
MALIA O ÉXITO DA FOLGA, CON GALIZA COMO
participante sobranceira, todo indica que José María Aznar vai se-
guir impulsando as reformas ultraliberais que recortan os dereitos
dos traballadores ata reducilos a mínimos. O presidente español
non só está convencido de que a “firmeza” dá votos, senón que
ten manifestado que o Estado das autonomías foi unha imposición
de ETA e que as conquistas sociais representan o pagamento aos
sindicatos polo pacto constitucional. El non só non se sinte atado
a aquela etapa, senón que se contempla a si mesmo como o de-
signado para superala. Pero estas ideas están tamén conseguindo
dividir o PP, con enfrontamentos internos que chegan ao propio
Goberno central. Fronte a ese emperrenchamento de pouco sirven
os pactos nin os acordos sectoriais. Non só se trata, polo tanto,
de revocar unhas medidas laborais concretas, senón de acabar
cunha política que atenta contra os dereitos e libertades, indivi-
duais e colectivos. Cun PSOE parco na oposición, o pior que lle
podía pasar agora os sindicatos é que dilapidasen o apoio reci-
bido o 20-X. Esta folga representa a primeira etapa. Os sindica-
tos afirman que non van defraudar a confianza dos traballadores.
Os traballadores apostaron pola mobilización.♦
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MASIVA ASISTENCIA ÁS MANIFESTACIÓNS EN GALIZA



O Goberno central xa decretara
que a folga xeral foi un fracaso
antes de celebrarse o 20-X. O
seu voceiro Pío Cabanillas afir-
maba con total tranquilidade ás
8,05 da mañá que non existía
ningunha “folga xeral”. A afir-
mación, que levou a que o no-
meara o portavoz do PSOE, Je-
sús Caldera, Mentireiro maior
do Reino, serviu de chofreta to-
do o día. En Vigo, ante a mag-

nitude da manifestación, os sin-
dicalistas repetíanse uns a ou-
tros mocándose:  “Pío, Pío, que
non hai folga. Non ho, non hai
folga, nin xente na manifesta-
ción. ¿A que non?”.

As manifestacións na Galiza
non só desmentían as palabras e
os dados do Goberno central e o
autonómico, senón que invali-
daban a súa estratexia. Para o
PP aqueles que secundaron a

folga ou o fixeron vítimas dos
piquetes que os coaccionaban
ou por medo. “Aznar, na súa so-
berbia seguramente nin entende
que os cidadáns apoien unha
folga xeral,  afirmaba Xesús
Seixo, secretario xeral da CIG á
mañanciña en Vigo. 

Foi a de Vigo a maior mani-
festación que se recorda nunca
na Galiza en números reais. Pe-
ro nas outras cidades tamén su-

peraron a todas as mobilizacións
anteriores das celebradas duran-
te as folgas. “Este feito non só
dá unha idea do seguimento da
folga xeral, senón da concien-
ciación cidadá sobre os proble-
mas que lle afectan por mor da
política do Goberno”, coinciden
en afirmar os sindicatos. A res-
posta cidadáns foi de tal magni-
tude que sorprendeu aos mes-
mos líderes sindicais.

Pero a redacción de A Nosa
Terra tamén puido comprobar
como, nesta ocasión, os traballa-
dores tiñan maior información
sobre os motivos da folga e moi-
to maior predisposición ao paro.
Os piquetes, na práctica, só ser-
vían para espantarlles o medo ao
patrono. Os incidentes foron mí-
nimos e isolados a respeito de
convocatorias anteriores.
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A participación nas manifestacións desmonta a estratexia do Goberno
central para descualificar o paro

O éxito da folga xeral leva os sindicatos
a seguir coas mobilizacións

A.N.T.

A participación ci-
dadá nas mobili-
zacións rachou
mesmo as previ-
sións máis opti-
mistas dos sindi-
catos. Elas soas
desmontan a estra-
texia do Goberno
central para desca-
lificar a folga co-
mo froito da coac-
ción dos piquetes
e demostran o éxi-
to do paro. Tanto
que os sindicatos
anuncian que  esta
foi só unha etapa
e van seguir pre-
sionando o Go-
berno central con
máis mobilizacións.

A mobilización de Vigo foi a de maior asistencia da súa historia.                                                                                                                                             XA N  C ARBALLA



Os símbolos de El Corte Inglés e
Citroën

É de destacar que, por vez pri-
meira na historia, pechase El
Corte Inglés de Vigo, despois
dunha negociación entre o comi-
té de empresa e a patronal. Ta-
mén pechou Citroën e os grandes
portos galegos. Nos polígonos
industriais tamén foi total o paro,
así como na construción e nos
transportes, agás os servicios mí-
nimos. Non houbo clases tam-
pouco, logo da negociación entre
sindicatos e consellaría. O mes-
mo complexo autonómico de
San Caetano estivo en mínimos e
sen necesidade de piquetes.

A tónica foi semellante en As-
turias, como paro total de minería,
Madrid, Catalunya e Andalucía,
onde nalgunhas localidades coma
Humilladero a totalidade dos ve-
ciños fixeron sentadas nas prazas.
Descendeu máis dun 20% o con-
sumo de enerxía eléctrica e case
un 30% o do gas, a respeito do xo-
ves anterior (un dato obxetivo pa-
ra medir a actividade).

O vicepresidente do Goberno
central, Rodrigo Rato, afirmaba ás
9 da mañán que a caida do consu-
mo era do 16%. Minutos despois
era desmentido polas cifras ofi-
ciais que situaban a caída nun
26%.  Non importaba, desde a
Moncloa Pío Cabanillas seguía a
afirmar que “a tranquilidade é a tó-
nica da xornada”. Unha tranquili-
dade que el aínda medía en que
“se pode comprar pan en Madrid”.

O deseño feito desde a Mon-
cloa era que, pasase o que pasase,
Aznar ía saír vencedor público
desta puxa. Recordaban que Feli-
pe González, despois dunha fol-
ga xeral amplamente respaldada
(apoiada polo propio PP) voltou
a gañar as eleccións. Se non exis-
tían incidentes, poñíase o acento
da xornada na “tranquilidade”
como símbolo do fracaso da fol-
ga. Se se producía confrontación
cargaríase contra os piquetes, de-
nunciando a coacción. 

Aznar segue
a trasmitir imaxe de firmeza

Para Aznar era preciso trasmitir
unha imaxe de firmeza pasase o
que pasase, ata o ponto de que na
Galiza o PP se mostraba dividido
ante a política do presidente es-
pañol. Un deputado autonómico
afirmaba nunha conversa na que
estaba presente un redactor de A
Nosa Terra, que a política que
está a levar Aznar “perxudícanos
claramente, sobre todo para as
municipais: rachou a idea de
centrismo e diálogo que moitos
vimos defendendo”. Este depu-
tado recoñecía “diversas sensibi-
lidades” dentro do PP e un “aba-
no político e ideolóxico moi am-
plo”. ¿Foron estas diferencías as
que levaron a que a Xunta esti-
vese moito menos belixerante
coa folga ca en anteriores oca-
sións? En moitas empresas ta-
mén existiron acordos entre tra-
balladores e patronal para recu-
perar o día de folga, sen que
existisen, polo tanto, descontos.

As cifras de paro para a
Moncloa era o de menos. Tratá-
base de asegurar primeiro a
tranquilidade en Sevilla, a onde
desprazaron á maioría dos efec-
tivos policiais de Galiza. Os úl-

timos sairon pola tarde por
avión de Compostela. Policias
que se laiaban de aínda non co-
brar algunhas dietas desde o

Mundial de 1992 (en Vigo os do
SUP retratábanse con Pérez
Touriño). A outra prioridade de
Aznar era Madrid: garantir os

servicios públicos.
Valeuse para iso dun decreto

de servicios mínimos cuestio-
nado polos sindicatos. Se se

cumprían, superando nos trans-
portes o 40% e nalgúns o 60%,
a idea de normalidade estaba
asegurada. Para acentuar esa
idea de tranquilidade era nece-
sario que a RTVE continuase a
emitir, reforzando as informa-
cións do Cumio de Sevilla. Se
os sindicatos non cumprían, co-
mo ameazaban, os mínimos de-
cretados caerían na criminaliza-
ción, por impedir o dereito ao
traballo.

Os servicios mínimos, tan
altos que na Galiza e Valencia
foron suspendidos cautelarmen-
te polos tribunais, servíronlle
ademais ao Goberno central pa-
ra contalos coma trabalaldores
que ocupaban o seu posto vo-
luntariamente. Cabanillas repe-
tía que incluso había traballa-
dores que non estaban nos ser-
vicios mínimos e que traba-
llaban. Tentaba con esta trécola
minimizar a repercusión da fol-
ga que, segundo estas contas do
Goberno central, nunca supera-
rían o 50% de incidencia, aínda
que se paralizase totalmente
concello a concello de toda a
xeografía estatal. 

Para o secretario xeral do
PP, Javier Arenas, esta folga,
“irresponsábel”, foi o grande
fracaso dos socialistas nos últi-
mos 20 anos, esquecéndose dos
sindicatos.  Pola contra, Rodrí-
guez Zapatero mostrabase exul-
tante coa resposta cidadán. O li-
der nacionalista, Xosé Manuel
Beiras, pola súa banda, felici-
touse polo éxito da folga e em-
prazou a Aznar a dialogar. O
BNG tivo nesta ocasión unha
postura máis activa na folga
que hai un ano.

Máis alá da propaganda e das
cifras oficiais existe un feito: Az-
nar xa ten dúas folgas xerais ás
costas na Galiza e as forzas so-
ciais saen do 20-X coa idea non
só de que a convocatoria foi un
éxito, senón de que esta protesta
vai ter unha clara repercusión po-
lítica, sinalando o debalo do PP.

Neste senso, Lois Pérez Cas-
trillo, o alcalde nacionalista de
Vigo, perguntábase se a folga era
política como afirmaba o PP, que
análise realizaba a dereita da ma-
nifestación de Vigo con 150.000
persoas na rúa.♦
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Vén da páxina anterior

Os secretarios xerais da CIG,
CCOO e UGT, Xesús Seixo,
Xan María Castro e Xesús Mos-
quera coincidiron nos seus dis-
cursos á hora de afirmar que a
folga fora un éxito e en que fa-
ría bó uso deste respaldo dos
traballadores. A súa ledicia non
era para menos pois, cando re-
mataron os discursos na Porta
do Sol viguesa, aínda os derra-
deiros manifestantes estaban
parados  en Vía Norte.

A euforia e a unidade de ac-
ción nesta folga, non impediu
que nas súas intervencións se
puxesen de manifesto as distin-
tas liñas sindicais existentes,
cunha maior coincidencia entre
a CIG e UGT. Estas dúas cen-
trais semellan máis dispostas a

seguir mobilizándose mentres
que Comisións aposta máis po-
la negociación.

Para Xesús Seixo esta folga
é “unha resposta á política do
PP, é non só ao decretazo”. Per-
guntouse Seixo onde está a ex-
trema dereita española, contes-
tando que está no PP e que a po-
lítica que está a impulsar é unha
boa mostra. “Unha política ao
servicio do capital trasnacional
que, nunha dinámica de aumen-
to constante de beneficios e de
acumulación, recorta sistemati-
camente os dereitos dos traba-
lladores”, afirmou Seixo.

Para o líder sindical da CIG,
é preciso rematar con esta polí-
tica, con mobilizacións sociais,
con confrontación, porque a

“vía do consenso ou do diálogo
social non é válida se queremos
manter os dereitos que os traba-
lladores viñemos gañando coa
nosa loita”.

Para Xan María Castro
(CCOO), despois desta folga xe-
ral, “a pelota está no tellado do
Goberno”. Castro anunciou, en-
tre algúns asubíos (a negativa a
secundar a folga xeral hai un ano
estaba presente) que “seguire-
mos presionando”, para impedir
que convirtan o Estado do benes-
tar en Estado de beneficiencia.

Xesús Mosquera aposta por
“seguir coas mobilizacións con
todas as consecuencias”, consi-
derando que esta “vitoria só é
unha etapa máis”. Acusou ao
Goberno central de ser os cau-

santes da mobilización social e
do medo e calificando ao PP co-
mo “unha dereita política impre-
sentábel, mintireira e falsa, pero
fracasaron estrepitosamente no
intento de reventar a folga”.

Desde a CUT, CNT e CGT
(que celebraron manifestación
propia en Vigo) pronunciáronse
por “parar ao Goberno, parar á
patronal, pero tamén aos sindi-
catos que impulsan o pacto so-
cial”. As críticas foron dirixidas
sobre todo ao papel de Comi-
sións. Nesta manifestación e
nas pintadas aparecidas nestes
últimos días volta apréciase un-
ha vaga de radicalismo entre un
sector da xuventude indepen-
dentista, alentada, sen dúbida,
polo clima social.♦

Os sindicatos unánimes:
‘faremos bo uso do apoio que vimos de recibir’

Arriba, dous sindicalistas atenden a un ferido ás portas de Alcampo en Ferrol. Sobres estas liñas, o remate da manifestación cele-
brada en Ourense.



Tanto o seguimento da folga
como a asistencia ás manifes-
tación foi elevado a xulgar dos
convocantes. O Goberno re-
baixou a incidencia do paro,
mais recoñeceu unha asisten-
cia superior ás mobilizacións.

O seguimento da folga abalou
entre o 85% estimado polos con-
vocantes e o 12,7% estimada po-
lo Goberno central, aínda que
curiosamente esta porcentaxe é
inferior á dada pola Confedera-
ción de Empresarios de Galiza,
que cifrou o seguimento en torno
ao 20% dos traballadores.

A patronal reaxiu ante o segui-
mento da folga reclamando, por
boca do presidente da CEG, Anto-
nio Fontenla, que “os empresarios
e os sindicatos deben volver ao
diálogo”. O éxito da convocatoria
levou a Fontenla a desmarcarse do
Goberno central ao afirmar que
“ese non é o noso decreto”. O pre-
sidente dos empresarios chegou a
estimar en 250 millóns de euros as
perdas desta convocatoria, o que
dá idea da magnitude do paro.

En calquera caso, foi significa-
tivo o peche de empresas que ha-
bitualmente rexistran actividade
durante as xornadas de folga xeral.
É o caso de Citroën, Inditex, Co-
ren e os centros do Corte Inglés en
Vigo e na Coruña, algo que os sin-
dicatos cualificaron de “fito histó-
rico”. Noutras empresas importan-
tes, como é o caso de Alcan (antes
Alumina-Aluminio) de Burela,
Complesa, Larsa ou Novafrigsa,
aínda que abriron, deberon reducir
drasticamente a súa actividade por
mor da falta de persoal.

Nos grandes polígonos indus-
triais dos arredores de Vigo e A
Coruña non houbo actividade;
noutros, como o de San Cibrao
das Viñas de Ourense, o segui-
mento da folga foi elevado. En
Lugo, algunhas empresas impor-
tantes traballaron baixo mínimos
e na xornada anterior á folga os
sindicatos denunciaron que en
cen empresas a patronal ameazou
aos seus empregados para acudi-
ren aos seus postos de traballo.

Por sectores, o transporte foi o
que rexistrou maior seguimento do
paro. A RENFE quedou completa-
mente paralizada e en xeral non
circularon autobuses urbanos nin
interurbanos na practica totalidade
do país. O mesmo aconteceu na
automoción, moi concentrada en
Vigo; neste sector o paro rondou o
95% do cadro de traballadores,
non só polo peche de Citroën, se-
nón tamén porque a industria auxi-
liar tamén secundou a convocato-
ria. Nos servicios públicos o se-
guimento foi do 78% segundo os
sindicatos e na hostalería o 75%.
Foi nas grandes superficies o sec-
tor no que se rexistrou menos se-
guimento: o 70%. Con todo, o pe-
che do Corte Inglés en Vigo e na
Coruña, así como o peche de Ca-
rrefour na Coruña, Vigo e Ponte-
vedra, así como a dun Alcampo en
Vigo, determinou unha incidencia
alta no paro. No resto do comer-

cio, o paro foi máis elevado, sobre
todo nas concentracións urbanas.

Manifestacións numerosas

Vigo rexistrou a manifestación
máis numerosas de cantas se ce-
lebraron no país, seguida das
mobilizacións da Coruña, San-
tiago, Ourense, Pontevedra, Fe-

rrol e Lugo. Os datos de partici-
pación que ofreceron os convo-
cantes rebaixounos considera-
belmente o Goberno central, aín-
da que a estimación realizada
polas policías locais en xeral
desmentía ao Executivo de Ma-
drid e aproximábanse máis ás
cantidades que barallaban as or-
ganizacións de traballadores.

En Vigo acudiron a manifes-
tarse 115.000 persoas segundo
os sindicatos e 30.000 segundo o
Goberno, na Coruña foron
50.000 segundo as centrais e
12.000 segundo o Goberno, en
Compostela 20.000 segundo os
primeiros e 3.500 a estimar dos
segundos, en Ourense 20.000
para os sindicatos e 5.000 para o

Goberno, en Pontevedra 15.000
ou 6.000, segundo sexa sindica-
tos ou Goberno, en Ferrol
16.000 a entender das centrais e
7.000 a xulgar do Executivo e en
Lugo 11.000 ou 3.000 segundo a
fonte sindical ou gobernamental.
Ademais, en Vigo celebrouse
unha manifestación convocada á
marxe pola Central Unitaria de
Traballadores (CUT) e pola
Confederación Xeral do Traba-
llo (CGT). A este acto asistiron
2.000 persoas.

A manifestación central cele-
brouse en Vigo e en consecuencia
na mesma participaron os secreta-
rios xerais dos tres sindicatos con-
vocantes,  Xesús Seixo (CIG), Xan
María Castro (CCOO) e Xesús
Mosquera (UGT). Tamén estiveron
presentes os líderes políticos dos
partidos da oposición Xosé Manuel
Beiras (BNG) e Emilio Pérez Tou-
riño (PSdeG-PSOE), así como o al-
calde da localidade Lois Pérez Cas-
trillo (BNG) e varios membros da
corporación municipal.

Na Coruña ausentouse o alcal-
de Francisco Vázquez (PSOE),
aínda que si estiveron presentes
deputados estatais como Carlos
Aymerich (BNG) ou autonómicos
como Francisco Cerviño ou Xosé
Luís Méndez Romeu (ambos do
PSdeG-PSOE). Este último acu-
diu ao acto despois de permanecer
en servicios mínimos nas depen-
dencias do seu partido no Parla-
mento, onde se celebraron as co-
misións de Industria e Educación
coa única presencia dos deputados
do Partido Popular.♦
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Os empresarios contradín os datos do Goberno

Segundo os sindicatos
o 85% dos traballadores secundaron a folga

Citroën e El Corte Inglés, en Vigo, pecharon por primeira vez ante unha convocatoria de folga xeral.                    PA C O  VILABARR O S

Os piquetes informativos –moi
numerosos en canto integrantes–
parecían estar en folga, xa que a
súa actividade foi moi moderada,
aínda que conseguiron pechar
empresas que tradicionalmente
abren nas convocatorias de paro.
Ademais, os incidentes rexistra-
dos resultaron moi escasos.

Piquetes houbo, e numerosos
en canto integrantes, pero non ti-
veron que actuar. Tradicional-
mente fano para que os traballa-
dores máis precarios conten cun-
ha escusa diante dos xefes e poder

secundar a folga, pero destas ata o
pequeno comercio preferiu que-
dar na casa. “Total, a policía só
protexe ao Corte Inglés”, dicían.

Con todo, Citroën e o Corte
Inglés pararon sen a policía dar
case un mocazo. A circunstan-
cia sería insólita se non for por-
que os ánimos laborais no inte-
rior destas dúas empresas están
moi quentes e porque a policía,
moi mermada en número polos
desprazamentos a Madrid e a
Sevilla, eludiu os enfrontamen-
tos cos piquetes, moi habituais

noutras convocatorias.
O sindicato amarelo de Ci-

troën distribuíu unha circular
entre os seus afiliados dando li-
berdade de secundar a folga e o
subdelegado do Goberno comu-
nicou á dirección da factoría a
incapacidade para defender a fá-
brica no caso de abrir. No Corte
Inglés de Vigo, por exemplo,
unha negociación entre a direc-
ción e o comité a primeira hora
da mañá da xornada de folga
serviu para acordar non abrir.
Nesta grande superficie o des-
contento do persoal máis novo
fai temer á patronal que se pre-
sente unha lista nacionalista nas
vindeiras eleccións sindicais.

En xeral, o argumento da pre-
cariedade era o que chamou aos
integrantes dos piquetes a mobili-
zarse. Moitos deles eran mozos
con contratos temporais desde hai
anos que reclaman un chisco de
estabilidade. “Así estamos todos”,
dicían aos poucos compañeiros
que pretendían acudir a traballar.

Outros, non tiñan máis re-
medio que amagar diante do
xefe. En Vigo, un grupo de lati-

no americanos agardaban na
porta da súa fábrica por se os
chamaban a traballar. “A nós, se
nos despiden, bótannos do pa-
ís”, dicían. Nesa mesma cidade,
un pequeno comerciante non se
atreveu a abrir, pero obrigou ás
súas empregadas a permanecer
na porta ata ás dúas da tarde.

Casos había a centos, como
unha traballadora dunha empresa
de telemarketing, á que quince
días antes da folga pedíronlle que
dixese se secundaría o paro para
contratar no seu lugar a unha per-
soa dunha ETT. Por suposto, se ía
á folga, lembráronlle que non lle
renovaban o contrato en setem-
bro. Para colmo, ao fillo dela, re-
cén aprobado dun curso de solda-
dor, chamárono dunha empresa a
trinta quilómetros da casa para
presentarse no día da folga para
traballar de escaiolista.

Non todos os casos foron
así. En moitas empresas os pa-
tróns evitaron a confrontación
promovida polo Goberno e pre-
feriron pactar cos comités cam-
biar o día de folga por unha xor-
nada de traballo en sábado.♦

A penas se rexistraron incidentes

Pouco traballo para os piquetes
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O goberno central cualificou a
folga como un rotundo fracaso,
a través de diferentes portavo-
ces ministeriais. Os seus cálcu-
los cifraron o seguimento do
paro nun 17 por cento. Pola
contra, os sindicatos estatais
convocantes, Comisiones Obre-
ras (CC OO) e Unión General
de Trabajadores (UGT), ase-
guraron que a participación
media nesta convocatoria foi do
84 por cento en todo o estado.

Os ministros de Interior e de
Economía, Mariano Raxoi e Ro-
drigo Rato, respectivamente, fo-
ron os encargados de facer a va-
loración gobernamental do segui-
mento da folga. Ambos os dous
subliñaron o “carácter político”
desta convocatoria e o “desexo
da cidadanía de exercer o seu de-
reito ao traballo nesta xornada”.

Rato aseverou que a maioría
das empresas do estado funcio-
naron con normalidade. “Os pro-
pios empresarios déronnos datos
de que a meirande parte dos seus
traballadores acudiron aos seus
postos nas 19 comunidades autó-
nomas”, explicou. Para o vice-
presidente segundo do goberno,
outra estatística fundamental pa-
ra desvelar a incidencia real da
folga foi o uso do teléfono. “Tan-
to no segmento fixo como no
móbil, o número de chamadas é
practicamente o mesmo dun día
laborábel normal”.

Para o ministro de Econo-
mía, a folga respondeu a un pla-
no político argallado polo secre-
tario xeral do PSOE, José Luis
Rodríguez Zapatero. “Este é o
maior fracaso dos socialistas
nos últimos 20 anos. Espero que
as bases dese partido lle esixan
responsabilidades aos seus diri-
xentes por esta torpeza que in-
tentou danar o interese xeral dos
españois”, acusou.

Mariano Raxoi salientou a
“total normalidade” que viviron
os servicios públicos. “Non houbo
paro notábel nas grandes áreas de
servicios. Funcionou a televisión,
a electricidade, o teléfono e tamén
o comercio e a hostalería”, dixo.

Segundo o vicepresidente pri-
meiro, é fundamental atender á
cifra de consumo eléctrico para
valorar a incidencia do paro. “En-
tre as 12 da noite e as 3 da tarde
do 20 de xuño, houbo un descen-
so do 20,5 por cento respecto a un
xoves normal. Na última folga
xeral, en 1994, ese descenso al-
canzou o 34,2 por cento.”

Raxoi criticou duramente a
actividade dos piquetes informa-
tivos e acusounos de provocar in-
cidentes. “As forzas de segurida-
de tiveron que empregarse a fon-
do para controlar os 1.000 grupos
violentos que pretendían impedir
o lexítimo dereito ao traballo”. O
ministro do Interior tamén deu
conta da detención de 63 persoas
e da morte dun axente da policía
por mor dun infarto pouco des-
pois dunha carga contra un pi-
quete na Comunidade de Madrid.

Chamamento ao diálogo

Os representantes dos sindicatos

estatais convocantes estiveron na
manifestación que axuntou en Se-
villa varios miles de persoas
(100.000 segundo os seus cálcu-
los e 9.000 para a policía). Logo
de felicitárense polo éxito da con-
vocatoria da folga, os responsá-
beis de CC OO e UGT advertiron
ao goberno de que sería un enor-
me erro non atender ás demandas
cidadás que se viron na rúa.

José María Fidalgo, secreta-
rio xeral de CC OO, esixiu do
presidente do goberno de Ma-
drid, José María Aznar, unha
especial atención ao que suce-
deu na rúa durante a xornada de
folga. “Os traballadores segui-
ron maioritariamente o paro
porque saben que están a xogar
o futuro da súa calidade de vi-
da. Non é posíbel seguir que-
rendo confundir a xente afir-
mando que esta é unha folga
sen motivos e desviando a aten-
ción para non falar do que real-
mente interesa: o ataque ás
prestacións sociais básicas.”

O secretario xeral de UGT,
Cándido Méndez, pediu de Aznar
unha xuntanza urxente e a retira-
da inmediata do decreto da refor-
ma do desemprego. “Só negocia-
remos co goberno se houber un
real clima de diálogo, vontade
manifesta de chegar a un consen-
so neste asunto”, explicou.

Para Méndez, o goberno utili-
zou promiscuamente o “dereito
ao traballo” para condenar a folga
e obviar o dereito á folga. “Cán-
tos traballadores en precario ou
con contratos temporais tiveron
que ir ao seu posto para non fica-
ren na rúa en breve. A policía de-
bería defender o dereito á folga,
non a coacción dos empresarios.”

Os actos da folga remataron
con dúas manifestacións pola
tarde en Madrid e Barcelona.
Ambas foron multitudinarias.
Segundo os sindicatos, na catala-
na, participaron 500.000 perso-
as. Na de Madrid a cifra foi infe-
rior pero sobrepasou os 100.000
manifestantes.♦
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Os sindicatos calculan o seguimento nun 84 por cento

O goberno central esíxelle ao PSOE
responsabilidades polo ‘fracaso’ do paro

A percepción da folga a través da
televisión tivo dúas dimensións
contraditorias en determinadas
canles. Antena 3 TV, TVG e
TVE utilizaron os seus progra-
mas informativos para minimi-
zar os paros e acusar, a través das
súas noticias, aos sindicatos de
provocar incidentes por medios
dos piquetes informativos.

En concreto, Antena 3 TV,
enfocou todas as súas informa-
cións a destacar a normalidade
total en estacións de transpor-
tes públicos e principais em-
presas. Durante a mañá a canle
mantivo a súa programación

habitual, centrando algúns dos
seus espacios na convocatoria,
caso de El primer café, que di-
rixe Isabel San Sebastián. Du-
rante a tarde, Sabor a ti emitiu
un programa gravado previa-
mente.

Foi nas canles públicas, ma-
lia a todo, as que máis cambios
sufriron respecto, incluso, aos
días festivos. TVE iniciou a pro-
gramación especial da folga á
medianoite, coa emisión de do-
cumentais dos anos 80 no canto
dos informativos da 2. Xa na ma-
ñá do día 20 suspendéronse to-
dos os programas en directo agás

os informativos. Funcionou o en-
latado. Un filme de Paco Martí-
nez Soria e programas repetidos
de Cruz y Raya.

A galega non emitiu Que boa
tarde e decidiu estender a teleno-
vela peruana Milagros cun capí-
tulo extra. O resto da súa progra-
mación vespertina foi gravada.

En Telecinco parou a súa na-
ve nodriza, Crónicas Marcianas,
e os habituais programas en di-
recto, como Día a día ou A tu la-
do, emitiron programas en diferi-
do. Ata Gran Hermano trasla-
douse de día e tivo día de expul-
sión o martes, 18.♦♦

Máis ‘enlatados’
na televisión ca nun domingo

A Volta
a Catalunya
só correu
en Andorra
O paro alcanzou todos os sec-
tores do estado. Caso curioso
foi o da carreira ciclista que
percorre Catalunya. A etapa
da Volta do pasado 20 de xu-
ño discorreu por unha rota
diferente á prevista. Os ciclis-
tas fixeron un manifesto pú-
blico no que se solidarizaban
coa folga. “Como parar a ca-
rreira suporía a nosa descua-
lificación, decidimos correr só
os 55 quilómetros que se ían
disputar en Andorra”. Deste
xeito, os corredores si monta-
ron na bicicleta pero a maio-
ría deles preferiu esquecer a
competición e deleitarse coas
paisaxes pirenaicas.♦♦

O portavoz parlamentario do
grupo socialista no Congreso,
Jesús Caldera, cualificou o mi-
nistro portavoz do goberno,
Pío Cabanillas, como “menti-
reiro oficial do goberno”, por
afirmar este no pleno da cáma-
ra baixa que “en España o 20
de xuño non houbo folga”.
Caldera tamén atacou o minis-
tro de Traballo, Juan Carlos
Aparicio. “Vostede mentiu”,
afirmou o socialista. “O ‘de-

cretazo’ si que elimina o sala-
rio de tramitación, contra o
que vostede di”.

Para o secretario xeral do
PP, Javier Arenas, o PSOE
non é quen de asumir que “a
súa folga” fracasou. “Os espa-
ñois decidiron saíren da casa
para ir traballar como en cal-
quera día normal porque sa-
ben que esta convocatoria de
paro atentaba contra os seus
intereses”, explicou.♦

Caldera chama a
Cabanillas ‘mentireiro
oficial’

Euskadi,
dous días
a medio gas

O País Vasco viviu dúas xorna-
das de folga consecutivamente.
O pasado 19 de xuño foron os
sindicatos nacionalistas ELA e
LAB os que convocaron unha
folga xeral de Euskal Herria.
Segundo o Departamento de
Traballo do goberno de Gas-
teiz, o seguimento medio da
folga foi do 60 por cento nas
tres provincias vascas.

Un día despois, UGT e
CC OO aplicaron a folga xe-
ral estatal. Segundo os cálcu-
los sindicais, o seguimento foi
do 53 por cento, cifra reduci-
da ao 30 por cento segundo a
Lehendakaritza. Para os res-
ponsábeis dos sindicatos na-
cionalistas, houbo un claro
triunfo da convocatoria na-
cional vasca e unha redución
da influencia social dos sindi-
catos estatais en Euskadi.

Mais para os membros
destas centrais estatais, Na-
farroa a penas parou o 19
de xuño, mentres que ao día
seguinte, o paro alcanzou o
89 por cento, segundo as
fontes sindicais.♦♦



Adiversidade, pertence á propia natureza e
por extensión tamén á natureza humana.
Porén determinadas ideoloxías ao longo

da historia, tanto no terreo social como cultural,
produciron e están aínda a provocar unha distor-
sión sobre non poucas diversidades ao ser con-
notadas cunha avaliación predominantemente
negativa, que impide, identificar as súas capaci-
dades e desexos. Evitar a posta de “etiquetas”
con criterios somentes negativos favorece, en
grande medida, o desenvolvemento das persoas
afectadas dalgún tipo de minusvalía.

Existe unha visión social en relación co-
as persoas con minusvalía. Uxío Diz Tilves,
estudiante universitario de filoloxía galega,
quéixase e con razón, que en relación cos
máis el é sempre, no primeiro golpe de vista,
un minusválido en silla de rodas. As outras
informacións chegan máis tarde. A primeira
avaliación para este amigo sempre deriva da
visión social que os outros lle outorgan: “O
minusválido que anda en cadeira de rodas...”

Outras das avaliacións negativas é a visión
médica, que trata de xulgar os minusválidos
cunha dimensión de saúde como enfermos per-
manentes. Fernando, que sufríu na súa infancia
poliomelite, comentábame hai uns días que os
médicos o que pretendían era conquerir que pui-
dese andar, aínda que fose arrastrándose. Pero el
pensaba polo baixo ¿será posíbel? ¿para que es-
te sacrificio? En calquera caso sempre sería di-
ferente, mesmo utilizando unhas boas muletas,
en termos de velocidade e capacidade. O seu pa-
so adiante foi entender unha verdade que lle
permitiu dar unha viraxe na súa vida: “decidin-
me non somentes andar –mellor rodar– e sen
vergoña cunha silla de rodas... así reforcei as
miñas capacidades e potenciais e fuxín de con-
querir unha idea abstracta da saúde, e un mode-
lo de rehabilitación que somentes sería posíbel
a través dunha viaxe ao mosteiro de Fátima”.

Para Uxío e para Fernando o importante
non é andar de pé, senón conquerir a súa au-
tonomía, independencia e interdependencia
coa sociedade.

As miñas conversas con estas dúas perso-
as con minusvalía foron aínda máis aló, ao
introducir outra avaliación que ten que ver
necesariamente coa exclusión social á que
están sometidos. Os dous son definidos co-
mo portadores dun “handicap” pero eles na
súa reflexión descubren que na raíz dos seus
problemas, hai unha verdade moi simple: os
autobuses con escaleiras inaccesíbeis, os edi-
ficios (incluídos os servicios públicos) con
barreiras arquitectónicas, os lugares de traba-
llo e lecer cheos de obstáculos.

Todos estes atrancos son unhas dificultades
para eles non porque teñan que desprazarse
nunha silla de rodas, senón porque os enxeñei-
ros, os arquitectos, os urbanistas ou os repre-
sentantes políticos non incluíron a estas dúas
persoas, Uxío e Fernando, entre os usuarios do
transporte público, entre os espectadores de ci-
ne, do teatro, de museos ou de servicio. Eles
non son certamente portadores de handicap, se-
nón recibidores de handicap. Eles pretenden ra-

char o silencio e saír desa categoría de cidadáns
invisíbeis e convertirse en cidadáns visíbeis.

Un médico psiquiatra de Montreal, comen-
tábame hai dous anos que todos os europeos
quedabamos sorprendidos pola cantidade de
persoas ancianas que circulaban pola cidade e
asistían a cines, teatros ou restaurantes, gracias
á mobilidade que lle permitían as súas estu-
pendas cadeiras de rodas e a eliminación de to-
do tipo de barreiras tanto
físicas como psicolóxi-
cas. Montreal é unha
gran cidade e vangarda
na loita contra a exclu-
sión e o respecto á diver-
sidade. Os vellos no
Quebec contan probable-
mente coa mellor organi-
zación xeriátrica do
mundo, tanto na súa di-
mensión técnica como
humana.

As persoas con mi-
nusvalía teñen moitos re-
cursos como calquera de
nós. Pero non debemos
apremialos ou mortifica-
los. Buscar modelos de
saúde, modelos a conquerir sin implicar os re-
cursos das persoas afectadas poden provocar
unha vida negativa, frustrante e autodestrutiva.
Os obxectivos deben ser a vida autónoma e au-

todeterminada das persoas con necesidades re-
habilitadas. Ninguén pretende atopar nun gato
as cualidades dun can ¿Por que moitos médi-
cos, psicólogos, e rehabilitadores pretenden lo-
grar obxectivos das persoas con minusvalía
para os cales non están preparados?

A natureza vive e se reproduce sobre a ri-
queza das diversidades e a capacidade de uti-
lizar ao máximo a adaptación ambiental, bus-

cando novas solucións
a novos problemas. En
todo caso respetando
un equilibrio entre as
especies e o ambiente
de vida.

O home e as socie-
dades que foi creando,
recoñecen o valor das
biodiversidades esque-
céndose, sen embargo,
de avaliar e valorizar
as diversidades huma-
nas. Neste milenio no
que nos atopamos, pre-
cisamos de sociedades
abertas, que inclúan a
todos os cidadáns co-
mo persoas que teñen

dereito e recursos que ofertar –tolleitos ou
non– á sociedade da que forman parte.♦

CIPRIANO LUIS JIMÉNEZ CASAS é médico-psiquiatra.
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Garzón non é só un
xuíz estrela . 
A  semana pasada
asistiu a unha
presentación na feira
do libro de M adrid ,
antes fora pregoeiro
na do cocido de La lín.
Ten sa ído na prensa
xogando ao fútbol, de
porteiro. Agora só
fa lta que se lesione
Casillas.

¿A que va i a  xente
ao cemiterio vigués
de Pereiró? ¿A visitar
a lgún dos panteóns
neoclásicos dos
conserveiros? ¿A ler o
inmenso epita fio do
deputado
decimonónico e gran
cacique Elduayen? ¿A
visitar o monumento
ás vítimas da guerra
de Cuba? N on. A  ver
a tumba de
Deborah, a  rapa z a
que apareceu morta
ha i a lgunhas
semanas. ¿Acabará
converténdose nunha
peregrinación?

O partido que non
condene a ETA será
ilega lizado. A norma
é moi xusta . Pero
presenta a lgúns
problemas. 1º) Unha
vez que a lgo é
obriga torio, resulta
imposíbel de saber o
que pensa rea lmente
cada quen. 2º)
Podería resultar que as
condenas dos
asesina tos acabasen

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González

Esixencias de diversidade
CIPRIANO JIMÉNEZ CASAS

A integración da persoa con minusvalía física depende
da sociedade, que crea barreiras e nega a diversidade.

‘Ninguén pretende atopar
nun gato as cualidades dun

can ¿Por que moitos
médicos, psicólogos, e

rehabilitadores pretenden
lograr obxectivos das

persoas con minusvalía
para os que non están

preparados?”

Cartas

Falso debate
nuclear
As declaracións a favor da enerxía
nuclear do presidente da Xunta
veñen de suscitar un debate falso.
Non semella nada probábel que
nos próximos anos se tente pro-
mover a construción dunha cen-
tral nuclear na Galiza. O interese
actual das grandes empresas eléc-
tricas e dos seus aliados políticos
da dereita máis reaccionaria e con
menor sensibilidade ambiental é
máis ben prolongar a vida das
centrais nucleares existentes.

Non dubidamos das convi-
cións pronucleares de Manuel
Fraga e da súa lamentábel disposi-
ción a aceptar a posíbel constru-
ción dunha central nuclear na no-
sa terra. Por suposto, o movemen-

to ecoloxista galego insistirá na
súa oposición á perigosa, insegura
e innecesaria enerxía nuclear,
oporase con todas as súas forzas a
calquera proxecto de central nu-
clear na Galiza e apoia a demanda
de peche progresivo das centrais
nucleares españolas. Mais, nestes
momentos, non é a enerxía nucle-
ar a cuestión enerxética que máis
nos debe preocupar no noso país.

As preocupacións principais
da Asociación para a Defensa
Ecolóxica de Galiza (ADEGA)
son hoxe a escaseza de medidas
que fomenten o aforro e a eficien-
cia enerxética (a única electricida-
de totalmente verde é a que se afo-
rra), a contaminación das centrais
térmicas de carbón das Pontes e
Meirama (cuxa vida se vai prolon-
gar mesmo despois da constru-
ción das centrais de ciclo combi-

nado a gas natural de Sabón e das
Pontes), o impacto das presas hi-
droeléctricas, o deficiente ordena-
mento da instalación de minicen-
trais hidroeléctricas e de parques
eólicos (materia na que se podería
aprender moito, por exemplo, de
Asturias) ou o nulo desenvolve-
mento da enerxía solar (que ten un
importantante potencial na Gali-
za, contrariamente á crenza xeral).   

Afortunadamente, non temos
ningunha central nuclear. Pero,
mesmo así, a produción de elec-
tricidade provoca enormes custos
ecolóxicos, sociais e económicos
nun país que exporta o 40% da
electricidade que xera e no que
aínda existen importantes proble-
mas de subministro eléctrico.♦

ASOCIACIÓN PARA A DEFENSA
ECOLÓXICA DE GALIZA

(SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Nogueira e
as comparacións
Nunha carta aparecida a semana
pasada nesta sección, Camilo
Nogueira resposta a unha colum-
na miña. Di Nogueira que o
comparo con Rouco Varela. E
con Le Pen, nada menos. Por
moitas voltas que lle din, non lo-
gro imaxinar unha soa coinci-
dencia, semellanza nin parecido
do deputado nacionalista co car-
deal. Moitísimo menos co neo-
fascista francés. Paréceme men-
tira estar escribindo esta carta, e
síntome algo babión contestando
a esa réplica, de sal gordo.

O único que pretendín foi
amosar o desacerto dunhas de-
claracións que non axudan a
afianzar a acción común dentro
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Aorientación e os resultados da Presi-
dencia española da Unión Europea
que rematará na Cimeira de Sevilla

evidencian que a realización de propostas re-
lativas á participación de Galiza nas institu-
cións da UE, tal como as que acaba de apre-
sentar o BNG, non se pode separar dunha
concepción da UE como unha Europa dos po-
vos e dos cidadáns, para alén do seu actual
carácter de Unión económica e monetaria do-
minada polos Governos dos Estados. Aznar,
amais de converter nunha caricatura as inicia-
tivas tomadas durante as anteriores presiden-
cias en Tampere (emigración e asilo), Lisboa
(educación, emprego feminino), Gotemburgo
(desenvolvimento sustentábel) ou Laeken
(alargamento a novos Estados) e de aparecer
mais como Presidente da policia europea que
como Presidente da Unión, incumpríu as suas
propias previsións de acción prioritaria, parti-
cularmente no impulso ás políticas comúns
da Unión: a PAC, a Política Común da Pesca,
as Redes Transeuropeas, a coesión e o equili-
brio territorial e a definición do Orzamento,
todas elas de definición necesaria para posi-
bilitar o alargamento a novos Estados e ao
mesmo tempo de importancia fundamental
para Galiza. No impulso á reforma dos Trata-
dos, que se encontraba tamén entre as suas
prioridades, non fixo outra cousa mais que in-
terferir de maneira impertinente e retardataria
no labor da Convención, propugnando unha
reforma do Consello que leva á destrución
das institucións comunitarias e rexeitando to-
da participacion no Consello de Ministros da
Unión das colectividades territoriais e das na-
cións sen Estado como Galiza. 

Esta realidade non pode ser esquecida ou
deixada de lado cando se consideren as pro-
postas do BNG. Así, a presenza no Consello
de Ministros, através dun membro Governo
galego, tal como xa permiten os Tratados da
Unión, concorda coa visión dunha Europa de-
mocrática da diversidade nacional e cultural
entanto que é contraditória coa vision antihis-
tórica e neoxacobina da Unión de Estados
proposta polo primeiro ministro español. Ne-
gando expresamente a presenza dun membro
do Governo galego no Consello, José Maria
Aznar imposibilita a intervención directa das
institucións galegas na defensa de aspiracións
ou problemas tan cruciais como os da pesca, o
sector lácteo e a gandería, a política forestal
ou o sector téxtil, así como en cuestións de lín-
gua ou cultura, ou noutras materias sempre
fundamentais de competencia exclusiva ou
partillada co Estado como a educación, a sani-
dade, o medio ambiente ou as redes transeuro-
peas de transporte. Ese concepto democrático
e racional da Unión como unha institucion cu-
xos poderes procedan directamente dos cida-
dáns e dos povos está presente na proposta na-
cionalista de Galiza constituirse como circun-
cripción eleitoral europea. O mesmo ocorre
coas medidas referentes á participación do
Governo e o Parlamento galegos na elabora-
ción e nas consultas referentes ao Plano de

Desenvolvimento Rexional e do Cadro Co-
munitário de Apoio do Estado para Galiza, así
como na execución plena dos programas con
financiamento comunitario correspondente a
competencias propias, particularmente a res-
peito coa aplicación en Galiza dos FFEE. Te-
ñen un sentido semellante outras medidas de
grande significado: a relación directa de Gali-
za coa Comisión Europea nos programas co-
munitarios da euro-rexión Galiza-Norte de
Portugal; a posibilidade da comparencia dun-
ha representación do Parlamento de Galiza no
Parlamento Europeu através das Comisións
de Politica Rexional e de Asuntos Constitu-
cionais; a demanda de as institucións galegas
seren consultadas pola Comisión Europea
cando esta tome iniciativas lexislativas que
afecten ás competencias galegas, así como a
reivindicación de Galiza contar co direito de
apresentar recursos perante o Tribunal de
Xustiza da UE. 

Naturalmente, frente ao xacobinismo e ao
cosmopolitismo uniformizadores, a proposta
de o galego ser recoñecido como língua ofi-
cial da UE, como xa o pode ser de facto atra-
vés da oficialidade do galego-portugués e es-
tá a ser praticado no Parlamento Europeu, e
como ocorre co flamengo de Flandes e o ne-
erlandés de Holanda, constitui unha mostra

evidente dese carácter específico e xeral das
aspiracións e reivindicacións que defende o
nacionalismo galego. 

As propostas ou medidas que aseguren ho-
xe ou a curto prazo unha determinada capaci-
dade de decisión nas institucións europeas,
inscríbense para o nacionalismo galego na
perspectiva do recoñecimento pleno de Galiza
como nación política na Unión. O BNG, xun-
to cos nacionalistas das nacións sen Estado do
Parlamento Europeu, reclama a posibilidade
do alargamento interno da UE, nun sentido
comparábel ao que se produce cando entran
novos Estados. Apoianse na realidade do ca-
rácter histórico e político das nosas nacions e,
sen necesidade de ningún arredismo, colocan
no centro da UE unha proposta forte como
resposta adiantada un interrogante futuro: por
qué na Unión política sen fronteiras as na-
cións sen Estado non van poder contar co re-
coñecimento que teñen as demais realidades
nacionais ou estatais. Aceitando sen reservas
os direitos dos Estados pequenos, no futuro
haberá darlle unha resposta acaida a unha per-
gunta política ben simple: por qué se aceptan
os direitos nacionais de Luxemburgo, Dina-
marca, Malta, Chipre, Letonia, Eslovenia, Es-
lovaquia  e non  os de Galiza, Gales, Flandes,
Escocia, Euskadi, Bretaña ou Cataluña.♦
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converténdose nun
requisito burócra tico
que, pasado o tempo,
se resolvería cubrindo
un impreso de venda
nos estancos. 3º)
C ando un grupo
racista ou de extrema
dereita ma ta ou ma lla
nun magrebí non se
esixe a condena
xera lizada . 4º) Se os
partidos están
obrigados a condenar,
¿va le isto tamén para
cada un dos seus
militantes tomados
individua lmente? E, se
é así, ¿cantas veces
están obrigados a
facelo e en que
lugares?  

Anuncio breve
publicado por Faro
de Vigo. “Precísase
mozo para lavado e
engrase . Absterse
estranxeiros” . N on
deixa de ser unha
ironía do destino,
tendo en conta que o
xorna l mencionado
viviu durante anos da
publicidade das
consigna tarias de
buques que levaban
os emigrantes a
América .

Lembrarán os
lectores as imaxes
fornecidas pola
televisión israelita ha i
cousa dun mes. Un
robot arrastraba o
corpo dun terrorista
suicida a índa con
vida . Pois agora , unha
breve nota de prensa
vén de informar de
que aquel mozo non
era un terrorista , senón
un pa lestino de
ca torce anos que
vendía comida e
larpeiradas e foi
tiroteado por soldados
que o confundiran
cun terrorista .♦

Participar como nación
na UE
CAMILO NOGUEIRA

Galiza ten a oportunidade histórica de ocupar o lugar
que merece na nova UE que xurdirá da convención.

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

do BNG, e as ansiosas urxencias
de Nogueira por postularse como
candidato do Bloque á Xunta de
Galiza. Esas declaracións, ade-
mais, son problema del como di-
rixente do Bloque, non miñas co-
mo columnista. Só podería com-
paralo con Le Pen, e mesmo co
cura, se eu ou el nos volvésemos
tolos ou definitivamente fatos
¿Por que me acusa diso? ¿por
que me insulta? Se tivera que
comparalo con alguén faríao coa
posición ideolóxica, esvaecente,
de Zapatero.♦

XOSÉ MANUEL SARILLE

Monstros
no Morrazo
A día de hoxe pódese dicir sen
medo a enganarnos, que o Mo-

rrazo é unha terra asoballada,
consecuentemente tamén os
seus veciños. No medio de todo
este “berenxenal”, no que se ato-
pan as vilas, parroquiais e ba-
rrios que conforman esta penín-
sula, sempre hai quen tira pro-
veito a costa dos demais, con-
tando para iso co apoio dos que
din gobernar e defender os inte-
reses de cada pobo.

As desfeitas que estamos a
padecer chegan en forma de im-
posicións, de proxectos para
beneficio do capital, deixando
os veciños sumidos nunha pro-
funda humillación e totalmente
indefensos. Quizais non nos es-
tamos dando conta, pero si esto
segue así é probábel que en 50
anos o concello de Moaña, xa
non exista como tal, converte-
rase nunha prolongación de Vi-

go ou Cangas. Este pobo, que é
o mais castigado de todo o Mo-
rrazo, comeza a ser arrastrado
pola vía rápida, da que nin un
só metro lle trae beneficios, xa
que estes van para outros luga-
res, onde monstros do Euro es-
tán cos sacos abertos para en-
chelos, non lles importa que ve-
ciños desta vila rexeiten e cho-
ren por este abuso, pola contra,
eles rinse, mesmo dirán pobres
ignorantes.

Pero isto só foi o comenzo,
agora chega outro mosntro de
moitas cabezas, Fenosa, cunha
liña de alta tensión dende Louri-
zán ata Cangas, por suposto,
arrasando case todo o Morrazo,
para servir os mesmos. Tamén
con esta imposición se ignora
máis unha vez os cidadáns, ¿por
que a parte do trazado de Cangas

vai subterránea e o resto non? O
noso concello segue desapare-
cendo, nesta nova “facaltruada”
vanse perder preto de 40 mil me-
tros de terreo forestal, que aínda
que sexa propiedade da comuni-
dade de montes, non deixa de
ser de Moaña, que ninguén se
estrañe se un dia nos din que te-
mos que abandonar a vila por-
que estorbamos.♦

LUÍS CHAPELA BERMÚDEZ
(MOAÑA)



A.N.T.
Ventura Pérez Mariño reuniu-
se a pasada semana no Para-
dor de Baiona con Maite Fer-
nández. O candidato socialista
ás próximas eleccións munici-
pais viguesas negou máis tarde
a realización deste encontro,
pero quen tomou nota del foi o
Partido Popular que, por boca
do seu presidente provincial,
Rafael Louzán, ameazou xa a
Maite Fernández de expulsión.

Pérez Mariño, que se deixara ver
moi pouco na cidade, desde o
anuncio da súa candidatura, non
descartou, en declaracións a Fa-
ro de Vigo, a idea de incluir a
Maite Fernández na súa lista. To-
do apunta sen embargo a que a
ex-concelleira de Cultura e Edu-
cación do PP estudia neste mo-
mento presentarse como cabeza
dunha lista independente. 

Esta posibilidade está a poñer
moi nervioso ao PP vigués, co-

ñecido o peso de Fernández den-
tro dun equipo que nos últimos
anos destacou sobre todo polas
súas liortas internas. Unha candi-
datura de Maite Fernández pode-
ría acabar, antes de empezar a
precampaña, coas esperanzas
dos conservadores de facerse coa
maioría absoluta.

De rebote, o gran beneficia-
do podería ser o BNG, único
grupo que non conta con com-
petidores no seu propio terreo.
Hai que ter en conta que á divi-
sión de voto que podería susci-
tar Fernández nos populares,
súmase a fenda que no voto so-
cialista abrira xa nos anteriores
comicios a candidatura do ex-
alcalde Manuel Soto. As malas
línguas apuntan ademais que
Carlos Príncipe, descontento
coa decisión do seu partido de
apartalo da cabeza da lista, ten
previsto apoiar desde detrás das
bambolinas, a Soto, o seu anti-
go compañeiro de filas.♦

Os nenos
choran
cos Bolechas
“Ver chorar a un neno de a
penas tres anos, desacougado
porque Pepe Carreiro debu-
xou chorando a un dos Bole-
chas, os personaxes dunha
serie infantil de contos, dá
idea do marabilloso mundo
que lles transmite aos pícaros
a literatura”. Isto escribe
Concha Pino (La Voz de Ga-
licia, 15 de xuño, edición de
Santiago), comentando a in-
tervención de Pepe Carrei-
ro, o autor da colección que
edita A Nosa Terra, no Salón
do Libro Galego. “Simón,
que se asomou por alí coa súa
nai –conta tamén o periódi-
co– chorou porque o seu per-
sonaxe estaba fóra de contex-
to, e de pouco lle servía a el
que lle explicasen que aquel
señor é o que debuxa e lles dá
vida aos seus amiguiños”.♦

Francisco
Vázquez e Rosa
de España
O profesor, ex-político e co-
mentarista de prensa Xosé
Luís Barreiro comenta en
La Voz de Galicia (14 de xu-

ño) as recentes declaracións
realizadas en Madrid polo al-
calde da Coruña. “O proble-
ma –sinala Barreiro– non es-
tá no que dixo Paco Váz-
quez, que, por ser o mesmo
que din a cotío Aznar, Are-
nas e Rodríguez Ibarra, xa
non motiva a ninguén. O que
de verdade doe é ver como o
único político de Galiza que
ten capacidade para facerse
escoitar alén do Padornelo,
entre en Madrid coma se es-
tivese recén chegado da Vía
Láctea”. Barreiro pregúnta-
se: “¿Será verdade que é
máis lesivo o nacionalismo
que o terrorismo? ¿Pódese
crer que a escola de hoxe é o
principio da desintegración
de España? ¿Pódese dicir
impunemente que as pistolas
e os pupitres traballan na
mesma dirección? ¿Acaso
pensa Paco Vázquez que a
súa educación e a miña foron
mellores que a que reciben
os nosos fillos? ¿Cómo é po-
síbel que o discurso máis
plano e reseso do último
cuarto de século se exhiba
agora como un achádego fe-
liz e renovador? Menos mal
que aquí nos coñecemos to-
dos e xa sabemos o que hai
que gardar e o que hai que ti-
rar ao cesto dos papeis”. O
comentarista remata afir-
mando que “Paco Vázquez
foise a Madrid como un hoo-
ligan. Ou como Rosa de Es-
paña, que é aínda pior”.♦

Censura
nos meios de
comunicación
norte-
americanos
A pasada semana a cadea
de televisión norteamerica-
na ABC cancelou o contra-
to do humorista Bill Ma-
her, que presentaba un pro-
grama diario chamado Po-
liticamente incorrecto. Ma-
her afirmara, unha semana
despois do atentado das To-
rres, que os terroristas sui-
cidas podían ser calquera
cousa, pero non cobardes
como sostiña Bush. Tamén
un grupo de intelectuais,
artistas e académicos esta-
dounidenses que elaborou
un manifesto crítico coa
política de presidente diri-
xiuse á prensa estranxeira
para informar de que a súa
postura aínda non fora pu-
blicada por ningún gran
diario norteamericano. Os
asinantes afirmaron que
moitas persoas solidarias
co texto non se atreven a
apoialo publicamente por
medo a represalias (El Pa-
ís, 15 de xuño).♦
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O presidente da Deputación de
Ourense e do Partido Popular
nesta provincia, Xosé Luís Baltar,
representou estes días un novo
episodio do reseso caciquismo
que practica desde hai máis dun-
ha década na máis absoluta impu-
nidade. A última demostración de
poder deste singular personaxe
foi a convocatoria das bases para
elixir o novo xerente do Instituto
Ourensán de Desenvolvemento
Económico (INORDE), elaboradas
á medida de quen xa ocupa a pra-
za como interino, José Luis Ro-
dríguez González (ex xerente da
Cámara de Comercio). 

Entre as moitas curiosidades
que recolle a convocatoria destaca
o feito de que, a diferencia do
acontecido na de 1996, ao aspi-
rante só se lle esixe o bacharelato
superior ou equivalente, xusta-
mente a titulación que ten o máxi-
mo aspirante á praza. Chama a
atención que se pida tan pouca
preparación académica para un
posto desde o que se vai coordinar

o desenvolvemento do Plano Es-
tratéxico de Ourense para o que se
contratou a técnicos universitarios
da empresa vasca LKS e que cus-
tou máis de 600.000 euros. 

BNG e PsdeG cren que se tra-
ta dun novo caso de enchufismo
(Rodríguez é natural de Esgos,
igual que Baltar) máis que de titu-
litis. Como xa acontecera con ou-
tros casos recentes, o deputado
nacionalista Xosé Antón Jardón

considera que estamos ante “un
novo caso de sistemática adapta-
ción das convocatorias ás perso-
as”. Antes, o presidente da Depu-
tación convocara unha praza de
asesor en fondos europeos para a
que se pedía a licenciatura en Far-
macia, a que casualmente tiña o
concelleiro do PP en Ourense, Ja-
vier González Nóvoa; ou a de
asesor cultural, para a que había
que ser psicólogo e ter unha am-

pla experiencia nos medios de co-
municación, exactamente as ca-
racterísticas que tiña o seu xefe de
prensa, Francisco González Bou-
zán, único candidato á praza. 

A outra noticia polémica des-
tes días foi a designación do can-
didato do PsdeG á alcaldía de Ou-
rense. A decisión de designar a
Abelardo Pérez Gabriel causou
unha maiúscula sorpresa entre os
ex militantes (a asemblea local

segue desfeita e paralizada). O
candidato a penas ten experiencia
política nin foi nunca militante
socialista. A súa exigua práctica
redúcese á inclusión nunha lista
de Esquerda de Galicia como
ecoloxista, pero non dubidou en
abandonar Os Verdes para acce-
der á candidatura, logo de que os
seus compañeiros rexeitaran o
acordo. Dando a medida do seu
carácter, anunciou inmediatamen-
te que non terá nada que ver coa
elaboración da candidatura, asun-
to sobre o que decidirá exclusiva-
mente o partido. Pérez Gabriel é
actor de telecomedia (“Al salir de
clase”) e modelo publicitario. 

A proposta de tan particular
candidato correspondeu ao novo
secretario provincial socialista,
Manuel “Pachi” Vázquez, quen
busca desesperadamente mili-
tantes apracibles e sen pasado.
De feito, o valor do candidato
que máis se resalta desde o par-
tido é precisamente que carece
de pasado.♦

Baltar convoca unha praza á medida
para a xerencia do INORDE 

ABELARDO VÁZQUEZ PITA

Ao presidente da Deputación gústalle que non haxa sorpre-
sas nas oposicións públicas. Cando convoca unha praza de
funcionario, xa antes sabe qué nome ten o perfil que busca.

Ou r ense

George Bush.

O candidato socialista
de Vigo entrevístase
coa ex-concelleira do PP
Maite Fernández

Ventura Pérez Mariño e Maite Fernádez.



As obras consistiron na supre-
sión de dúas curvas na sinuosa
estrada OU 212, no treito que
Avión a Beariz, dentro do ter-
mo municipal do concello de
Avión. Por outra banda, en nin-
gún lugar figuraba o preceptivo
valado con información sobre a
actuación nesa vía, que é de ti-
tularidade autonómica. Os tra-
ballos duraron dúas semanas e
quedaron sen concluír tras un-
ha pregunta formulada polo
concelleiro do BNG Fernando
Rosendo ao alcalde de Avión.
O mesmo día de Rosendo pre-
sentar a interpelación no rexis-
tro do concello, as máquinas
desapareceron do lugar.

Tras a pregunta, nun pleno
municipal celebrado o seis de
xuño o alcalde Francisco Gil
Zamora (PP) asegurou descoñe-
cer a existencia das obras, aínda
que o seu tenente de alcalde e
delegado de obras, Hermenexil-
do Guerra Vázquez, pasa diaria-
mente dúas veces por esa estra-
da en dirección á súa casa.

Para o concelleiro do BNG
Fernando Rosendo, “as obras
poden ser en compensación por
outras obras ou por algún fa-
vor, que é como funcionan
aquí. Isto tráeme á mente o ca-
so de don Felisindo, que signi-
ficou a dimisión do delegado
da COTOP en Ourense”.

Algo semellante aconteceu
hai varios meses na mesma es-
trada, cando a través dunhas
obras clandestinas que dura-
ron varias semanas procedeu-

se a ensanchar a vía e cons-
truír un muro de contención
para evitar os desprendemen-
tos no núcleo de Liñares, ta-
mén en Avión.

Para o concelleiro que de-
nunciou a obra, a intervención
é “típica, son obras que non te-
ñen moita transcendencia para
mellorar as infraestructuras,
pero que a xente psicoloxica-
mente agradece, creo que o PP
ten de man a algunhas empre-
sas para estes traballos en mo-
mentos estratéxicos”.

Fernando Rosendo afirma
que “desde logo, nunha estrada
de varios quilómetros non se
pode facer unha obra para supri-
mir dúas curvas, senón que hai
que arranxala completamente; a
Xunta garda máis as formas e

non fai chafalladas como esta,
pero hai outras instancias ás que
lles interesan estas obras e que
as fan clandestinamente”.

Por outra banda, nos orza-
mentos de Galiza para o ano
2002 só figuran investimentos

de 2.500 euros para obras públi-
cas da Xunta no municipio de
Avión e o concello tampouco
conta cunha partida para estas
obras, aínda que Fernando Ro-
sendo afirma que “sei que o
concello está detrás”.♦
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Hordescon e
o ex alcalde
de Carballeda
imputados por
irregularidades

A empresa concesionaria da
maioría das obras en Avión,
Hordescon, xunto co anterior
alcalde do concello de Carba-
lleda de Avia, Ernesto Martí-
nez (PP) e varias persoas
máis, está imputada nun pro-
cedemento que instrúe o xul-
gado de Ribadavia. As acusa-
cións son de malversación e
falsificación de documento
público. Non se descarta que
detrás deste caso apareza un-
ha trama de financiamento
de partidos políticos.

As acusacións teñen que
ver coa adxudicación a
Hordescon do Proxecto de Pa-
vimentación e Obras Comple-
mentarias en Varios Núcleos
do Concello de Carballeda de
Avia, que sacou a concurso
da Consellería de Agricultura
en 2000 e que xestionou o
propio concello sendo alcalde
Ernesto Martínez (PP).

As posteriores
declaracións ante o xulgado
permitiron coñecer que as
tres empresas que
concorreron ao concurso
están relacionadas entre si:
Hordescon, Montaxes Lodairo
e Obras e Saneamentos de
Galiza, xa que aínda que Ra-
mona Quintas presentaba a
oferta de Hordescon, na acta
de adxudicación a esta
empresa aparecía o nome de
Xosé Manuel Docampo, que
presentou a oferta de
Lodairo. A outra oferta
estaba asinada por Antonio
Blanco Martínez, o home de
Ramona Quintas.

A adxudicación da obra,
por un valor de 4.500.000
pesetas, produciuse o 19 de
outubro de 2000, o contrato
asinouse o 25 de outubro de
2000 e a obra recepcionouse
o 31 de outubro de 2000, seis
días despois. Posteriormente,
o alcalde de Carballeda per-
deu o posto por unha
moción de censura e a raíz
disto coñecéronse as
irregularidades, que non só
consistían na rápida
execución das obras, senón
tamén en estaren
incompletas, xa que o infor-
me técnico afirmaba que só
se realizaran traballos por
valor de 1.300.000 millóns.
Ante esta situación, o 9 de
maio de 2001, a aparelladora
que asinou a recepción das
obras presentou un escrito
admitindo que non se
completaran as obras, aínda
que afirmou que se fixeron
noutros puntos do concello,
lugares que enumerou, con
tan mala sorte que tamén se
descubriu que esas obras
eran anteriores e que a
maioría foron realizadas po-
lo concello e outras mesmo
polos veciños.♦♦

Unha empresa descoñecida repara unha estrada e marcha
sen rematar a intervención

As obras clandestinas do concello de Avión

As obras consistiron na supresión de dúas curvas, aínda que quedaron sen rematar.
Reportaxe Grá fica: PA C O  VILABARR O S

Segundo denunciou o conce-
lleiro nacionalista Fernando
Rosendo, a empresa Hordes-
con S.L., radicada en Xunquei-
ra de Espadañedo, é a adxudi-
cataria do 90% das obras que
contrata o concello de Avión.
As restantes intervencións co-
rresponden á empresa Cons-
truccións Benigno Álvarez,
S.A. Álvarez é o alcalde de
Maside polo Partido Popular.

Habitualmente, o concello
de Avión contrata as obras pú-
blicas pola vía do trámite ur-
xente mediante un concurso
aberto que falla a comisión de
goberno para, posteriormente,
dar conta ao pleno, ao que non
se lle dá a posibilidade de to-
mar parte na toma de decisión.

Acontece tamén que inva-
riabelmente Hordescon S.L.
concorre xunto con outras em-
presas aos concursos de obras
no concello de Avión. Ás ve-
ces tamén presenta ofertas
Construccions Beningo Álva-

rez e habitualmente tamén o
fai algunha das empresas do
entramado de Telexes, S.L.,
aínda que case nunca consegue
adxudicacións.

O complexo de Telexes es-
tá articulado en torno ao em-
presario Xosé Manuel Docam-
po Alonso e no mesmo están
integradas as compañías Soal
Obras e Servicios S.L., Monta-
xes Lodairo, S.L., Interiores de
Zinc, S.L., Moteles de Galiza
S.L. (na que Docampo figura
asociado con outras persoas),
Tombrio S.L. e Proxectos Ca-
sas e Saneamentos, S.L. Agás
no caso das últimas dúas em-
presas, as restantes compañías
comparten o mesmo domicilio
social en Carballeda de Avia.

Presumibelmente a partici-
pación do entramado de em-
presas de Telexes nos concur-
sos de obras públicas en Avión
tería por obxecto dar á poxa
aparencia de normalidade, aín-
da que as ofertas estarían pac-

tadas para Hordescon ser sem-
pre o adxudicatario. Cómpre
ter en conta que habitualmente
o administrador de Telexes,
Xosé Manuel Docampo, fai de
encargado das obras que reali-
za Hordescon, aínda que a pro-
pietaria desta empresa é Ra-
mona Quintas Ferreiro.

Por outra banda, na conce-

sión dos concursos, ademais
da oferta económica presenta-
da pola adxudicataria, impón-
selle habitualmente unha can-
tidade que abala en torno ao
20% do custe total para “reali-
zar obras a maiores”. A comi-
sión de goberno de Avión non
indica en que consisten esas
obras “a maiores”.♦

Unha empresa
adxudicataria do 90% das obras municipais

O concelleiro do BNG Fernando Rosendo denunciou a intervención.

HORÁCIO VIXANDE
A finais de maio e principios de xuño unha empresa sen identi-
ficar realizou traballos de reparación no quilómetro catro da es-
trada OU 212. As obras interrompéronse e quedaron sen rema-
tar cando un concelleiro do BNG preguntou ao alcalde por elas.

No lugar quedaron materiais sen empregar.



A metade dos responsabeis co-
marcais do BNG son novos no
cargo despois de rematar o proce-
so de elección o pasado fin de se-
mana e o número de mulleres in-
crementouse nun 50%. Só en cin-
co das 24 comarcas competiron
dúas listas, aínda que en Lugo e A
Coruña esteñan representadas
ambas na executiva comarcal
“nunha aposta por integrar as dis-
tintas sensibilidades existentes na
gobernabilidade do BNG”, en pa-
labras de Xesús Méndez (UPG),
responsábel de Lugo-Centro. 

Xosé Anxo Laxe, voceiro de
Esquerda Nacionalista en Lugo
loubou a “disposición ao consen-
so ao ofrecernos tres postos na
candidatura, aínda que, polo nú-
mero de delegados acadados,
non tiñan porque facelo”. A nova
executiva lucense obtivo a apro-
bación de todos os asistentes,
cunha única abstención.

A lista encabezada polo ante-
rior responsábel, Xesús Méndez,
acadara 124 votos, fronte aos 46
da que lideraba o militante de EN,
Xosé Chorén. O resultado outór-
galle unha presencia no Consello
Comarcal de 23 persoas a lista
gañadora e de oito á contrincante.

En Ferrolterra a lista encabeza-
da por Manuel López Foxo, aca-
dou o 63% do votos, fronte ao
37% de Francisco Allegue, conce-
lleiro de Fene. Esta era unha das
zonas nas que a puxa entre dúas
listas era xa algo normal,  produ-
cíndose na actual votación a maior
diferencia das últimas confronta-
cións. Nesta ocasión semellaba
que existiría candidatura única pe-
ro, ao final, rachouse o consenso.
O mesmo ocurriu en Lugo-Centro. 

Era A Coruña a comarca na
que, acadado o consenso en Com-
postela (sempre en revoltixo), se
prevía unha maior confrontación.
A división nesta comarca foi ma-
nifesta nos últimos tempos, tradu-
cida mesmo no abandono da UPG
dalgúns dos seus máis cualifica-
dos militantes. Era precisamente a

ex dirixente deste partido, Marga-
rida Vázquez a que optaba á ree-
lección como responsábel comar-
cal. A outra lista estaba liderada
por Alberte Ansede (UPG) que lo-
grou 120 votos, fronte aos 116 da
lista de Vázquez Veras, o que dá
unha idea da igualdade de forzas.

Malia aos enfrontamentos
dos últimos tempos, Ansede lo-
grou consensuar unha executiva
local na que están presentes
membros de ambas candidaturas,
no que interpreta como un paso
adiante para estiñar vellas feri-
das. Ansede é un militante que
provén da zona de Ferrolterra.

En cada una destas tres zonas,
ademáis do responsábel comarcal,
elexíanse dous membros máis do
Consello Nacional (un por cada
200 militantes). Dados os resulta-
dos, serán dous representantes das
candidaturas gañadoras por un da
que obtivo menos votos os que in-
tegren o organismo nacional.

As zonas da Montaña e Mu-
ros-Noia, nas que tamén existi-
ron dúas candidaturas, só elexían
a un representante no máximo ór-

gano da frente nacionalista. Men-
tres que na Montaña gañou a que
se podería denominar “candida-
tura continuista”, encabezada por
Xesús Pereira, en Muros-Noia a
venceroda foi a de Francisco
Quintela, apoiada por EN.

Anxo Quintana afirmou que
os procesos asemblearios do
BNG nas comarcas “confirman o
espíritu de consenso da Asemblea

Nacional de A Coruña”. Para o
coordinador da Executiva “nestes
procesos de elección interna pre-
valeceu claramente o interese do
BNG sobre calquer outra cues-
tión”. A preguntas dos xornalistas
sobre os resultados, tanto Quinta-
na como Francisco Rodríguez ne-
garon que no proceso existise al-
gún intento da UPG de facerse co
control das comarcas.♦
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XOSÉ MANUEL SARILLE

Hoxe o progresismo
prefere as paraxes
tranquilas, as cidades

que conservan pegadas e
falan do seu pasado. Aquela
esquerda do compromiso
que antes fitaba os arrabal-
dos, que sublimaba as grú-
as portuarias, as sereas das
factorías e os silencios dos
cambios de turno, pousou
hai xa tempo os ollos nos
cenobios e nas neves do
Courel. E fixo ben. Mais
ocorre que esta preferencia
levou por diante moitas ou-
tras cousas.

En Fene faise unha xes-
tión municipal impecábel,
enorme e constante, que
dura vintetrés anos. Como
non se ve  a primeira vista,
o goberno municipal necesi-
ta amosar o traballo e o vi-
sitante vese choutando de
parroquia en parroquia,
cun guía iniciado no
laberinto de estradas.
Entón  atopa lugares degra-
dados, que parecían imposí-
beis de transformar,
convertidos en espacios pa-
ra a vida, entidades
parroquiais que exercen o
seu poder, asociacións viví-
simas, centenarias,
fundadas polos primeiros
movementos operarios
ferroláns, con locais
extraordinarios e mesmo
algún xardín botánico dos
máis interesantes de Galiza.

O transeunte que non
para, dificilmente verá
máis que unha
aglomeración informe de
edificios en torno a unha
fábrica de barcos. Falta a
praza, o eixo, o lugar
central desde onde o
mundo local se proxecte.
Nos anos sesenta a desfeita
foi tan grande que naceu
unha vila desestruturada,
un bairro dos que cantaba
Ferrín nos seus mellores
anos máxico-socialistas. 

E no entanto o Bloque
Nacionalista Galego ten alí
a algúns dos seus mellores
dirixentes municipais. Dos
primeiros en tomar terra.
Cando os demais
bloqueiros non tiñan
responsabilidades
institucionais e predomina-
ba a lixeireza nas
propostas, Fene xestionaba
e chocaba constantemente
co aparato da
organización. Iso criou
arritmias e desencontros ao
longo de vinte anos. Que
aínda renxen. Un intúe que
son froito da realidade que
cada quen tivo que ordenar,
máis que dos talantes
persoais. Fene é o grande
exemplo de xestión do
BNG, feita por persoas for-
madas nas asembleas e nas
pizarras das fábricas.
Pinches de Astano e mestres
da privada que se converte-
ron en reflexivos ideólogos.
A vella escola do proletaria-
do. Un orgullo. Talvez o lec-
tor pense que esta crónica é
parcial, como feita por un
deles. Pois acerta. Por un
alumno deles.♦♦

A alguén ocorréuselle un día que
Lugo podería recuperar o seu
campo da feira, ese que xace bai-
xo a estación de autobuses. Ese al-
guén pintaba algo na Xunta ou era
amigo de quen pintaba e montou
un recinto feiral preto do Miño,
nas aforas da cidade, ó outro lado
da Nacional VI, entre as brétemas
fluviais. Bastaron uns anos de al-
gún éxito e un fato de frustracións
para obviar que o investimento re-
sultara tan eficaz como os fogos
artificiais nas festas: destas alturas
de desenvolvemento dos medios
de comunicación ningunha fun-
ción lles resta agás amolar os dor-
mentes. Constatado xa que Lugo

escusa de manter un inmenso ex-
positor comercial e industrial polo
valor disuasorio dunhas autoestra-
das que achegan axiña a núcleos
de máis tradición e densidade eco-
nómica, proponse agora mudalo a

centro de ocio. A Cámara de Co-
mercio avala unha firma que pro-
pón instalar aló cines, discoteca,
bares, billares, cibercafés e centro
de fitness. O anzol é trasladar a
xolda de venres e sábados a un lu-

gar no que se pode bourear sen
que ningún veciño lle reclame a
Policía Municipal. O soño veciñal
pode que o agradeza, pero non o
soño paternal, dado que falan dun
local de copas ben amplo que pe-
chará ás seis da mañá. Momento
en que os rapaces, obrigados pola
distancia e porque a ruindade de
quen corresponda mantén a zona
sen pasarelas –ignoro cántos atro-
pelados custa unha, pero non de-
ben de ser moitos-, acenderán os
coches para voltaren á casa pola
Nacional VI. 

Supoño que non pretenderán
que usen os karts que completan
a oferta.♦

A feira das vaidades 
JAUREGUIZAR

A Cámara de Comercio da cidade quere re-
converter o recinto feiral do Miño nunha
zona de ocio nocturno para os máis novos.

Lugo

O proceso de eleición do Consello Nacional renovouno nun 50%

Só se presentaron candidaturas alternativas
en cinco das 24 asembleas comarcais do BNG

A ESTRADA-DEZA: Xesús Cordeiro
Budiño. FERROLTERRA: Manuel
López Foxo, Manuel Rodríguez
Doval, Francisco Allegue Ten-
reiro. LUGO-CENTRO: Xesús Mén-
dez Rodríguez, Sabela Caldas
Maceda, Xosé Chorén Váz-
quez. SANTIAGO: Ramiro Recou-
so Liste, Pilar Candocia Pita,
Begoña Ares Calvo, Paula Cas-
tro Lago. BARBANZA: Xosé Ma-
nuel Casal Sabin. MONTERREI:
Xesús Lantes Vitureira. VALDEO-
RRAS: Roberto Quiroga López.
LUGO SUL: Severino Rodríguez
Díaz. OURENSE: Antón Sánchez
Rivero, Isabel Pérez González.
COSTA DA MORTE: Manuel Antelo
Pazos. VIGO: Francisco Xavier

Alonso Pérez, Manuela Rodrí-
guez Pumar, Xoaquín de Acosta
Beiras. PONTEVEDRA: Xosé Ma-
nuel Fernández Abraldes, An-
xos Riveiro Portela. MUROS-
NOIA: Francisco Quintela Ro-
mero. BERGANTIÑOS: Xosé Re-
gueira Varela. A MONTAÑA: Xe-
sús Pereira López. A MARIÑA:
Xosé Ramón Hermida Meilán,
María Luz Álvarez Lastra. ALLA-
RIZ–A LÍMIA: María Cristina Cid
Fernández, Manuel Conde Gó-
mez. O RIBEIRO: Fernando Ro-
sendo Domínguez. BAIXO MIÑO:
Alberte Alonso Pereira. O CON-
DADO: Roberto Mera Covas. EMI-
GRACIÓN: Marisa Vázquez Bar-
quero (en funcións). MORRAZO:

Francisco Verea Arxobai. Uxío
Piñeiro. SALNÉS: Duarte Correa
Piñeiro, Francisco Trigo Durán.
A CORUÑA: Alberte Ansede Es-
traviz, Pura Ferreño Saia, Mar-
garida Vázquez Veras. Mem-
bro eleito pola organización
xuvenil GALIZA NOVA: Rubén
Cela Díaz. Membros eleitos
polos colectivos e partidos. ES-
QUERDA NACIONALISTA: Xoán Ra-
ma Trillo. INZAR: Xavier Paz
Canalejo. PNG: Xosé Rodrí-
guez Cid (sup. Alberte Brenlla).
UPG: Roberto Vilameá Ponte.
UG: Bernardo Cuétara Louren-
zo. COLECTIVO SOCIALISTA: Lois
Eyré Diéguez (sup. Eduardo
Gutiérrez Fernández).♦

Membros Eleitos polas Asembleas Comarcais

A.N.T.
Tendo en conta o turbulento proceso asambleario, a elección dos
órganos comarcais do BNG e dos seus representantes no Consello
Nacional rematou nun clima que a dirección nacionalista califica
de “consenso”. Só se apresentaron dúas candidaturas en cinco das
24 zonas nas que está dividida territorialmente a organización: A
Coruña, A Montaña, Ferrolterra, Muros-Noia e Lugo-Centro.

Coa elección dos representantes comarcais e dos partidos completouse o Consello Na-
cional do BNG.                                                                            PA C O  VILABARR O S 



A declaración a prol de Santia-
go collera de sorpresa o seu
propio partido.

Fora nunha entrevista aberta,
en 1982, a primeira que me facían
na televisión para toda España. Pe-
díralle, antes de comezar, aos xor-
nalistas que non abordasen o da ca-
pitalidade porque eu aínda non to-
mara posesión e porque o asunto
estaba a ferver. Saltaron as primei-
ras preguntas sobre o que acordá-
ramos non tratar pero eu puiden
desviar a conversa. Ao final, un
dos xornalistas preguntoume a mi-
ña opinión persoal sobre a capitali-
dade. Non puiden escapar e dixen
que persoalmente estaba convenci-
do de que o presidente da Xunta
debía estar na praza do Obradoiro.
Otero Pedrayo chamaba ao Obra-
doiro O Adro Maior de Galiza.
Coidaba que era coma un símbolo
para todos, coma son os adros das
igrexas na nosa terra. Tamén dicía
Otero: “Santiago somos todos
nós”. Sexamos nacidos en Ourense
ou Vigo, non por iso deixamos de
ser de Santiago. Esta idea recollé-
rana todos os parlamentarios agás
o grupo da Coruña. En tempos da
pre-autonomía tiñamos unha con-
sellería en Pontevedra, outra en
Ourense... Era preciso xuntalas pa-
ra construírmonos o goberno.

Tomárano coma unha de-
claración de guerra.

As propias autoridades muni-
cipais coruñesas dixeron publica-
mente que eu non tiña dereito a
opinar porque só era presidente
electo da Xunta e aínda non to-
mara posesión do cargo. Imaxíne-
se: nin como persoa podía dicir o
que pensaba... Era curioso com-
probar até onde podía chegar o
fanatismo. Algúns esquecían que
tiñamos que facer a autonomía de
novo, a partir da Constitución de
1978. Tan nova era a Constitu-
ción como o Estatuto que iamos
darnos os galegos. Podía a capital
asentar en Melide, en Arzúa ou
onde quixesen os representantes
da vontade popular do mesmo
xeito que en Extremadura optaron
por Mérida antes que Cáceres ou
Badajoz. Nada disto tiña que ver
con procesos anteriores. A seguir
veu unha reacción moi negativa
pero hai que dicir que hoxe está
superada. Felizmente calou a idea
de que ninguén se podía ofender
polo lugar da capital. Todos podí-
an opinar e reclamar. De feito fa-
louse de Vigo e Pontevedra coma
sedes posíbeis. 

Pero había antecedentes de
Santiago coma cidade funda-
cional.

Cando se fixera a Asemblea de
Concellos o 4 de Xuño de 1931 xa
se elixira Santiago como cidade de
referencia. Eu entrara de matute na
Facultade de Medicina para asistir
á xuntanza. Había unha discusión
moi viva entre Alexandre Bóveda
e Santiago Montero Díaz. Nunca
vin citada esta polémica. Non lem-
bro ben cal era o motivo concreto
da porfía. Bóveda levaba o peso
das argumentacións autonomistas.
Era un orador brillantísimo e
Montero non o era menos. 

Dentro do seu partido,
Alianza Popular, González Do-
peso, Morán e Eirís puxéronse
de cuñas.

A reacción, máis que intelec-
tual, era solidaria coa maioría do
pobo da Coruña. Nun sistema au-
toritario, tómanse decisións sen
contar coa maioría pero no siste-
ma democrático, moitas veces, tó-

manse decisións por medo a per-
der a maioría. Por veces xógase
cos votos que se puideran perder
en caso de dicir o que se sente. Te-
mo que no asunto da capitalidade
pasase algo disto. Houbo quen
pensaba: a proposta de Santiago é
razoábel pero se o digo perdo os
votos. Algo así sucede, por exem-
plo, cos aeroportos. ¿Quen se
atreve a recusar a iniciativa dun
aeroporto na localidade na que ac-
túa en política? Mire o que está a
pasar co aeródromo do Porto. Só
mediante unha asemblea de cida-
des na que se acorde un só aero-
porto para termos voos directos.
Somos un país de dous millóns se-
tecentos mil habitantes e non po-
demos ter un voo directo a Bruxe-
las dende Vigo e outro dende A
Coruña e un máis dende Santiago.
E quen di Bruxelas di tamén Ca-
racas ou Nova York. 

A capital ten agora Lei pero
xa se establecera nestes anos.

Os anos van dando a razón. O
Goberno que eu presidira xuntou as
consellerías que estaban espalladas
por Santiago no complexo de San
Caetano. Esta idea dérama Alberto
Baltar, cuñado meu, e Mario Carre-
ño, conselleiro de Política Territo-
rial. Quero deixar constancia de
quen me dera a idea. A Xunta e o
Parlamento son dúas realidades es-
pléndidas. Cando era cuartel de Ar-
tillería lembro nel a Manuel Azaña
e Casares Quiroga asistindo a un
desfile. ¿Que sería hoxe de Galiza
sen Santiago? Acidade é un símbo-
lo non só entre nós senón en todo o
mundo. Non hai que esquecer que
os alemáns chamaban non só a Ga-
liza senón a toda Iberia Jakobsland,
as terras de Santiago. Para Goethe,
Europa fixérase peregrinando a
Santiago. Somos adiantados da
construción europea. Dende o ano
1993 participo na organización
Unión Internacional Paneuropea
que preside o Archiduque Otto de
Habsburgo. O seu símbolo é unha
cruz vermella, o emblema dos cru-
zados, e,  darredor, o sol, que repre-
sentaba a cultura de Europa pro-
xectada a todo o mundo. O propio
Koudenhove-Kalergi elixira o dis-
tintivo dos cruzados porque era a
representación da primeira empresa
que as xentes do continente acome-
teran xuntos. Non se decatara que
cen anos antes das cruzadas nacera
a cruz de Santiago que simbolizaba
as peregrinacións como din Goethe
e o propio Dante: os pobos de Eu-
ropa puxéranse dacordo para viren
peregrinar a Compostela. ¿Hai ou-
tra cidade que teña tantas capitais
no mundo co seu nome? Cando os
ingleses falan do pazo real de Saint
James queren dicir de Santiago, co-
ma o Jakob alemán, o San Diego,
de California ou o James Bay de
Canadá. En Guatemala, Santiago

de los Caballeros ou o Santiago Le-
ón de Caracas. Duascentas cidades
debe haber en América nomeadas a
partir de Santiago. E nós que temos
esta gloria ¿acaso queremos perde-
la? Nin sequera Galiza é tan coñe-
cida como Santiago. Estudando en
Viena, dicía que era de Galiza e coi-
daban que era polaco. Ao engadir
“de Santiago” comprendían de
contado.

¿E os perdedores? 
Non houbo perdedores. O

propio Vázquez recibiume no Pa-
zo de María Pita cunha grande
cortesía e solemnidade. Soubo
comprender que unha cousa é o
criterio persoal e outra, unha ins-
titución que compre respectar.
Por riba dá a casualidade que eu
son un coruñés de afecto, depor-
tivista dende rapaz. Eu teño máis
mortos enterrados en San Amaro
ca en Boisaca. Unha cousa é o
cariño e outro o que un pensa que
é mellor para o futuro de Galiza.  

Ao ser elixido para a presi-
dencia da Xunta, criticábano
por non ter experiencia na Ad-
ministración. 

Era novo en administración
pero non en política, na que eu an-
dara dende os catorce anos. A po-
lítica é máis importante ca a Ad-
ministración e os ideais son fun-
damentais para a política. Cando
falamos de política compre falar
de ideais: de tolerancia, respeito,

educación, liberalismo vital e ta-
mén poesía e romanticismo. Atra-
vesamos un momento perigoso no
que a cidadanía está a afastarse
dos partidos políticos coa acusa-
ción de que todos son iguais. Por
ese camiño chegamos ao que des-
cribía O Crepúsculo das Ideoloxí-
as. Coido que iso non é bo para a
democracia. Deben ter a cada
máis protagonismo as ideoloxías e
a política dentro do respecto de-
mocrático e non deixar que as ide-
oloxías nos leven a un enfronta-
mento. A perda das ideoloxías e a
ausencia de debate fai que a moci-
dade perda ideais, non se embar-
que na política e siga outro rum-
bos. Iso é perigoso porque sen
partidos non hai democracia. Mal
podemos incorporar a mocidade
na política se non temos unha lin-
guaxe poética e idealista. É bo que
un dirixente teña coñecementos
da Administración pero non cifre-
mos todo nese saber. Un condúce-
se na Administración de acordo
cos ideais políticos que teña.

¿Como ve o estado da Auto-
nomía?

O pobo non asumía a Autono-
mía por falla de preparación.
Compre sermos sinceros. Xa non
falo do Estatuto do 36. No ple-
biscito estatutario do 79  votara o
20%. Unha tristura. Nas primei-
ras eleccións ás que eu me pre-
sentei, votara o 60%. Foi un

adianto considerábel que aumen-
tou nas segundas. É dicir que o
pobo asimilaba o Estatuto e se
decataba de que era bo. Os gale-
guistas pensabamos que o Estatu-
to era necesario para a nosa terra
e para a democracia foi asimilado
en pouco tempo esplendidamen-
te. Se hoxe dixeran que tiñamos
que prescindir do Estatuto coido
que non o aceptaríamos. 

¿Que lembra hoxe da Mo-
ción de Censura de 1984?

O desgusto foi enorme. Sobre
todo o temor de que fose un mal
para a democracia e de que, á vis-
ta daquela manobra, a cidadanía ti-
vese a tentación de absterse de vo-
tar por temor a que a súa confian-
za volvese ser traizoada. O trans-
fuguismo é unha gran mágoa que
está sen resolver. Iso de que un
vaia ás eleccións en listas bloque-
adas e pechadas e ao día seguinte
se poida cambiar a outro partido é
un asunto que habería que resolver
para evitar que sucedese porque
non é bo para a democracia. Por
certo, lembro que naquela Moción
de Censura, Xosé Manuel Beiras
abstivérase: recusara entrar no xo-
go do transfuguismo. 

¿Como se soluciona?
Con listas abertas. Non por-

que eu sexa partidario delas se-
nón para que se solucione o pro-
blema. Antes falaba da necesida-
de de que o pobo crea na política.
Despois da moción de censura ti-
vemos a sorte de convencer a
Fraga de que vise para Galiza. Is-
to foi moi positivo por mor de
que, aínda hoxe, o pobo cre máis
nas personalidades ca nos pro-
pios partidos. Sentado á mesa
con Jordi Pujol no Hostal comen-
táballe que, a parte das diferen-
cias de ideas entre os dous, el era
o 115 presidente da Generalitat e
eu o primeiro. Visitando Catalun-
ya comprobei que todos os con-
cellos, incluso os gobernados por
comunistas, tiñan a fotografía do
Presidente. En Galiza non. Agora
que non son presidente, podo pe-
dilo de voz alta: os concellos de-
ben ter, amáis da foto do Rei, a
do Presidente de Galiza porque
iso significa cultura democrática
e respecto ás institucións.

Coa súa presidencia, a derei-
ta estreou o discurso galeguista.

¿E que foran Bóveda, Otero
Pedrayo, Risco, Filgueira e Antón
Losada senón persoeiros de derei-
tas? Esa foi unha idea magnífica
de Ramón Piñeiro: que o gale-
guismo impregnase todas as op-
cións políticas. Eu son de dereitas
pero galeguista. A miña activida-
de política primeira foi apoiar a
loita de Galaxia, a Fundación
Penzol, Sept, proxectos culturais
con contido político. ¿Que era
Sept senón o proxecto dunha de-
mocracia cristián galega? Des-
pois comprobei que a maioría dos
compañeiros de Sept fixeran un
partido social-democrata galego.
Díxenlle a Ramón Piñeiro: “Que-
daramos en levar o galeguismo á
dereita, pero se os de Sept funda-
mos un partido social-democrata,
estamos no mesmo conto de limi-
tar o galeguismo á esquerda”. Así
que me decidín a falar con Illa e
Agudín e criamos o Partido Po-
pular Galego que foi derrotado
nas eleccións pero que hoxe está
no Partido Popular.

Aquel Partido Popular era
ben máis galeguista ca o de hoxe.

(Risos) Xa seguiremos fa-
lando.♦
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Xerardo Fernández Albor, 
‘Santiago somos todos nós’ 

GUSTAVO LUCA

Cando o Parlamento aproba por unanimidade o título de capital para Santiago, Xe-
rardo Fernández Albor lembra o tremor de terra que provocara en 1982 a súa pri-
meira declaración a prol de que o presidente da Xunta se sentase no Obradoiro. O pri-
meiro presidente electo da Autonomía dirixe hoxe o Consello Consultivo da Xunta, é
asesor da Consellería da Presidencia e preside, tamén, o Consello Asesor da Fundación
Galicia Europa.  Esta entrevista tivo lugar no seu despacho de Santiago, o pasado día 17.

A . N .T.
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A . PA N AR O

Manifestación en Santiago contra a Lei de Partidos

Pode que non se adapte aos con-
vencionalismos do eido empre-
sarial. Sen embargo, a nosa ría é
unha das maiores fontes de pos-
tos de traballo da comarca. Debi-
do a continuadas agresións, ver-
quidos, recheos... esta galiña dos
ovos de ouro está a deixar de po-
ñer, levando con ela a centos de
familias que teñen no marisqueo
a súa única fonte de ingresos.

En xaneiro do ano 98, a pla-
taforma Discoverer Enterprise
batía contra a ponte das Pías.
Hoxe aqueles restos da ponte
que une Fene con Ferrol perma-
necen no fondo das augas, sobre
un dos bancos marisqueiros
máis productivos da Ría. Debi-
do a este desinterese por parte
da Administración, os marisca-
dores promoveron en xaneiro
deste ano unha protesta que apa-
rentemente deu froitos.

Despois de 24 horas de mo-
bilización, chegou a opción de
diálogo que anteriormente lles
fora denegada. O 29 de xaneiro
asinaban un acordo coa delega-
ción do Goberno no que se pro-
metían accións de limpeza e re-
xeneración cos seus correspon-

dentes prazos de execución. Pe-
ro os prazos pasaron, os traba-
llos non chegan e a Ría conti-
núa sumida nun proceso de des-
trucción. Así que os mariscado-
res, hai dúas semanas, decidi-
ron emprender novas accións,
que finalmente non acometeron
debido a unha oportuna invita-
ción ao diálogo da Delegación
do Goberno.

Non houbo mobilizacións,
pero si xuntanza cordial e no-
vas promesas. Aínda que queda
treito por andar, os mariscado-
res están satisfeitos deste novo
chanzo. Son unhas 500 fami-
lias as que viven exclusiva-
mente do banco das Pías. Non
cobran paro, non reciben axu-
das e en moitos casos levan xe-
racións indo ao mar. Eles sa-
ben ben deste problema que
vai máis aló da burocracia. Así
e todo, cómpre que tanto a so-
ciedade como a Administra-
ción tomen dunha vez concien-
cia sobre as dimensións do de-
sastre. E é que esta empresa
pode presentar suspensión de
pagos se non se toman axiña
medidas ao respecto.♦

Marisco baixo os restos
da Ponte das Pías

MARTINA F. BAÑOBRE

Logo da caída da Ponte das Pías, o banco maris-
queiro no que repousan os seus restos precisa so-
lucións urxentes para seguir producindo recursos.

Fe r ro l

Estamos nunha clara involución autonó-
mica que ten ao terrorismo de ETA co-
ma disculpa para atacar aos nacionalis-
mos e retrotraer o Estado Autonómico
ao centralismo pre-constitucional. As
últimas declaracións de Francisco Váz-
quez son un claro exemplo. Non sor-
prenden tanto as súas afirmacións de
que non é máis inocente o nacionalismo
que o terrorismo, senón as plataformas
(institucionais e mediáticas) que se  po-
ñen en Madrid ao seu servicio para di-
fundilas con largantío.

Vázquez é da mesma opinión que
Aznar López, Mayor Oreja e Rodríguez
Ibarra. A única diferencia atópase en que
o alcalde coruñés fai de voceiro da re-
gresión democrática (perxudicando ao

PSOE), mentres que o Goberno Central
aplica esa política máis polas caladas. As
reformas do ensino, por exemplo, van
encamiñadas a que non se rache a sagra-
da unidade de España que tanto preocu-
pa ao principiño da Coruña. Pero máis
perigoso que aqueles que profesan unha
ideoloxía excluinte e confrontadora, son
os que agochan, nun discurso pretendi-

damente ideolóxico, uns intereses perso-
ais ou de grupo (cando non de vaidades
singulares), convertíndoos no verdadeiro
motor da súa política, como ocurre a co-
tio cos fascistas. Por iso non son tan pre-
ocupantes as declaracións de Francisco
Vázquez, coma a canfurnada económica
que promove ou que o apoia. Son estes
os que deberán pronunciarse se se sitúan

ou non nas coordenadas políticas do Fa-
raón coruñés e defenden idénticas teses.
As primeiras explicacións, como é lóxi-
co, deberán de dalas Pérez Touriño e Xo-
sé Blanco. Porque, para Vázquez, a polí-
tica, desde hai ben tempo, é unha leria.
Como afirma o colega Fernando Varela
(La Opinión), “non ten ningún problema
en negarlle a soberanía aos bascos e, afir-
mar, de seguido, a dos coruñeses”. Dicir-
lles aos bascos que deben de aceptar a
vontade do conxunto do Estado e afirmar
que el non acata a vontade do Parlamen-
to de nomear a Compostela capital de
Galiza, nin a da Xunta e as máis altas
institucións xudiciais na fixación do to-
pónimo de A Coruña. Ese é Vázquez,
¿un grande político?♦

As declaracións de Paco
Vázquez non teñen importancia 

AFONSO EIRÉ

A.N.T.
Colectivos diversos e organi-
zacións independentistas pro-
tagonizaron na tarde do sábado
15 xuño en Santiago unha ma-
nifestación contra a Lei de Par-
tidos baixo o lema Paremos o
fascismo. Alto á Lei de Parti-
dos Políticos.

Os convocantes denuncian
que “nesta nova fase de impe-
rialismo salvaxe” e “sobre o
terreo que abonan unha opi-
nión pública amestrada e unha
sociedade desmobilizada” es-
tanse a producir agresións in-
sólitas contra dereitos labo-
rais, sociais e políticos “cuxo
cuestionamento hai só unha

década sería inconcebíbel”.
Nun manifesto din tamén que
a reforma da Lei de Partidos
non vai dirixida só contra Ba-
tasuna senón que é un instru-
mento que sitúa baixo o punto
de mira todos os movementos
políticos e sociais que cuestio-
nan o actual réxime constitu-
cional e que, por iso, represen-
ta “a negación máis grave da
democracia formal e das liber-
dades políticas do Estado de
Dereito que o noso país ten so-
frido desde o franquismo”.

Esta lei afecta a indepen-
dentistas pero tamén a “anar-
quistas, ecoloxistas radicais,
nacionalistas moderados, fe-

ministas, republicanos, sindi-
catos de clase e un longo et-
cétera de movementos com-
bativos e anti-sistema”. Para
as organizacións convocantes
(AGIR, AMI, Associaçom de
A m i z a d e  G a l e g o - C u b a n a
Franc i sco  Vi l lami l ,  FPG,
MARE, NÓS-UP, ERVA e
Primeira Linha) pensar que a
iniciativa consensuada polo
PP e o PSOE só afecta ás or-
ganizacións susceptibeis de
seren ilegalizadas é esquecer
que a posibilidade de todas as
opcións a poderen ser defen-
didas en igualdade de condi-
cións “é a base do sistema
político”.♦



H. VIXANDE
A sabotaxe contra os cabos de fi-
bra óptica de Telefónica en catro
puntos localizados dentro da
Comunidade autónoma de Ma-
drid puxo de manifesto a depen-
dencia que ten Galiza da compa-
ñía que foi monopolio das teleco-
municacións e a fraxilidade das
infraestructuras desta empresa.

Con só catro cabos cortados, a
telefonía fixa, a móbil, a internet,
os caixeiros automáticos e os ae-
roportos galegos quedaron case
inutilizados durante máis de de-
zaseis horas o venres 14 de xuño.

Aínda que días despois tanto
Telefónica como o Goberno cen-
tral trataron de rebaixar a inciden-
cia da sabotaxe, o certo é que du-
rante 16 horas do venres 14 de xu-
ño non funcionaron boa parte dos
teléfonos, foi imposíbel a comuni-
cación entre telefonía fixa e móbil
de Telefónica, caeu a rede de datos
que permite o comercio electróni-
co e en consecuencia quedaron sen
utilizade tanto os caixeiros auto-
máticos como os datáfonos das tar-
xetas de crédito nos comercios, fi-
cou sen servicio o acceso a internet
vía Telefónica e as torres de control
dos aeroportos víronse imposibili-
tadas para dirixir o tránsito aéreo.

Descoñécese a autoría do ac-
to de sabotaxe aínda que unha
brigada antiterrorista está a in-
vestigar os feitos. Con todo, a di-
ficultade de dar cos responsábeis
é grande debido a que só tiveron
que cortar o cabo en catro puntos
para conseguir inutilizar seria-
mente as telecomunicacións de
quince provincias españolas.

A sabotaxe non revelou tanto
capacidade de organización para
levar a cabo o feito como a vul-
nerabilidade da rede e a súa cen-

tralización. Telefónica é unha
empresa estatalizada polo fran-
quismo que durante a dictadura
concibiu unha rede radial con
centro en Madrid, a imaxe da or-
ganización territorial do réxime,
pero tras a morte do tirano en lu-
gar de adaptar as súas infraes-
tructuras ao novo modelo de Es-
tado, porfiou en manter o vello
esquema mesmo no deseño de
novas redes tanto na telefonía
móbil como na internet.

Alternativas á centralización

Un dato revelador é que Telefóni-
ca negouse a participar na creación
do nodo galego de internet, unha
infraestructura básica que promo-

veu a Xunta e na que participan as
restantes compañías de telecomu-
nicacións que operan no país. O
nodo galego da internet permite
racionalizar o uso da rede e impi-
de desvíos de comunicación fóra
de Galiza cando están implicados
unicamente usuarios galegos.

Pero o nodo galego de inter-
net ten utilidade complementaria,
como é a de blindar o país dunha
sabotaxe como se produciu o 14
de xuño, xa que as comunica-
cións pola rede serían plenamen-
te operativas no caso de reprodu-
cirse unha situación semellante.
No caso de Telefónica participar
no nodo galego, para causar un
dano como o do venres pasado,
sería imprescindíbel efectuar cor-

tes dentro do país, o que implica-
ría contar cunha maior infraes-
tructura para realizar a sabotaxe.
Do mesmo xeito, de Telefónica
participar en máis nodos de inter-
net noutras zonas do Estado tería
minorizado a incidencia do corte
a escala global.

A centralización da rede de
Telefónica que puxo de manifes-
to a sabotaxe tamén é patente na
estructura financeira do Estado
–mesmo a clientela das caixas
galegas tivo dificultades para
obter cartos nos caixeiros malia
estaren aquí as sedes centrais– e
na organización da xestión do
tránsito aéreo. Nos dous casos
unha maior descentralización
serviría de vacina.♦
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Nucleares
ANTONIO GATO SOENGAS

Non direi ríos de
tinta, pero si en
moitos comentos e

opinións, suscitou a frase
do Presidente da Xunta,
respaldando o
establecemento dunha
central en Galicia, no
noso pequeno e eléctrico
país (encoros,
minicentrais, térmicas,
parques eólicos...)

De seguido, unha
ducía de alcaldes tamén
se manifestaron a prol da
central dentro do seu
termo municipal, case
todos, segundo eles
mesmos por lealdade ao
Sr. Fraga, pola fe que lle
teñen. Aquí hai gato na
gateira, ou a min mo
parece porque nin o Sr.
Fraga está polo labor
(non sería política e
socialmente asumíbel
polo país), nin os
alcaldes, chegado o caso,
seguirían a defender o
que agora din.

En política, ás veces,
ocorren, estas cousas:
ninguén pensa seriamente
no que di, aínda que o
propoña aos outros.

E xa en serio, coa
enerxía nuclear non se
xoga, e menos cun
recuncho do país que
soporta as máis variadas
formas e sistemas de
produción e
aproveitamento dos
recursos enerxéticos
(contaminantes, limpos,
renovábeis, non
renovábeis, etc) que é
manifestamente
excedentario en enerxía,
e que, pola contra, aínda
padece innumerábeis
eivas nos servicios
eléctricos, que o poñen á
cabeza dos apagóns, en
calquera época do ano,
pero sobre todo,
naqueles días que máis
doe.

Un país onde as vacas
teñen que agardar que a
lavadora pare, onde o
leite se paga menos por
non ter un sistema
adecuado de enfriamento.

Un país con grandes
encoros, e onde a enerxía
e a súa distribucxión,
están monopolizadas, e
cuns prezos (liñas,
acometidas, permisos de
industria, altas, caixas de
empalmes, etc...)
dificilmente soportábeis
polos cidadáns.

Isto da enerxía
nuclear, tanto as
declaracións de Fraga,
como a de algúns
alcaldes, hai que tomalas
a broma, coa intención de
dar que falar.

Nin argumentando
solidariedade en Galicia
ten cabida un
establecemento deste tipo,
por moito que digan.♦♦

B. LAXE
O papel baselar das Caixas de
Aforros na sociedade galega ac-
tual demostrouse máis unha vez
co nomeamento de Xosé Luis
Méndez (director xeral de Caixa
Galícia) como doctor honoris cau-
sa pola universidade de A Coruña.
Non polo feito en sí, moi lóxico
(xa preside o Consello Social), se-
nón polas persoas participantes no
acto. Non faltou ninguén.

¿É unha utopía conseguir un
sistema financieiro galego “máis
autóctono” neste mundo “inter-
nacionalizado”? Para Xosé Luis
Méndez é “un desexo”, conse-
cuente co seu “sentir galego”.
¿Que se precisa?. El mesmo ex-
plicou a clave no seu discurso
(parte en galego, parte en espa-
ñol) de novo doctor pola univer-
sidade coruñesa: “aglutinar inte-
reses e sumar esforzos”. ¿Forma
parte da utopía na que afirmou
estar instalado aínda Méndez?

Non. Para o novo doctor, sería
a continuación do camiño come-
zado hai 21 anos, que o levou a si-

tuar a Caixa Galiza como a déci-
ma no ranking financeiro estatal,
froito das integracións e das fu-
sións de diversas entidades. Para
Méndez o proceso sigue aberto,
realizando unha especie de cha-
mamento a outras entidades “para
que se adiran ao noso proxecto”.

Méndez rexeitou, ao mesmo
tempo, o intervencionismo esta-
tal nas caixas (¿tamén o da Xun-

ta?). Para lograr maior indepen-
dencia propuxo a “emisión de
cuotas participativas que lle per-
mitan ás caixas de aforro cotizar
en bolsa”. O director xeral de
Caixa Galicia asegurou que este
sistema “permitirá democratizar
as caixas, afortalando o papel
dos impositores ao darlles máis
presencia nos órganos e na xes-
tión económica das entidades”.

Outra das propostas realiza-
das polo director xeral de Caixa
Galicia foi a criación dunha so-
ciedade anónima entre todas as
caixas estatais para oferecer ser-
vicios comúns. Esta empresa se-
ría a encargada de aglutinar unha
serie de servicios comúns, entre
os que estarían os financieiros,
pero tamén os seguros ou o lea-
sing, segundo o doctor Méndez.

“A participación das caixas
faríase através do capital suscrito
polas mesmas, debéndolle corres-
ponder á Confederación Española
de Caixas de Aforros (CECA) un-
ha cuota significativa”, aclarou
Méndez no seu discurso.

O rector da universidade co-
ruñesa, Xosé Luis Meilán, afir-
mara no seu discurso de benvida
que, na persoa do novo doctor,
“concítanse os méritos persoais
cunha estreita vinculación a esta
institución académica”. Méritos
personais que Meilán resumiría
en tres facetas: “compromiso
con Galicia, vontade integrado-
ra, espírito emprendedor”.♦

O director xeral de Caixa Galicia, investido doctor honoris causa pola Universidade da Coruña

X.L. Méndez, ¿o sentir galego como utopía bancaria?

Teléfonos, móbeis, internet, caixeiros e aeroportos inutilizados durante horas

A sabotaxe a Telefónica en Madrid deixa
a Galiza sen comunicacións

Operarios de Telefónica tratan de unir os cabos obxecto de sabotaxe.

Xosé Luís Méndez.



“Os estados membros terán que
impoñer sancións reais aos incum-
primentos da directiva, e as com-
pensacións ás vítimas non poden
estar restrinxidas por cantidades li-
mitadas. Significa que quen em-
prega non pode ter calculado a
priori canto lle vai custar tomar
decisións discriminatorias”, expli-
ca a finesa Heidi Hautala, inte-
grante do grupo Verdes-ALE. Ela
foi a encargada, por parte do Par-
lamento, de negociar o texto da di-
rectiva co Consello de Ministros.

Hautala afirma que a maior
parte dos elementos máis progre-
sistas e innovadores da directiva
proceden das propostas parlamen-
tarias. “Por exemplo, o Parlamen-
to triunfou ao esixirlle aos empre-
sarios que tomen medidas activas
no centro de traballo para previr o
acoso sexual”, comenta. Incide ta-
mén a política finesa no dato “cru-
cial” de que a metade das europe-
as estean expostas ao acoso du-
rante a súa vida profesional.

As directivas comunitarias
obrigan os estados membros, aín-
da que a diferencia dos regula-
mentos que son de aplicación di-
recta, deixa a cada goberno capa-
cidade de escoller medios e me-
didas para o seu cumprimento.

Hautana tamén tivo que tourear
co Consello a definición de aco-
so para que se considerara como
tal a violación da dignidade. “Da-
do que o acoso sexual acontece
con frecuencia en segredo, a defi-
nición perde o seu significado se
é preciso amosar que o entorno
resulta hostil”, explica. 

A directiva recalca o dereito
das mulleres a ser restablecidas
no seu posto de traballo ou nun
semellante unha vez se incorpo-
ren tras o permiso de maternida-
de. A estes permisos debe poder
acollerse o home, di a directiva
en relación aos estados que na
súa lexislación aínda non con-
templan esta posibilidade.

Seguimento

O texto consensuado busca res-
ponsabilidades a unha situación
demasiado frecuente no século
XXI. Por esta razón, Haudana
incide na importancia de que
empresarios e responsábeis de
formación profesional teñan que
tomar medidas dun xeito “plane-
ado e sistemático” para promo-
ver a igualdade e facer un segui-
mento da mesma no trato a mu-
lleres e homes. Segundo a direc-

tiva, os gobernos teñen que criar
organismos de promoción que,
de maneira periódica, demanden
datos a cada empresa sobre as
medidas igualitarias. Obriga, asi-
mesmo, os estados membros a
xustificar “toda prohibición de
contratar a mulleres para deter-
minados traballos”.

Para a parlamentaria do gru-

po Verdes-ALE, “as mulleres
convértense frecuentemente en
vítimas dos cambios estruturais
na economía e na sociedade. Por
iso os órganos independentes pa-
ra a igualdade, que establece a
directiva, son especialmente im-
portantes de cara a que os novos
estados poidan loitar contra a
discriminación”.♦
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Solsticio
de verán
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

Cando escribo estas
crónicas para ANT
sempre é luns, na

solporecida. Arrendo e
arrisco así dous días de
adianto para o xogo coas
profecías deste mundo
mediático que arestora
nos com-forma de xeito
tan im-preciso. É un
brinquedo no que me
estou afacendo cada
quince días. Os resultados
de pleno son máis ben
cativos pero a aventura é
gratificante.

Os ecos que me
achegan nesta hora vinte
do dezasete son de bombo
rachado, pelica vella que
cedeu ao mazo que
anunciaba as festas e os
rebumbios. Na distancia
dos océanos, Irlanda, tanto
acó de nós outros,
afrouxou aos rezos dos
santeiros de Camacho; e a
futbolería ausente en
Corea gurgulla os
saramagos, ese sabor
amargue que houbo que
tragar para que os
señoritos do gol en España
sigan na trangallada que
arestora rendabiliza A3TV
e Dixital. Acaso os
bravichos xogadores
coreanos sexan eles quen
de nos ir colocando a pé de
obra, e nunca Italia. Hase
saber. Na outra banda das
certezas globalizadoras,
Sevilla está pechada ao
tráfico dos soños e das
liberdades: casco vello da
urbe, río e pontes, pedras
góticas, barrios e culturas
inmigrantes que alí hai,
sumidoiros e rexistros,
azaleas e balcóns,
alcázares... Ausente a vida
do diario, as voces, as
manis, o cabreo e o canto.
Europa cumio e silencio á
forza: ¡Azn-ar!

Tamén, cando estas
palabras sexan públicas,
saberemos xa os
resultados da tirapuxa do
“Caballerito” (apelativo
afortunado que lle adicou
Fidel Castro ao presidente
español) coas forzas
sociais, eufemismo
chafalleiro, na data deste
20 X: Folga Xeral.
Haberá, tanto e máis ca
reconto e porcentaxes, iras
e furias, apaños e castigos,
listas de espera, xestos,
reollos, a voz do paspallás.
As cadeas públicas e
privadas da radio-tv han
ceibar outra volta a nube
dos lerchos vendedores do
impagábel benestar e
cadraremos xa por outra
miaxiña de vida
hospitalaria con-des-in-
formados, in-cumpridos,
segundo as luces e as
gorxas as fames e os
bandullos de cadaquén.
Xa foi.♦♦

A nova directiva europea
establece ‘sancións reais’ para quen a incumpra 

Os empresarios terán
que tomar medidas contra o acoso

A. ESTÉVEZ
O acoso sexual no traballo consiste na violación da dignidade da mu-
ller e non é preciso amosar que existe un entorno hostil ou ofensivo.
Así o determina o Parlamento Europeo ao votar a favor dunha nova
directiva que determina a responsabilidade empresarial para previr
unha forma de discriminación á que están expostas unha de cada dú-
as mulleres. O texto, consensuado co Consello de Ministros, empraza
aos empresarios a que eviten o acoso nos seus centros de traballo.

PA C O  VILABARR O S



A fenda que evidenciou esta
asamblea ¿pode dar lugar a
unha perda de efectivos?

Desde a directiva agardamos
que isto non sexa así. O que nos
une a todas e todos os socios da
Mesa –o traballo en favor da nor-
malización do galego– é moito
máis importante que calquer ou-
tro tipo de diverxencias. Houbo
mesmo alguén na asamblea que
chegou a cuantificar nun 75% o
común e nun 25% o diferente.
Ese 75% é o máis importante. Os
debates poden ser positivos para
osixenar unha organización, pero
agora hai que afortalar a Mesa
como casa común en favor da
lingua e esperamos contar con to-
dos para poder facelo.

Pero houbo actitudes e en-
frenteamentos moi crispados,
non semella doado. 

Desde a dirección farase todo
o posíbel para que iso sexa así,
para pasar páxina e poder traba-
llar entre todos.

¿Como vai ser a Mesa a
partir de agora?  

Queremos adecuala os novos
tempos e conseguir unha aso-
ciación máis eficiente. Imos co-
mezar a estudar iniciativas como
a criación da Fundación e a pro-
fesionalización, que terán que ser
debatidas nunha próxima asam-
blea. O que vemos como necesi-
dades máis prioritarias son que a
Mesa gañe en presencia pública e
que intensifique o seu traballo, a
capacidade de dar alternativas, de
facer denuncias diante dos abu-
sos contra o idioma.

¿Dispón dos medios huma-
nos e económicos necesarios
para desenvolver os grandes
proxectos do programa?

A equipa directiva está cons-
tituida por once persoas, excelen-
tes cadros para desenvolver as ta-
refas que teñen encomendadas,
unha equipa que permitirá que
exista unha dirección diversifica-
da no camiño de conseguir eses
obxectivos. Evidentemente é un
programa de máximos e algunhas
metas tardarán anos en acadarse.
Agora ben, hai que ter ben claro
cal é o horizonte e iniciar as liñas
de traballo. Neste verán prepara-
remos unha serie de campañas
que se poñerán en marcha no co-
mezo do curso  escolar. Desen-
volveremos un traballo intenso
para que a Mesa exista territorial-
mente. Non é unha tarefa fácil,
pero si prioritaria se queremos
facerlle chegar directamente as
nosas mensaxes á cidadanía. En-
tre setembro e outono percorre-
ranse todas as comarcas para or-
ganizar a xente que estexa dis-
posta a colaborar. A Mesa ten co-
mo único obxectivo a normaliza-
ción do galego, polo que agarda-
mos unha boa resposta. 

Desde a candidatura lide-
rada por Emilio Insua insistiu-

se na idea do “diálogo social” e
da procura dun gran pacto po-
la lingua. 

No noso programa vai tamén
a necesidade de que exista un
acordo nacional sobre a lingua.
É importante que toda a socieda-
de organizada participe, mais o
prioritario é falar coa Xunta,
porque o pacto non será posíbel
se a Xunta non asume o seu la-
bor. Hai unha serie de puntos bá-
sicos que deberían incardinar
ese pacto e que permitirían pe-
char os frentes de reivindicación
abertos na democracia: a toponi-
mia por unha parte e, por outra,
que no ensino se cumpran, can-
do menos, os mínimos legais de
galego. Outro eixo básico é que
o diñeiro do galego vaia para o
galego, que a Xunta de Galiza
non faga cos orzamentos de po-
lítica língüística política cultu-
ral. Estes cartos teñen que servir
para incorporar a nosa fala a no-
vos ámbitos, para consolidalo
nos de prestixio e para criar ci-
dadáns conscientes dos seus de-
reitos lingüísticos. Como tercei-
ro eixo, defendemos que a Xun-
ta promova e desenvolva unha

política de relacionamento cul-
tural cos paises de lingua portu-
guesa e que crie en Portugal e
Brasil delegacións culturais. Se
o acordo fose posíbel, nós esta-
riamos dispostos a harmonizar a
política de colaboración coa
Xunta cunha línea de traballo de
críticas constructivas.

O certo é que despois de
vinte anos de cooficialidade o
galego perde falantes mentres
que a maioría da xente pensa
que a Administración traballa
pola igualdade entre as dúas
linguas¿Que resposta precisa
esta situación?

O que hai que facer é dese-
mascarar a verdadeira situación
do idioma e tratar de eliminar a
función anestesiante que está a
cumprir a Xunta. O discurso bi-
lingüísta triunfa socialmente e
diante diso é necesario mos-
trarlle á cidadanía que a situa-
ción é moi outra, criar concien-
cia lingüística, poñer a luz
aqueles lugares nos que o gale-
go non pode funcionar con nor-
malidade e informar a xente de
que ten dereitos e de que os po-
de esixir.♦
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A.N.T.
Despois do tenso debate que
acompañou a última asamblea da
Mesa pola Normalización Lin-
güística, Carlos Manuel Callón
toma o relevo de Concha Costas
na presidencia. A súa candidatu-
ra impúxose á proposta de conti-
nuidade da anterior dirección
que lideraba Emilio Insua.

A asamblea que se celebrou
na tarde do sábado 15 de maio
na facultade de Filoloxía foi un-
ha das máis numerosas dos de-
zaseis anos de historia da Mesa.
Crítico coa xestión da anterior
dirección, Carlos Manuel Callón
obtivo o apoio de 142 socios
fronte aos 96 votos que sumou
Emilio Insua. Houbo ademais 13

abstencións e un voto nulo. O
novo presidente, que foi respon-
sábel das Mocidades da Mesa,
insistiu no “convite á integra-
ción” e propuxo, sen éxito, a po-
sibilidade de conformar  unha
dirección proporcional ao apoio
recibido por cada candidato.  

Un dos retos aos que se en-
fronta o novo equipo é o de con-

seguir implicar no seu programa
os que apostaron pola outra can-
didatura. Emilio Insua queíxase
do “talante” dos membros da
nova dirección, valora positiva-
mente a participación que in-
centivou esta asamblea pero fa-
la da existencia dunha “ferida
aberta” e xa adianta que despois
do conflicto “hai un sector que a
duras penas vai colaborar”. 

Ademais de Callón forman
parte da nova dirección, Luz
Castro Pena, Dores Sánchez
Alegre, Francisco González
Lousada, Roberto López Igle-
sias, Elsa Quintas, Mónica M.
Baleirón, Xosé Manuel Sán-
chez Rei, Iria Taibo, Isabel Ker-
dudo e Xosé Manuel Sarille.

Para os próximos seis meses
o novo equipo anuncia nove
grandes prioridades. Entre elas:
recuperar a capacidade de actua-
ción, procurar un Acordo Na-
cional sobre lingua, impulsar a
organización nas zonas e abrir o
debate sobre a reforma estrutural
da Mesa, ademais de traballar
cun novo impulso no ensino, fe-
char o contencioso toponímico e
galeguizar a paisaxe urbana. A
súa intención tamén é activar a
circulación cultural co ámbito
luso-brasileiro, criar un portal
web da língua e promover unha
Pataforma pola Dignificación da
Radio Televisión Galega.♦

Vitoria pero non arrase

A nova dirección prometeu recorrer todas as comarcas a partir de setembro “para organizar a xente”.                    A . PA N AR O

Carlos Callón,
novo presidente da Mesa

‘Responderemos ás agresións que sofre o galego’

P. BERGANTIÑOS

Máis presencia pública e máis capacidade de resposta é o traballo prioritario que proclama a nova
dirección da Mesa de Normalización Lingüística. O seu novo presidente, Carlos Manuel Callón, pre-
tende pasar a páxina dos últimos debates e implicar a toda a organización na defensa do galego.
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A editora de A Nosa Terra celebra Xunta Xeral
Promocións Culturais Galegas S.A., empresa editora do periódico A Nosa Terra, celebrou a súa xunta xe-
ral de accionistas o pasado 15 de xuño. Entre as decisións máis importantes tomadas figura a de impulsar
un consorcio para a distribución e edición de libro de texto. O accionariado valorou, por outra parte, positi-
vamente as reformas levadas a cabo no semanario, así como o aumento de vendas nun clima xeralizado de
perda de lectores por parte dos semanarios do conxunto do Estado. A revista española de temas políticos de
máis tirada non supera os 30.000 exemplares de venda, cun esforzo de promoción que supera o tercio dos
gastos totais. O Consello de Administración informou tamén do aumento da publicidade nun 30%, fronte á
tendencia xeral á baixa na publicidade de prensa que no último exercicio descendeu un 16%. Tamén foi es-
timado favorabelmente o relanzamento da Historia da Arte, cuxo primeiro volume ven de ser completado e
a saida da nova publicación infantil e xuvenil Bule-Bule que xerou unha gran acollida entre os lectores miu-
dos. O éxito das publicacións infantís foi valorado globalmente, destacando a relevancia da serie Os Bole-
chas. Neste momento a empresa estudia a venda de dereitos destas publicacións a editoriais foráneas.♦

“Morreu de amor á Terra”. Poucas veces poderá decirse con máis
propiedade que falando de Carliños este verso que Cabanillas es-
cribiu para Rosalía. Carlos Fernández González naceu en Barce-
lona, de pais da montaña luguesa, e foi pouco a pouco enchéndo-
se de amor á Terra, até convertir a Galiza na súa paixón, na súa ra-
zón, na súa obsesión. Por Galiza comezou a militar sen descanso
no nacionalismo (GN, UMG, CIG, BNG...). Por Galiza voltou aos
estudos. Por Galiza, deixou a súa posición no próspero negocio
familiar e decidiuse vir para a Terra idealizada, sacralizada.

Negábase a aceptar a realidade, como antes teimara en lanzar-
se a esta aventura porque, dicía, “se non collo esta oportunidade de
ir para Galiza xa nunca o poderei facer. Non quero vivir, polo me-
nos, sen intentalo”. Nada foi como el pensaba. A militancia políti-
ca é moi distinta que na emigración. As oportunidades son moito
menores que as que se ollan de vacacións.  As persoas tampouco
son, secadra, o que agardaba.

Caliños tiña morriña da Terra, precisamente cando estaba nela.
Viuse na obriga de voltar para Barcelona ferido por unha realidade
que se negaba a asumir e que non era tan fácil de mudar, nin unha mi-
galliña. Xa nunca foi o mesmo, xa nunca recuperou. A semana pasa-
da decidiu sair pola porta-vidreira para outro mundo. Que sexa como
el agardaba e como se merece descansando agora nos altos cumes do
Courel. (A Nosa Terra fora a porta de entrada á súa Galiza e el con-
vertiuse no noso máximo propagandista en Catalunya).♦

¡Carliños fuxiu
de Barcelona!

A. EIRÉ

Sola, fané y descangayada di-
cía aquel coñecidísimo tango.

E debemos pararnos en
descangayada. Trátase dunha
palabra de orixe galega. 

O lunfardo –xerga ou xi-
ria bonaerense que no co-
menzo era linguaxe de ocul-
tación usada por ladróns–
transmitiulle á linguaxe po-
pular arxentina moitas pala-
bras e locucións difundidas
universalmente a través do
tango. O lunfardo transfor-
ma ás veces palabras espa-
ñolas e, outras veces, adopta
e adapta palabras doutras
linguas; maiormente daque-
las que teñen unha presencia
viva a través dos seus emi-
grantes como é o caso do ita-
liano. Naturalmente que ta-
mén o galego está presente:
palabras como revirarse (co
significado de “tolear”), lur-
piar (“estafar, defraudar”),
gaiola (“prisión”), chumbo
(“balazo, revólver”) ou  rúa
teñen seguramente orixe na
nosa lingua. Igual que des-
cangayada. Non é casual
que Gardel cantara un tango
chamado Normiña no que o
nome da muller destinataria
recibe o noso agarimoso di-
minutivo.

Escangallar e escanga-
llarse son verbos usadísimos
en Galicia, e é doado deca-
tarse de que proceden de
canga, cangalla (“xugo ou
xugada para xunguir os bois
ao carro”). Cando algo se es-
cangalla, desconxúntase, es-
mendréllase, escáchase, des-
faise.

Pero tamén debemos de-
ternos en fané, palabra de ori-
xe francesa.

En francés o verbo faner,
que case sempre se usa co-
mo reflexivo, significa mur-
char/murcharse, e o seu
participio é, logo, murcho.
Tamén en galegoportugués
existe fanar, fanado cun sig-
nificado moi próximo; para
nós, fanar é “mutilar, ampu-
tar, cortar a rente” e usamos
fanado para un animal can-
do ten un corno roto ou un-
ha orella amputada total ou
parcialmente, para unha per-
soa cando lle faltan dentes,
e para un obxecto cando lle
falta un anaco. Esfanicar,
esfanicado e fanico son va-
riantes e palabras da mesma
familia léxica. E hai quen
opina que faneca, o nome
do peixe, ten que ver con
aquela: sería debido ao as-
pecto da súa cabeza.

Non hai acordo sobre a
etimoloxía de fanar. Segun-
do algún especialista podería
derivar do latín fanum “tem-
plo”, aludindo ás mutila-
cións de orixe relixiosa co-
mo a circuncisión. 

O que si está claro é que
dese fanum “templo” proce-
den fanatismo e fanático,
orixinados polos violentos
trances e delirios nos que
entraban os sacerdotes de
determinados cultos da Anti-
güidade. Profano significa
propiamente “o que está
diante, fóra do templo”, e
daí pasou a significar “igno-
rante dos segredos sacros”,
e, xeneralizando, ignorante
nunha materia.

Confesemos que nisto da
etimoloxía, mesmo os que
non son profanos deben ser
algo profanadores.♦

Fanado
HENRIQUE HARGUINDEY

CANTINA
MEXICANA

R UA  M A RT I N  C O DA X
V I G O
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Teléfono 986 672 439
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Os envíos de madeira de eucalipto
dende Chile, Suláfrica, Brasil e
Uruguai frean calquera presión á
suba do prezo da madeira que a pe-
nas pode buscar outro comprador
que as industrias de pasta. Os 74
euros que se pagaban en 1992 por
unha tonelada métrica de eucalipto
para fabricar pasta quedaron a pe-
nas en 18. “Mal se pode dicir que
un mercado dominado pola indus-
tria da pasta se poda regular pola
lei do mercado”, comenta Olegario
Aller da parroquia de Esteiro, un
dos 64.200 propietarios do país
que confiaron a finais dos anos se-
senta na conversión de terras de la-
bor en eucaliptais. “Aquí na costa
de Cedeira, a primeira corta foi aos
doce anos e a segunda aos 18 pero
xa sabemos que moitos propieta-
rios da Rias Baixas teñen practica-
mente abandonadas plantacións
que só lles van dar a terceira corta
aos trinta anos. Para o caso, tíñalles
máis conta plantar carballos”.

Esta forte caída da producti-
vidade derruba o mito dunha es-
pecie que se fixo popular polo
seu crecemento rápido e resisten-
cia como solución para terras
abandonadas. O eucalipto non só
ocupou moita terra agrícola de-
sertada pola emigración aos paí-
ses fundadores do Mercado Co-
mún senón que, despois do ingre-
so de España en 1986, foi forte-
mente subvencionado por fondos
da UE, como cultivo de substitu-
ción. A Dirección de Montes da
Xunta colaborou afervoadamente
con esta política. Non é raro que
os incentivos sumados do lume
(o eucalipto é unha especie con
excepcionais defensa contra os
incendios) as subvencións xene-
rosas, a deserción do agro e o es-
tímulo dun prezo forzado á alza
polas fábricas para introducilo,

espallasen o eucalipto sobre máis
de 250.000 hectáreas, segundo o
último inventario forestal.

Consumada a ocupación de te-
rras e o desprazamento de arbora-
do autóctono por unha especie
que comezou a ser alcumada de
ouro verde, desvélase en só unha
década a súa extrema debilidade.
As importacións de choque dende
Suláfrica introduciron polos por-
tos de Marín e Laxe o parásito
Gonipterus Scutellatus un escara-
bello verde de prolificidade extra-
ordinaria que pode secar o euca-
lipto nun só ano de infección ao
lle devorar os gomos. Mentres o
prezo por tonelada métrica do eu-
calipto adulto chegaba na Galiza
durante o 1990 á 80 , o produci-
do en Chile vendíase por 14 . A
presión das importacións de cho-
que non tardou en deitar polo
chan os prezos do eucalipto até o
extremo de que á hora da venda
de propiedades o eucalipto con
diámetro menor a 50 cm. despré-
zase.

Aumenta o risco do lume

A situación é especialmente grave
nas 163.000 hectáreas de eucalip-
tal que medran con inusitada pre-
guiza cara á terceira corta. Da
oferta das fábricas de pasta a pe-
nas se libran os eucaliptos adultos
que consumen os estaleiros de ri-
beira para as sobre-quillas dos ga-
leóns que se ocupan da asistencia
das bateas de ostras e mexillón,
pero neste caso só son de utilida-
de os pés que creceron en condi-
cións óptimas. Vanse dando pasos
cara o desenvolvemento dunha
industria do aserrío e do moble
que poida consumir eucalipto pe-
ro está aínda lonxe o día en que
este uso do eucalipto se poida

equiparar ao da súa conversión en
pasta de papel. A investigación
sobre outros tratamentos indus-
triais pagada en parte con fondos
comunitarios avanza de vagar.
Todas os trazos deste cadro negro
fan que moitos propietarios aban-
donen os eucaliptais o que non fai
senón aumentar o risco do lume.

“A política da Xunta para
afrontar un problema tan grave e
que afecta a tantos propietarios é
non facer nada -comenta Aller-
Hai pouco suspenderon a subven-
ción para plantar eucalipto por-
que se fixo un clamor que a espe-
cie xa era un inzo extendido polo
lume. Pero con iso non abonda. A
pesar do desastre dos prezos, a
madeireira NORFOR, filial de
ENCE, non deixa de contratar co-
as comunidades de montes en
man común a plantación de euca-
liptais. O que poida pasar co pre-
zo da madeira cando medren as
árbores non lle preocupa a ao in-
termediario nen a Xunta”. 

Carrere e Lohman anunciaran
en 1996 nas páxinas do seu libro
Pulping the South (A conversión
do Sul en cultivos forestais para
papel) que as plantacións indus-
triais intensivas beneficiaban aos
intereses da celulosa e do papel a
traveso dun fornecemento seguro
e barato de materia prima pero non
eran ningunha regalía para os la-
bregos deses países nin para o seu
medio ambiente. Os grupos de
presión das papeleiras inzaron o
sul con esta árbore milagre a base
de forzar subvencións públicas pa-
ra o seu cultivo, como aconteceu
na Galiza co goberno do PP ainda
que derramaran moito máis em-
prego do que criaban e non axuda-
sen nada a conservación da terra,
das fragas, da agricultura e dos re-
cursos de auga. O eucalipto avan-
zou sistematicamente por todo o
suleste asiático e pola America tro-
pical nos últimos trinta anos como
saida para unha agricultura en de-
balo. As últimas conquistas do que
en Australia califican de árbore do
demo son as do norte do Ecuador e
o Perú despois de arrasar o riquísi-
mo mato de Santa Cruz Cabrália

Capital de Galicia
MANUEL CAO

A aprobación polo Parlamento de Galicia do Estatuto de Capi-
talidade para Santiago de Compostela é un paso case definitivo
na superación do debate producido en 1982 sobre a designación
da Sede das institucións autonómicas. Historicamente, a fixa-
ción dunha sede para as institucións de autogoberno galego nos
proxectos de Estatuto foi un asunto conflitivo, de forma que, ás
veces, este problema era adiado remitindo a futuras leis ou nin
sequera se citaba. Os primeiros pasos da Xunta de Galicia esti-
veron cheos de dúbidas e indefinicións sendo escasos os grupos
autodefinidos como autonomistas. A designación de Santiago
como sede autonómica realizouse nun contexto absolutamente
dominado polos grupos de centrodereita, cunha pequena pre-
sencia do PSOE e un nacionalismo feble pero maioritariamente
convencido da inutilidade das institucións autonómicas. Nestas
circunstancias ha de valorarse o alto sentido de responsabilida-
de e acerto dos parlamentarios da época que aparcaron as súas
diferencias e foron capaces de decidir cun amplo consenso un
lugar sede para as institucións autonómicas.

Pasados vinte anos, o Estatuto da Capitalidade tentará poñer
en marcha novas estratexias e conxugar vontades a favor de pro-
xectos cooperativos e coordinados entre a Xunta de Galicia e a
corporación municipal compostelá. O contido real do Estatuto
limítase a un marco de relacións Concello-Xunta que haberá
que encher con proxectos, propostas e medidas específicas. Es-
te marco resultaba imprescindible para artellar e reconducir as
políticas públicas, coordinar os proxectos e organizar a xestión
dos servicios básicos na área de Compostela tendo en conta a
coexistencia espacio-temporal de dous entramados administra-
tivos con funcións e dinámicas propias pero que han de com-
plementarse para renderlle maiores froitos á cidadanía galega.

A disposición dunha capital autonómica consolidada achega
un maior valor ao conxunto da sociedade galega, axuda a ordenar
o territorio e as infraestruturas do país, elimina tensións interad-
ministrativas inútiles e custosas e pode vertebrar de xeito máis efi-
ciente unha estrutura de cidades en rede coordinadas, comple-
mentarias e especializadas en diferentes actividades económicas
e sociais que fortalecerán o conxunto de Galicia e irán deixando
atrás esa estratexia individualista de todos contra todos tan nega-
tiva para a asignación dos recursos económicos propios e alleos.
Unha capital ben integrada no conxunto representa unha novido-
sa mensaxe aos investidores e axentes económicos e sociais de
savoir faire, de adaptación ao cambio, de capacidade de liderato
e eficacia no deseño e implementación das políticas públicas.

Son importantes os atrasos no que se refire á incorporación
da simboloxía autonómica ás políticas concretas da Xunta de
Galicia e do Estado Central. Tanto este último como as institu-
cións da sociedade civil española tenden a operar de facto nun
esquema institucional preautonómico e provincialista. Así, no
deseño das infraestruturas, a capital autonómica non existe nen
sequera na sinalización dos carteis das estradas manténdose o
sistema preconstitucional no que só o Camiño de Santiago dá
conta da existencia da capital de Galicia. No referente á Xunta,
obsérvase un maior interese en insertar o deseño institucional
da capitalidade no deseño e aplicación das políticas autonómi-
cas aínda que existen insuficiencias en estradas, servicios de
transporte e coordinación intermunicipal. Son, en todo caso, as
Deputacións as menos receptivas a asumir na práctica o mode-
lo autonómico e redeseñar os seus proxectos de obras e servi-
cios en función das novas dinámicas institucionais, económicas
e demográficas mantendo un sistema de decisión inercial orien-
tado aos mercados locais de voto.♦

‘A disposición dunha capital
autonómica consolidada achega un

maior valor ao conxunto da sociedade
galega, axuda a ordenar o territorio e as

infraestruturas do país”
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A forte baixa induce ao abandono de plantacións

O prezo da madeira de eucalipto
caeu un 75% en dez anos

O Simposio Internacional sobre o Eucalipto de Pontevedra presentou unha nova selección de Eucaliptus Globulus que chea a adulta
en 7 anos. No entanto, a madeira baixa de prezo.

G. LUCA
O prezo da madeira de eucalipto caeu un 75% en dez anos. O mer-
cado está dominado polas fábricas de celulosa que cobran agora os
réditos dunha política de cultivos extensivos nos países do Sul, un
arma que rebenta a cotización da especie de orixe australiana me-
diante importacións de choque. Ao tempo, caen espectacularmen-
te os índices de crecemento do eucalipto na franxa costeira e os ci-
clos de producción de 15 anos convertéronse en quendas de 30.



A constitución das Cámaras
Agrarias provinciais o venres 14
de xuño non deparou sorpresas e,
como se agardaba, funcionou o
pacto de progreso entre Unións
Agrarias e o Sindicato Labrego
Galego para facerse coa presi-
dencia aquela das dúas forzas
con maior peso en cada cámara,
de modo que Xóvenes Agriculto-
res quedou só coa de Ourense.

O pacto tivo sobre todo efica-
cia nas cámaras da Coruña e Lugo,
as máis importantes en canto cen-
so de labregos, con 24.072 e
25.451 persoas respectivamente.
En senllas institucións Xóvenes
Agricultores tiña a maioría relativa
(nos dous casos doce integrantes)
pero a suma dos representantes de
UUAA e do SLG superaba á da
organización conservadora. No
caso da Coruña, Unións Agrarias

ten sete membros e o Sindicato
Labrego Galego seis. Por esta ra-
zón, o número un de UUAA e se-
cretario xeral, Roberto García, foi
nomeado presidente. A vicepresi-
dencia correspondeu á cabeza de
lista polo SLG e secretaria xeral
desta forza, Lidia Senra.

En Lugo a situación é á in-
versa. O SLG conta con oito re-
presentantes e UUAA con cinco,
de modo que a presidencia desta
cámara provincial recaeu sobre
Xosé Antón Ledo (SLG) e a vi-
cepresidencia sobre Xosé López
Sousa, de Unións Agrarias.

En Pontevedra, que conta cun
censo de 12.675 integrantes, a si-
tuación non era exactamente a
mesma, xa que Unións Agrarias
ten a maioría relativa nesta cáma-
ra, de modo que, segundo a Lei
do Réxime Electoral Xeral, que

rexeu nestas eleccións, é a esta
forza a quen lle corresponde a
presidencia se non se dá unha
maioría absoluta, para o cal abon-
daba con que o SLG votase por si
mesmo ou se abstivese. Así acon-
teceu tanto na designación da pre-
sidencia como da vicepresidencia
e Román Santalla e Miguel Anxo
Dopazo, ambos de UUAA, foron
elixidos presidente e vicepresi-
dente respectivamente.

En Ourense, a cámara cun
censo significativamente menor
ao das restantes circunscricións
(8.361 votantes), Xóvenes Agri-
cultores é a forza hexemónica e
conta con 15 dos 25 integrantes
(ao SLG e a UUAA correspón-
denlle outros cinco por organi-
zación); nestas condicións,
XXAA non só conseguiu facerse
coa presidencia, senón que ta-
mén acaparou a vicepresidencia.
Deste xeito, Manuel Carlos Gó-
mez Díez e Floreano Rodríguez
Cortes (que ía en terceiro lugar)
son presidente e vicepresidente
respectivamente.♦
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A.N.T.
Pérez Touriño considera que o
diálogo sobre a presencia de
Galiza en Europa ten que par-
tir da proposta aprobada polo
Parlamento o pasado mes de
febreiro e non sobre a presen-
tada publicamente polo BNG e
remitida aos distintos partidos.
O lider socialista critica que
daquelas os nacionalistas se ti-
veran abstido.

Desde o BNG afirman que
é preciso deixarse de matráco-
las de “quen o dixo primeiro
ou quen o propuxo logo”. Se-
gundo o responsábel de comu-
nicación, Xavier Macias, “a
proposta do BNG é aberta, re-
alizada precisamente para dis-
cutir e porse de acordo”.

Macías considera que,
fronte a proposta aprobada po-
lo Parlamento, a realizada polo
BNG, co nome de Máis Galiza
en Europa, propón “medidas
concretas para a discusión”.
Xustifica a abstención do
BNG en febreiro no Parlamen-
to, “non por non estar de acor-
do, senón por considerar que a
proposta era insuficiente é in-
concreta: só unha declaración
de boas intencións que non
comprometen a nada”.

O BNG considera que é
imprescindíbel discutir as
medidas cocretas. “Xa sabe-
mos que, como delaracións
de boas intencións tomos es-
tamos de acordo en que debe-
mos de ter máis peso na UE,
o que temos que discutir é
como e onde”.

As propostas nesta liña
avanzadas polo BNG parecé-
ronlle ben a Fraga, aínda que o
PP non ten adiantado nada so-
bre a posibilidade de comezar
a súa discusión. Desde o BNG
afirman ter medo de que a pre-
sión dos partidos estatais, leve
a que, tanto o PPdG como o
PSdG-PSOE, non queiran con-
cretar a súa posición.

Anxo Quintana, Coordina-
dor da Executiva do BNG, de-
manda de populares e socialis-

tas “outro talante que priorice
os intereses do país sen atada-
llos ou dependencias exter-
nas”. Quintana lamenta as
“evasivas para sentar a discutir
no Parlamento unha posición
galega en defensa da pesca ou
fórmulas concretas de partici-
pación de Galiza en Europa”.

Quintana recorda como a
pasada semana Camilo No-
gueira foi o único europarla-
mentario galego que votou
contra o recorte pesqueiro,
malia as “grandilocuentes de-
claracións do PP e PSOE na
Galiza”.

Quintana aproveita a oca-
sión para criticar a Pérez Tou-
riño e afirma que “mentres
outros facemos do diálogo un-
ha ferramenta de traballo para
defender os intereses de Gali-
za, outros practican continua-
mente o cambalache para re-
partirse os cargos, como fixe-
ron antes á hora de designar o
Presidente da Comisión de
Economía ou á hora de repar-
tirse o Consello Xeral do Po-
der Xudicial e, agora, no con-
cello de Pontevedra para dei-
xar fora ao BNG do Consello
de Administración de Caixa-
nova e da Autoridade Portua-
ria de Pontevedra-Marín”.♦

Os partidos non se poñen
de acordo para defender
a Galiza en Europa

Emilio Pérez Touriño.

Constituídas o venres 14 de xuño

Unións Agrarias e SLG
presiden as cámaras agrarias
da Coruña, Lugo e Pontevedra

H.V.
Os pactos de progreso funcionaron na constitución das Cáma-
ras Agrarias provinciais e desta forma Unións Agrarias preside
as da Coruña e Pontevedra e o Sindicato Labrego Galego a de
Lugo. Xóvenes Agricultores quedou unicamente coa de Ourense.

En Lugo a presidencia da Cámara recaeu no representante do SLG, Xosé Antón Ledo.



CÉSAR LORENZO GIL
O cumio final da presidencia
española da UE só ten un tema
sobre a mesa. José María Az-
nar quere rematar o seu man-
dato aprobando unha reforma
que faga comúns as leis de in-
migración. A súa política res-
tritiva xa espertou receos en
Suecia e Francia, que non que-
ren sancionar os países de ori-
xe dos inmigrantes irregulares.

Igual que acontecera no Cumio
de Barcelona, dúas frontes dispa-
res acoden a Sevilla. Nesta oca-
sión non se trata tanto dun pro-
blema de ideoloxías senón máis
ben un desacordo diplomático.
Para o xa famoso eixo Madrid-
Londres-Roma, entre as moitas
medidas restritivas que a UE de-
be adoptar para frear en seco a
inmigración irregular, cómpre
presionar os países de orixe coa
ameaza de sancións económicas
se non impiden con políticas
propias a saída da súa man de
obra.

Mais esta volta de rosca di-
plomática choca directamente co
tradicional xeito de relacionarse
co Terceiro Mundo desde a UE.
Francia e Suecia xa anunciaron
que vetarán calquera sanción con-
tra os países subdesenvolvidos.
Estas dúas delegacións fixeron
pública a súa postura na xuntanza
de ministros de Asuntos Exterio-
res en Luxemburgo. Segundo o
ministro francés, Dominique De-
villepin, o seu país non pode ad-
mitir que se castiguen economías
xa moi febles. “Se sancionamos
eses países só obteremos maior

pobreza, maior necesidade de fu-
xir para os seus cidadáns”.

Pola contra, a tese que de-
fenderá Aznar en Sevilla (no no-
me de Berlusconi e Blair) é que
son os propios gobernos de orixe
os que promoven a saída irregular
como maneira de aliviar o seu ex-
ceso de poboación e para se bene-
ficiar dos recursos “obtidos de
maneira ilegal”, explicou o minis-
tro de Exteriores español, Josep
Piqué, en Europa. En realidade,

esta medida podería quedar es-
quecida definitivamente se outros
países se unen aos disidentes, ca-
so de Portugal, Finlandia ou Gre-
cia, que non ven oportuno crear
un clima de tensión con tradicio-
nais socios, caso do Brasil ou An-
gola para o goberno de Lisboa.

Aznar parece que ten máis
consensuado o proceso de “ilega-
lización perpetua”, polo que un
inmigrante que chega a Europa
sen papeis nunca poderá obter o

permiso de residencia. Ademais,
os países do norte ven con bos
ollos que os do sur invistan moi-
tos fondos nunha policía de fron-
teiras que converta as ribeiras
mediterráneas nunha fortaleza.

A cidadanía, na rúa

Ao carón dos valados defensivos
que a policía española preparou
no escenario do cumio, os move-
mentos da antimundialización

programaron o Foro Social de
Sevilla cunha manchea de activi-
dades que pretenden analizar to-
dos os fenómenos políticos e so-
ciais desde a óptica ignorada po-
los gobernantes. O seu momento
culminante será a celebración
dunha manifestación que durará
tres horas, o sábado, día 22, nas
ribeiras do Guadalquivir. Nesa
mobilización prevese que parti-
cipen ao redor de 500.000 perso-
as, segundo os organizadores,
chegadas de varios continentes.

O foro contará cun amplo te-
mario no que visitantes e activis-
tas poderán intercambiar expe-
riencias. Segundo os responsábeis
desta iniciativa, é fundamental
abrirlles os ollos á sociedade para
que non se deixen enganar pola
axenda que marcan os políticos
“serventes da mundialización”.

Nesta cita falarase da inmi-
gración tamén, pero como única
saída posíbel á consunción do
Terceiro Mundo a base de débeda
externa, ataque aos indíxenas e
exclusión social. Haberá tempo
para reflexionar sobre as condu-
tas criminais do neoliberalismo,
como o establecemento de paraí-
sos fiscais, a falta de respecto ao
medio ambiente e aumento pro-
gresivo da produción transxénica.

No capítulo de denuncia, re-
cordarase a traxedia de Palestina
e a ameaza constante de golpe de
estado en Venezuela, ao tempo
que se esixirá a creación dun Tri-
bunal Penal Internacional que
xulgue os crimes contra a huma-
nidade e se darán explicacións
dos porqués do auxe da ultrade-
reita en Europa.♦♦
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O pasado sábado volveu quedar
de manifesto que a tan manida
maioría que aprobou a Lei de Par-
tidos no Congreso dos Deputa-
dos, esa porcentaxe tan repetida
polo Goberno do PP, o 95%, non
se corresponde coa sensibilidade
da cidadanía basca. Decenas e de-
cenas de milleiros de bascos mar-
charon polas rúas de Bilbao para
dicir non á ilegalización, e si a to-
dos os proxectos, a todas as ideas
e a todas as persoas. Unha mani-
festación, ademais, convocada
por unha plataforma cidadá, non
por partidos políticos, senón por
persoas anónimas sen representa-
ción pública. O manifesto en con-
tra de ilegalización, elaborado por
Alfonso Sastre, foi asinado entre
outros por Gerry Adams, líder do
Sinn Féin, e polo Nobel da Paz,
Pérez Esquivel. Xentes do PNV,
de Ezker Batua, de Eusko Alkar-
tasuna, de Aralar e da propia Ba-
tasuna marcharon xuntos e en si-
lencio, un silencio só interrompi-
do polas palmas, repetindo que a
gran maioria de cidadáns non
queren que se ilegalicen as ideas.

Por suposto, Aznar e os
seus volveron a contar verda-
des a medias para criminalizar
a quen di non ás súas medidas
represivas. Que se Arzalluz ía
da mao de Batasuna, que se foi
unha afrenta contra as vítimas,
etc. A Lei de Partidos é só un pri-
meiro paso para cagar contra to-

do aquel que non estea con eles. 
“Ou estades connosco, ou

contra nós”. Ése é o desafio.

Agora, as mentes cegadas polo
emprego da violencia terrorista
xa teñen a razón que precisaban

para dicirse: “o Estado non per-
mite abrir espazos para canalizar
as nosas reivindicacións. O único

camiño é a violencia”. ¿Con quen
se vai falar o dia que alguén se lle
encenda a luceciña de abrir aquí
un proceso de paz? Suponse que
o pactarán a soas PP e PSOE.

O feito é que esa marcha, xa
non política, senón social, estaba
precedida por unhas palabras de
Xabier Arzalluz nas que chamaba
ás asembleas do PNV a “comezar
a debatir sobre a independencia”.
Xa que, segundo a súa visión, ese
será un proceso que se encauzará
en “tres ou catro lexislaturas”.
Unhas palabras que non se poden
interpretar doutro xeito que como
unha provocación. Non están o
PNV, nin a sociedade basca, ali-
cerzados aínda para falar deste
tema. Nin sequera para falalo,
para canto máis plantexalo.

En calquera caso, nesta corre-
lación de forzas hai que analisar o
papel do sindicalismo basco. En
Euskadi hai unha doble convoca-
toria de folga xeral, o 19 convo-
cada polos sindicatos abertzales;
o 20, por CCOO e UGT. A maio-
ria sindical basca é abertzale, e
ELA e LAB consideran esta folga
un primeiro paso para conformar
un marco basco de relacións labo-
rais. Os traballadores poden ser
os primeiros en manifestar que o
actual Estatuto non serve para
aplacar as reivindicación sobera-
nistas. 25 anos de democracia
non conseguiron integrar a todos.
¿Cando se darán conta?♦

O 95% do Congreso non é
a sociedade basca

DANI ÁLVAREZ

A manifestación contra a Lei de Partidos expresou unha enorme vonta-
de popular. Criminalizando ideas non se van solucionar os problemas. 

Bi lbao

Os movementos alternativos convocan o Foro Social máis multitudinario de Europa

A inmigración, único tema na axenda do Cumio de Sevilla

Josep Piqué, no centro, foi incapaz de convencer os 15 das teses migratorias de Aznar.

A manifestación de Bilbao en contra da ilegalizacion de ideas axuntou varios centos de milleiros de persoas.



C.L.
O contundente triunfo do cen-
tro-dereita nas lexislativas fran-
cesas permitiulle ao presidente
da república, Jacques Chirac,
deseñar un goberno conserva-
dor de unidade. O presidente
consegue así favorecer todas as
familias liberais, neogaullistas
e centristas para garantir o seu
liderato supremo sobre elas.

A vitoria nas lexislativas culmi-
nou a estratexia de poder total
que Chirac planeou logo do ple-
biscito que lle gañou a Jean-Ma-
rie Le Pen nas presidenciais. A
caída en picado dos socialistas e
as liortas internas da esquerda al-
ternativa foron aproveitadas polo
presidente para fortalecer o seu
novo partido (UMP) e encumiar
un primeiro ministro sen carisma
pero cun sentido do traballo agra-
dábel aos ollos dos franceses.

O novo goberno de Jean-Pie-
rre Raffarin foi ditado directa-
mente desde o Elíseo. O gabinete
contará con 15 ministros, 11 mi-
nistros-delegados e 12 secreta-
rios de estado, un reforzo estraté-
xico dos mandatarios que ten un
dobre obxectivo. Por unha parte,
Chirac pretende incluír todos os
grupos conservadores nesta nova
era política. Pola outra, algúns
dos nomes escollidos responden
á súa promesa de colocar na tona
das institucións a “Francia de
embaixo” e persoeiros destaca-
dos en diferentes ámbitos, con
moito prestixio social pero que

non dispuxeran de oportunidades
na administración.

Rostros do primeiro caso son a
ex presidenta do Parlamento Eu-
ropeo, Nicole Fontaine, nova mi-
nistra-delegada de Industria, e
membro da UDF. Esta Francia es-
tivo apartada das grandes deci-
sións. Ten a voz no propio Raffa-
rin, procedente de Poitiers. El re-
presenta os propietarios rurais que
sufriron as consecuencias da polí-
tica agraria común e que tiveron
que asumir duras decisións proce-
dentes de Nova York, Bruxelas ou
París, sen contar coas provincias.

Outras dúas mulleres forman
parte do outro pulo. A prestixio-
sa científica Noëlle Lenoir ocu-
pará a carteira de Asuntos Euro-
peos e a cosmonauta Claudie
Haigneré ocupará o ministerio
de Ciencia e Tecnoloxía.

Chirac sabe que se benefi-
ciou dun superávit de votos que
non lle correspondía nas presi-
denciais e que foi tolerante coa
ultradereita ao permitir que o
voto democrático se dividise
naquelas circunscricións nas
que a Fronte Nacional tiña op-
cións de vencer. Este talante foi

moi criticado polos socialistas,
que retiraron todos os seus can-
didatos cando parecía claro que
os seus sufraxios só beneficiarí-
an o neofascismo. Agora hai
que agardar para ver se a súa có-
moda maioría vai servir de role-
te parlamentario na Asemblea
Nacional ou vai asumir unha
política de consensos.

O fracaso da doutrina plural

A esquerda está a sufrir arestora
os excesos de euforia do pasado.
Lionel Jospin foi o candidato es-

trela dunha nova socialdemocra-
cia que quería captar novamente
o pulso da cidadanía. Medidas
como a redución da xornada la-
boral ás 35 horas semanais da-
ban idea da dimensión dos cam-
bios. Aquela era a Francia que
foi campiona do mundo, esplen-
dorosa no seu modelo de desen-
volvemento. Mais o primeiro mi-
nistro socialista preferiu logo se-
guir privatizando e dereitizar
progresivamente o seu discurso
na busca dos votos de Chirac.
Como resultado, o socialismo
quedou tocado de morte xa nas
presidenciais.

A crise da esquerda francesa
perdurou nas lexislativas. De
318 pasou a 178. Os socialistas
case perderon a metade dos seus
deputados e os comunistas al-
canzaron grupo parlamentario no
último minuto (21 escanos).

Con este panorama, os líde-
res das diferentes forzas esquer-
distas asumen este próximo lus-
tro como unha peregrinaxe sen
norte na busca de programas que
volvan conectalos coa poboa-
ción. O final do liderato de Jos-
pin abriu as arcas de cada unha
das familias socialistas, que vis-
ten os seus dirixentes coas me-
llores galas para alcanzar o po-
der vacante. Pero as roupaxes
ideolóxicas que mostran están
encouzadas ou van pola moda de
Berlín ou Londres, camiños am-
bos que ou están en declive ou
esixen tallas e gustos ben afasta-
dos da esquerda.♦
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Ninguén debería alarmarse polo feito de
que políticos e empresarios portugueses
se reúnan para tomar posicións a respecto
de cuestións decisivas para o futuro dun
país como a relativa ao control de sectores
estratéxicos da súa economía. Contemple-
mos o noso recente pasado en sectores e
empresas concretas: xa quixeramos. Para
Portugal, cun Océano por diante e España
por detrás, o tema é de calado e ninguén
se debe asustar por que isto suceda. Debe-
ría en todo caso preocuparnos que aquí
non se reúnan políticos e empresarios pa-
ra analizar, poñamos por caso, o presente
e futuro das relacións galego-portuguesas
á lus dos últimos cambios políticos e da
parálise cooperativa actual.

Lisboa fai ben en buscar difíciles
subterfuxios, sobre todo despois da deci-
sión do Tribunal de Xustiza da Unión
Europea sobre as golden share, para que
os imperativos da xeoeconomía e da po-
lítica poidan coexistir coas esixencias do
mercado que nunca pode nin debe ser li-
bre de todo nin obviar, como neste caso,
a inevitabilidade dos factores de correc-
ción histórica. Sen subvertir a orde das
cousas, entre todos deberíamos buscar
fórmulas que, como mínimo, permitiran
certa fluidez e reciprocidade. Porque, a
dicir verdade, tamén aquí non falta quen
se lamente á hora de dar entrada a capital
portugués ou a empresas portuguesas nos
nosos mercados. Aínda así, uns e outros
deberíamos diferenciar este problema da
cuestión da cooperación interrexional. 

Cambios vianse vir. A inclusión do
CDS-PP do señor Portas no novo gabine-
te facía pensar, coñecidos os seus antece-

dentes, na hipótese dun xiro desta mag-
nitude. A maiores, a viabilidade política
do novo discurso gaña firmeza observan-
do canto está acontecendo ao noso redor,
no contexto europeo,
de Francia a Holanda
pasando por Italia (ta-
mén analizando al-
gunhas histriónicas
propostas dos restos
do new labour do se-
ñor Blair ...). Progre-
sivamente, forzas e
discurso da ultrade-
reita gañan en intro-
dución social e res-
paldo electoral. 

O actual clima fai
pensar no impensá-
bel: que pode haber
retrocesos nas rela-
cións entre Galicia e o
Norte de Portugal.
Polo moito que hai en
xogo, afirmaba hai uns días Jesús Gama-
llo, secretario xeral de Relacións coa
Unión Europea e Acción exterior, “sería
un erro unha crise con Portugal”. En con-

tra deste clima militan en primeiro lugar,
os intereses comúns no ámbito europeo
(os proxectos de Interreg III) e, natural-
mente, unha forte inercia económico-co-

mercial que lideran
os colectivos empre-
sariais de ambas bei-
ras. Pero, non o es-
quezamos, un debili-
tamento da fluídez
institucional e políti-
ca acabaría por afec-
tar, en maior ou me-
nor medida, a todas
as dinámicas. 

Todos somos
conscientes dos peri-
gos do actual impas-
se que pode incidir
negativamente no de-
senvolvemento dun-
ha eurorrexión pre-
sentada como modé-
lica polas propias

instancias comunitarias, e importa defi-
nir medidas e actuacións que reforzen o
diálogo e o entendemento bilateral. Non
podemos nin debemos quedar de brazos

cruzados á espera de que o tempo arran-
xe unha liada, pequena, pero que pode ir
a máis, se os interesados no contrario,
aquí e alá, non se mobilizan adecuada-
mente. E obsérvase demasiado silencio
ao respecto e escasa mudanza, especial-
mente alén Miño, no marasmo político-
administrativo que connota as relacións
con Galicia dende hai máis de medio
ano. 

Galicia e Portugal, sobre todo o Nor-
te, dispoñen dunha enorme plataforma
común que debe enriquecerse e non debi-
litarse. Nun tempo como o actual, mesmo
no ámbito empresarial compriría traballar
na definición de intereses comúns, xeo-
gráficos e sectoriais, para asentar alianzas
que reporten beneficios mutuos. Igual-
mente, debemos pular seriamente por in-
troducir aqueles mecanismos que eviten
tratos discriminatorios co capital veciño.

Por outra banda, cómpre non perder
de vista que a mellor vacina para estas si-
tuacións é a asunción por parte da socie-
dade civil de ambas as dúas beiras do
oportuno desta relación e nese camiño
queda aínda moito por facer. Nin Galicia
ten unha imaxe propia e definida en Por-
tugal nin as respectivas sociedades, gale-
ga e portuguesa, mesmo no Norte, supe-
raron a fronteira coa mesma rapidez que
o diñeiro. Urxe por iso alentar procesos
sociais e culturais que, co tempo, sí dota-
rán de irreversibilidade o proceso de
achegamento.♦

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

(IGADI), www.igadi.org

Neoconquista ou
cooperación

XULIO RÍOS

Aquí fór a

‘Nin Galicia ten unha
imaxe propia e definida

en Portugal nin
as respectivas sociedades,

galega e portuguesa,
mesmo no Norte,

superaron a fronteira
coa mesma rapidez

que o diñeiro”

A esquerda encara unha renovación radical para recuperar votos

Chirac dálle poder á ‘Francia de embaixo’
prexudicada polo neoliberalismo

Jacques Chirac reencóntrase co poder absoluto para unificar o centro-dereita.
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Xa son dous os mortos provoca-
dos pola represión policial das
protestas obreiras no sur do Pe-
rú. O país andino vive varios dí-
as de folga e protesta nas rúas
convocadas polos traballadores
das empresas eléctricas Egasa e
Egesur, que se opoñen á privati-
zación planeada polo goberno
de Alejandro Toledo.

Hoxendía continúan as pro-
testas da maioría dos 830.000
habitantes de Arequipa, contra-
rios á venda destas compañías á
sociedade belga Tractebel. Ade-
mais de manifestacións e paros,

os veciños desta cidade convo-
caron cazoladas públicas. Mais

a protesta tivo xa dúas vítimas.
Primeiro morreu un estudante

durante as mobilizacións e no
funeral deste, unha bomba la-
crimóxena alcanzou mortal-
mente a outro.

A violencia da represión
provocou a solidariedade coas
protestas noutras zonas, como
Cusco, Puno e Moquegua, que
pararon durante 24 horas. Na
propia Lima, moitos cidadáns
saíron á rúa para protestaren
contra Toledo, moi atacado so-
cialmente des que aumentou o
programa de privatizacións de
Alberto Fujimori e aceptou in-
troducir tropas estadouniden-
ses no país.♦♦

55, St. Mark’s Road

By plane
CÉSAR VARELA

Ao enxergar a terra des-
de un  avión xa dá para
adiantar  como é a

organización social dun país e
daí tirar algunhas conclusións
sobre a política imperante nel.
Hai pouco fixen unha viaxe a
Galiza nun día solloso de pri-
mavera. O avión ao partir de
Londres ofreceunos unha farta
ollada sobre a cidade, na que
salienta a organización da
mesma. As casillas semellan-
tes con cadanseu xardín por
diante e por tras agrúpanse en
ordeados bairros onde somos
capaces de distinguir as
prazas, os parques os campos
deportivos, os lagos, en fin to-
do o que fai que a vida dos ci-
dadáns sexa doce e agradábel.
Desde o ceo vese unha cidade
intelixíbel, equilibrada, que
integra a natureza, en resume
esta cidade está
verdadeiramente feita para os
seres humanos. 

Aos poucos minutos xa es-
tamos sobre o mar e o capitán
da aeronave avísanos que
imos pasar por riba da Bretaña
francesa. Desde a xanela
comezamos a albiscar un
terreno rural ordenadísmo,
beiras do mar e praias  separa-
das dos núcleos de poboación,
que se  entenden  facilmente
desde a altura reunidos ao
redor dun castelo ou dunha
igrexa. Podemos adiviñar a ra-
cionalidade francesa actuando
sobre a paisaxe, ordenándoo e
facéndoo dispoñíbel para o
disfrute da cidadanía.

Á volta dunha hora esta-
mos entrando no noso país
polas partes de Ferrol e de
Coruña, a nosa ilusión ao
enxergar a nosa Terra embá-
zase rapidamente polo “feís-
mo” que a dez quilómetros
de altura xa é patente.

No rural, onde non se
ven os bosques de
eucaliptos, aparecen
ciscadas moradías sen orden
nin concerto, e como dicía
un amigo, ao lado de cada
casa o seu pozo negro co
que iso significa de contami-
nación de aguas e fontes.

As nosas  urbes son
incomprensíbeis desde o ceo,
non se entende a súa estrutu-
ra (se a hai). Só as partes an-
tigas de Ferrol e de Coruña
teñen certa intelixibilidade;
os novos ensanches non se
entenden desde o ar. Cando
ollamos para Vigo xa é de
mais. Casiñas por aquí e por
alá e logo o mazacote do
centro da cidade, e no mar o
esteo de Toralla.

A nosa  paisaxe urbán
desde o ceo só  é comparábel
ao que se albisca cando se
voa sobre Atenas ou sobre as
cidades turcas: apréciase a al-
garabía, o desconcerto, a
desorde nas edificacións e no
trazado da rúas que non é
máis que a expresión de mil
inconfesabeis serventías e co-
menencias individuais.
Pérdese o sentido de ben
común, e así é imposíbel
construir algo tan do
comunal, tan social como é
unha vila ou unha cidade.♦

Dous mortos nas protestas obreiras do Perú

Alejandro Toledo, no centro, presidente do Perú.



CÉSAR LORENZO GIL
Das oito mellores seleccións des-
te Mundial, Corea do Sur e Se-
negal son as convidadas sorpre-
sa, e polo tanto, as máis critica-
das polo cerne do sistema, que
xa perdeu varios pesos pesa-
dos. Por primeira vez, coinci-
den nos cuartos de final unha se-
lección asiática e outra africana.

Moitos xornalistas celebran que
este é o mundial da “globaliza-
ción”. Reparan gozosos en que
dos oito equipos que se enfron-
tan nos cuartos de final, catro
son europeos, un norteamerica-
no, outro asiático, un máis sula-
mericano e o último representa a
África. Outros máis atrevidos fa-
lan de “conspiración” contra os
grandes e xustifican nas malas
decisións arbitrais a eliminación
de Francia, Arxentina ou Italia. 

Os catro equipos europeos
máis Brasil funcionan como ga-
rantes da esencia futbolística re-
al e incluso se pon en dúbida o
mérito de Corea do Sur en entrar
nesta terceira fase do torneo. O
seleccionador español, José An-
tonio Camacho, acusou os árbi-
tros de favorecer os anfitrións e
queixouse do mínimo nivel do
colexiado sueco Andreas Frisk,
que lle asubiou un penalti a Hie-
rro no España-Eire. “Tivo un
erro como para matalo”, bradou.
Segundo a súa apreciación, o
acercamento case erótico do ca-
pitán español a Quinn non foi
falta, a pesar de que o xigante ir-
landés case perde a camisola.

Fóra desta visión etnocentris-
ta e de alerta común do ancien
regime futbolístico, o caso é que
Senegal e Corea do Sur están a
demostrar que “outro fútbol é po-
síbel”, case en connivencia cos
movementos alternativos que esi-
xen outro modelo de mundializa-
ción. As dúas seleccións, con cer-

teza, non teñen moi claros os
“modais” que hai que usar na
mesa da elite futbolística pero
usan medios imaxinativos e moi-
ta vontade para acabar gañando
os partidos a base de tesón.

Poder físico

Senegal beneficiouse da súa fa-
zaña diante de Francia. A vitoria
sobre a súa ex metrópole serviu
de estandarte para un equipo que
goza xogando ao fútbol. Na déca-
da dos 90, África perdera un pou-
co o pulso nos mundiais, despois
da brillante exhibición daquel
Camerún que dirixiu Roger Milla
en Italia’90. Certo é que Nixeria
gañou nos Xogos Olímpicos de
Atlanta’96 e Camerún fixo o pro-
pio en Sydney 2000. Pero ambas
as seleccións parecen caducadas
a día de hoxe. En troques, os se-
negaleses, que xogan todos en
Francia, manteñen o espírito re-
voltoso do seu país pero saben
adaptarse ás necesidades compe-
titivas cando así cómpre. Diante
de Suecia gañaron cun gol de ou-
ro na prórroga mercé ao seu po-

derío físico e á súa fe diante da
porta de Magnus Hedman.

Algo semellante posúe Corea
do Sur. O seu adestrador, Guus
Hiddink, converteu a mediocre
selección nun equipo ben arma-
do que xoga con ilusión. Neste
mundial nunca se viu xogar para
atrás aos coreanos. Encirrados
polo seu público e sumidos nun
soño colectivo, a remontada
diante de Italia é o mellor exem-
plo de que o fútbol atrae aten-
cións porque é quen de rachar
calquera guión previo.

Agora os italianos protestan.
Esixen culpas ao árbitro e incluso
unha ministra neofascista do ga-
binete Berlusconi acusa a Corea
de “ser un país corrupto”. Esque-
cen todos eles que Corea fixo un
favor eliminando a Italia. Venci-
dos nas competicións europeas
por equipos desde hai dúas tem-
padas, a selección tiña todos os
vicios dese fútbol que inventou o
catenaccio e que goza máis col-
gado do seu propio largueiro que
na área rival. Esperemos que esta
eliminación temperá sirva para
que entre aire limpo nos esque-

mas mentais dos teóricos do fút-
bol na patria de Roberto Baggio.

Outra sorpresa destes cuartos
de final é Turquía. Beneficiada
polas combinacións, non fallou
diante do Xapón e calou as ban-
cadas do equipo que máis gasta-
ra en tinte para o pelo. Os oto-
manos foran claramente prexudi-
cados polo árbitro ante o Brasil
pero saíron a flote cun xogo sóli-
do e sen ningún xesto accesorio.
Poden encontrarse en semifinais
sen que a penas destaquen as sú-
as individualidades.

De ladiño tamén se meteu na
recta final a selección dos EE
UU. O partido ante México non
foi o intenso que se esperaba, da-
da a rivalidade política dos veci-
ños. A tricolor estivo frouxa e
aguada. Este estado aproveitáro-
no os rochosos estadounidenses
para reclamar un lugar na gloria
do fútbol, case a única área na
que Washington non ten un re-
chamante historial deportivo.
Malia todo, é bo recordar que os
norteamericanos xa estiveran
nunhas semifinais, nada menos
que en Uruguai 1930.♦
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A felicidade
de Casillas
ante o penalti
PUCHEIRO

“Facelo bonito”. Esta é a máxi-
ma pola que se rixen moitos
columnistas. Para gustarse co-
llen sempre un tema recurren-
te, segundo a especialidade, e
unhas imaxes que parten dun
tópico (o xeito de que sexan
asumidas e entendidas pola
maioría). Non importa a reali-
dade, non importa a verdade,
non importa a mensaxe..., ¿pó-
dese facer literatura desde a
impostura?

“A soedade do porteiro an-
te o penalti” é un deses temas,
cando se trata de escribir de
fútbol, que escolle quen nunca
o practicou nin o entende como
espectador (poderian ser a né-
boa, a chuvia, o verde vizoso
ou a Galiza profunda...). Teñen
a virtude, ademais, que nin-
guén se vai enfurruñar: “Ami-
guiños todos...” é o millor xei-
to de ser escritor recoñecido.

Os porteiros somos uns ti-
pos raros, os máis semellantes
aos toureiros dentro dos depor-
tes (un sigue a ser porteiro toda
a vida). A maioría das veces es-
criben por nós. Esta semana to-
coulle a Iker Casillas acaparar
máis caracteres que a folga xe-
ral. Parou tres penaltis. Este
mozo de 21 anos dixo o que di-
ría calquer porteiro: “só fixen
aguantar”.

García Remón, que foi por-
teiro do Real Madrid (O Gato
de Odessa), loitando pola titu-
laridade co noso Miguel Anxo,
describiu en El Mundo como
Casillas non ía nin medoñento,
nin amorriado, nin afurcado,
senón sorrinte, disfrutando por
adiantado da quenda de penal-
tis contra Irlanda.

O soño recorrente dun por-
teiro é que paras un penalti nos
últimos intres dun encontro que
vale un título ou unha elimina-
toria. E non necesitas estar dur-
mido. Un penalti no medio do
partido preocúpache porque
podes perder o encontro. Pero,
persoalmente, alédaste. Ao fi-
nal dunha eliminatoria xa non é
medo, nin ledicia, senón unha
lotaría da que tes todas as pape-
letas para gañar a gloria depor-
tiva fronte aos lanzadores e na-
da que perder. (O medo é ao gol
por  entrepernas).

O fallo será deles se non
marcan, nunca do porteiro se
non o para.

O porteiro adoita ser unha
persoa, moitas veces introvertida,
que gosta do protagonismo no
que fai. É precisamente o penalti
o lance do xogo no que acapara,
no seu papel de solista, todos os
ollares: el é o equipo. Pero o por-
teiro ten que agochar os seus sen-
timentos polo ben común. Así
que nunca vai recoñecer que gus-
ta dos penaltis (iso, nin Chila-
vert). Aprende a pór cara de esta-
lecido porque sabe que ese casti-
go vai contra o equipo, contra to-
dos... Menos contra del. Casillas,
cos seus 21 anos, non soubo azo-
roñar. García Remón, que foi por-
teiro, foi quen de enxergalo. Os
demais, seguiron cos tópicos de
sempre, tantas veces descritos.♦

Lee Chun Sou e Cha Du Ri celebran a vitoria de Corea do Sur diante de Italia.

Non se sabe se por que os bra-
sileiros consideran a España o
rival máis feble que lles pode
tocar na final ou por unha nova
época de cariño transoceánico
cara á paella, as touradas e as
sevillanas. Mais o caso é que en
varias enquisas feitas por xor-
nais e páxinas electrónicas, a
xente que votaba prefería este
enfrontamento a outros por am-
pla diferencia. Incluso o Brasil-
EE UU queda por baixo, a pe-
sar de que os receos dos brasi-
leiros cara aos norteameri-

canos, no plano social e políti-
co, aumenta mes a mes.

O certo é que aínda falta
moito que mastigar ata esa fi-
nal de Yokohama o vindeiro
domingo, 30 de xuño. O Brasil
ten un papel difícil. O seu fút-
bol é competitivo pero non ten
brillo ningún. Logo dunha pri-
meira fase que pareceu máis
ben un paseo triunfal, tivo
moitos problemas para vencer
a Bélxica e só a astucia dos
seus dianteiros os colocou en
cuartos de final.

Algo semellante pásalle a
España. O seu modelo de fút-
bol non tivo oposición na rol-
da de grupos pero sufriu moi-
to diante de Eire. Camacho
dispuxo un equipo destinado a
defender e o último tercio do
partido e da prórroga foi unha
tortura para a porta española.
O equipo vermello mostra un-
ha preocupante dependencia
de Raúl. Ademais, estase per-
dendo, por decisión técnica, a
calidade de Joaquín na banda
dereita.♦♦

‘Queremos unha final Brasil-España’

OOuuttrroo  ffúúttbbooll  éé
ppoossííbbeell

CCoorreeaa  ddoo  SSuurr
ee  SSeenneeggaall
pprraaccttiiccaann

uunn  xxooggoo
vviissttoossoo  ee

ssoorrpprreennddeennttee



Tres escritoras
no San Clemente
Marilar Aleixandre por Teoría do caos, a
colombiana Laura Restrepo con Leopar-
do al Sol e a belga Amélie Nothomb por
Metafísica dos tubos son as gañadoras
dos premios literarios Arcebispo San
Clemente que, por vez  primeira, presen-
ta un pleno feminino. O xurado está com-
posto por alumnos de ensino medio gale-
gos e o premio está convocado polo Ins-
tituto Rosalía de Castro de Compostela.♦

Terra e lingua
de festa
No Muíño de Pedroso, en Narón, celé-
brase o 28 e 29 de xuño o II Festival da
Terra e a Lingua, organizado pola Fun-
daçom Artábria. O sábado o programa in-
cluirá a actuación teatral de Fridom Sipk
e un espectáculo de ilusionismo do Mago
Teto. O domingo haberá un campionato
de matraquillo, música, teatro e xogos
para nenos, conferencias contra o impe-
rialismo e un festival musical con Ama-
cuca, Batuko Tabanka, Betagarri, Alberto
Mbundi e a Turma Angolo-Galega.♦

A literatura
a debate
“Literatura e Sociedade: Novas ache-
gas desde a Socioloxía e o Feminismo”
é o título do curso da Universidade de
Vigo que se celebrará do 26 ao 28 de
xuño. Antón Figueroa, Arturo Casas e
Francisco Rodríguez iniciarán o con-
greso que adicará o seu último día á
análise da literatura feita por mulleres
coa participación de Iris Cavala, Cami-
ño Noia e Carme Blanco, entre outras.♦

s máquinas comezarán a funcio-
nar a partir do día 22 cando a Aca-
demia decida o nome do próximo
homenaxeado no Día das Letras

Galegas. Sen dúbida será a noticia cultural
principal dunha semana na que o debate ven
dado pola representación en Pontevedra e
Santiago da traducción ao español de Os ve-
llos non deben de namorarse en coproduc-
ción do CDG. A tensión calmarase en Carno-

ta onde se celebrarán os días 21, 22 e 23 as III
Xornadas de Cultura Tradicional que analisa-
rán o tema da paisaxe como un patrimonio
común con escritores, arquitectos, paisaxistas
e moitas actividades lúdicas para os partici-
pantes, nun singular encontro anual que sa-
be conxugar o mellor dun congreso tradi-
cional co lecer dun festival de verán. De ca-
ra a fin da semana a danza chegará ás rúas
de Compostela no festival En pé de pedra.♦

A

Alberto Mbundi.

Os gañadores dos
Xerais
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Inma López Silva e Xosé Miranda, gañadores dos premios Xerais e Merlín respectivamente.                                                                                  X. C ARBALLA
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Manuel Forcadela, un dos coordenadores do curso.



Imposíbel non remitirse á pro-
ducción do Centro Dramático
Galego en 1998 de catro pezas
de Valle Inclán en español que
levantaron críticas e protestas
por parte de distintas agrupa-
cións lingüísticas, políticas e te-
atrais. Sen embargo, o director
do CDG, Manuel Guede, consi-
dera que son “casos moi distin-
tos”. Xustifica Guede a presen-
tación en Pontevedra da obra de
Castelao traducida ao castelán
porque é “unha producción asu-
mida na tempada do Centro
Dramático Nacional. É unha boa
noticia que a obra se incorpore a
outro sistema e, do mesmo xeito
que antes trouxeron a Galiza a
Arthur Miller ou Arrabal, veñen
agora con Castelao e actuarán en
Pontevedra e Santiago”.

Non opina así o novo presi-
dente da Mesa pola Normaliza-
ción Lingüística que, a poucos
días de tomar posesión do car-
go, anuncia protestas o día do
estreo en Pontevedra cunha
concentración diante do Pazo
da Cultura e días despois en
Compostela, onde se represen-
tará o 28 e 29 de xuño. Carlos
Callón remitiu xa cartas de re-
xeitamento ao director do CDG
e ao Conselleiro de Cultura nas
que defende que o Centro “de-
bería traballar coa meta de con-
veter o teatro galego, e en gale-
go, nunha oferta cultural conti-
nuada e visíbel socialmente”. 

“Que o CDG represente
Castelao en español na Galiza
só pode ser cualificado de pro-
vocación, e non se xustifica por
tratarse dunha coprodución,
pois o CDG non foi criado para
gastar diñeiro e esforzos en in-
troducir o español nos nosos ce-
nários” sinala o presidente da
Mesa. Pola contra, o director do
CDG é da opinión de que é “ de
especial relevancia que o direc-
tor do CDN e do INAEM deci-
diran incorporar autores doutras
linguas peninsulares no seu re-
pertorio, gostariame que entra-
sen Cunqueiro e Blanco Amor
como un acto de normalidade
cultural, protestar contra iso dá
idea de fundamentalismo. Foi
extraordinaria a presencia e a
publicidade da obra de Castelao
en Madrid durante estes dous
meses”. Explica Guede que o
CDG ten abertas dúas direc-
cións de traballo na actualidade,
unha de diálogo co mundo tea-
tral portugués e outra cos outros
centros dramáticos do Estado.
Calquera manifestación diante
do teatro parécelle “patética

porque, por exemplo, o CDG
foi moi ben recibido en Portugal
cunha obra de Ibsen en galego
dirixida por Rui Madeira e non
se entendeu que estivesemos in-
vadindo a súa escena”.   

En cambio, Carlos Callón
ten outra visión da “normalida-
de” da que fala Guede. “Nun
acto de verdadeira normalidade
cultural, o CDG non funciona-
ria na Galiza como se viñese de
xira por provincias” afirma e
acusa que tanto o actual Caste-
lao –dirixido por Guede- como
a producción con pezas de Valle
Inclán “responden máis a ambi-
cións particulares que aos ob-
xectivos fundacionais do Cen-
tro e supoñen un desprazamento
oficial do noso idioma dun ám-
bito, o teatral, en que estaba ins-
talado desde había décadas”. 

Para Guede que o Centro
Dramático Nacional estea a re-
presentar a Castelao tería que res-
ponder mesmo “ás demandas na-
cionalistas de que un director de
fora decida incluír ao autor gale-
go como anteriormente incorpo-
raron a Max Aub”. E lembra,
diante da referencia ás mobiliza-
cións que provocaron as repre-
sentacións de Valle en español
que “os argumentos máis inteli-
xentes que escoitamos daquela
eran que compria traducir aos au-
tores galegos para que se re-
presentasen fora e é nese momen-
to cando se comezou a dialogar
para chegar a que o CDN acepta-
se a producción. Gustaríame ver
esta función en inglés ou alemán
e que o noso teatro puidese estar
en festivais e escenarios de todo o
mundo. Que pasasen tamén polos
nosos teatros e que a xente puide-
se comparar as obras coas pro-
duccións do CDG”. 

Callón maniféstase asimes-
mo a favor de que os autores dra-
máticos galegos se representen
fora das nosas fronteiras e afirma
que mesmo celebraría “que unha
compañía non galega cenificase
na súa lingua calquer obra da no-
sa literatura. O que non é xustifi-
cábel é que sexa o CDG quen es-
tranxeire a Castelao por medio
da súa representación na Galiza
nunha tradución para o español
que nin tan sequer é anunciada
como tradución senón que se fa-
la de versión”. 

Ningún dos actores do elenco
de Los viejos no deben enamo-
rarse é galego pero si o seu direc-
tor Manuel Guede, e os autores
da música, Bernardo Martínez, e
da escenografía e iluminación, a
cargo de Antonio Simón.♦
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A Mesa protesta pola representación de Castelao
en español en Pontevedra e Compostela
O director do CDG, M. Guede define as críticas como ‘fundamentalistas’

En esferas oficiais galegas xul-
gou-se como un grande suceso
a representación, por parte do
“Centro Dramático Nacional”,
en Madrid, da obra teatral de
Castelao traducida ao español.
Vimo-la, nesta cidade, no mes
de Maio e non é agora do caso
calquer xuízo crítico sobre esta
versión, porque, obviamente,
damos por bons todos os esfor-
zos por difundir e publicitar a
cultura galega no exterior. Si
pensamos que a sua apresenta-
ción –e máxime tratando-se da
maior personalidade galega do
século XX- debera ir acompa-
ñada de moita máis informa-
ción histórica, cultural, artísti-
ca... sobre Castelao, o seu mo-
mento histórico e a Galiza do
século XX.

A obra de Castelao, singu-
lar e emblemática por tantos
aspectos, é, na Galiza, mal
coñecida e, mesmo, por ve-
ces, abertamente maltratada.
Ten febras filoesperpénticas,
como foi estudado e analisa-

do. Pois ben, submete-se,
agora, por vontade do Centro
Dramático Galego, a un
esperpento que, en improce-
dente flash back, retroproxec-
ta sobre a obra teatral de Cas-
telao mesmamente o que el, o
autor, quixo evitar.

Expliquemo-nos breve-
mente. Se algo subliñou Caste-
lao ad nauseam é que Os vellos
non deben de namorarse era
unha obra de arte galega, unha
farsa conectada á matéria so-
cial e económica galega, unha
“artimaña escénica” só inteli-
xibel en clave galega e desde o
coñecimento da socioloxia ga-
lega. Cando Os vellos non de-
ben de namorarse se estrea, en
Buenos Aires, en 1941, fai-se
en galego. Sesenta anos des-
pois, como se a história non
existise, temos que aturar que
se represente, en Pontevedra e
en Santiago de Compostela, en
español, “importada” desde
Madrid... O círculo do esper-
pento fechado...

Por isto, formulamos as
seguintes Perguntas:

1ª) ¿Por que se ten que re-
presentar Os vellos non deben
de namorarse en español (Los
viejos non deben enamorar-
se), en cidades galegas?

2ª) ¿Xulga o Centro Dra-
mático Galego que tal repre-
sentación contribui para o ne-
cesário coñecimento de Cas-
telao e da sua obra?

3ª) ¿Trata-se de “forzar a
máquina” para naturalizar co-
mo bilíngües autores, como
Castelao, que mesmo fixeron
gala do seu propositado mono-
lingüísmo (“Escribin sempre
en galego; debuxei sempre en
galego e, se tirades o que hai na
miña obra de galego e de hu-
mano, non ficaria nada dela”)?

4ª) ¿Pensa o Centro Dra-
mático Galego que o público
galego de 2002 é menos cul-
to, sabe menos galego ou me-
rece coñecer pior Castelao do
que o público galego e arxen-
tino de 1941?♦

Castelao en español
Mª PILAR GARCIA NEGRO

CARME VIDAL
O día 21 de xuño estrease en Pontevedra Los viejos no deben
enamorarse, traducción ao castelán da obra dramática de Cas-
telao, en coproducción do Centro Dramático Galego e o Centro
Dramático Nacional. A obra representarase tamén en Compos-
tela. A Mesa pola Normalización Lingüística anuncia protestas
e o director do CDG, Manuel Guede considera o feito unha
“boa noticia” que demostra a “normalidade cultural” do país. 

Ilustración de
Los viejos no deben
enamorarse
que se representa
estes días.
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A.N.T.
Completa preséntase a sesión
da Academia do próximo sába-
do 22 de xuño. Na orde do día
contémplase que os académi-
cos terán que decidir o nome
dun novo numerario entre Ma-
nuel María, Daniel Cortezón e
Xosé González e escollerán ta-
mén á figura que centrará a co-
memoración do Día das Letras
Galegas 2003. Os escritores
Avilés de Taramancos e Flo-
rencio Delgado Gurriarán son
as dúas propostas presentadas. 

Perden forza outros nomes
que nestas semanas se foran ba-
rallando para a grande celebra-

ción anual proposta pola Acade-
mia. A atención céntrase en
dous escritores que contan con
apoios tanto dentro da institu-
ción como nos seus lugares de
orixe, xa que asociacións de
Noia e O Barco levan tempo
apoiando as propostas de Avilés
de Taramancos e Florencio Del-
gado Gurriarán respectivamen-
te. Os escritores contan ademais
con seguros avais dentro da ca-
sa da rúa Tabernas. O propio
Avilés de Taramancos recoñecía
que os seus inicios literarios de-
bíanse en boa parte ao empurre
do poeta e académico Salvador
García Bodaño, amigo desde a

mocidade ate a súa morte hai
agora dez anos. Tamén Floren-
cio Delgado Gurriarán conta
cun forte apoio no plenario da
Academia. Xesús Alonso Mon-
tero foi o autor da edición do
seu Cancioneiro da Loita Gale-
ga hai seis anos, máis de medio
século despois de que o libro vi-
se a luz en México. Espérase
que sexan pois García Bodaño e
Alonso Montero os que defen-
dan no plenario as candidaturas
dos dous autores. 

Se o nome do escritor do
Día das Letras será unha das
noticias que saian do plenario,
a outra vai ser o nome do aca-

démico que ocupe a praza va-
cante tras a morte de Marino
Dónega. Por segunda vez
presentaranse na reunión os
nomes dos escritores Manuel
María e Daniel Cortezón e do
dinamizador lingüístico Xosé
González, unha vez que na se-
sión anterior a esixencia de
cumprimento do regulamento
impediu proceder á elección na
mesma reunión na que eran
presentados. A orde do día pode
completarse se, segundo se pre-
vé, é presentada a candidatura
proposta para ocupar a praza de
Carlos Casares, declarada va-
cante na reunión anterior.♦

Galería
de tipos
RAMIRO FONTE

Cando eu era lector novi-
cio, na miña adolescen-
cia ferrolá, tiña un ami-

go co que falaba de literatura.
El era defensor de Baroja, eu
érao de Valle-Inclán. O feito
paradoxal é que el
simpatizaba coas últimas
camadas de falanxistas, nas
que a min me tiñan fichado
como galeguista. Daquela lin
por primeira vez algo de don
Pío. Anque me gustou moito a
triloxía de La lucha por la vi-
da, testán en cuestión de gus-
tos, non dei o brazo a torcer.
Con posterioridade, sempre
que caeu nas miñas mans
unha novela do basco, atopei
na súa lectura cousas de
interese. Non hai moito lin La
ciudad de la niebla para ver a
visión que daba de Londres.
Non me atraeu a trama folleti-
nesca, pero as atmósferas e os
ambientes están
magnificamente retratados.
Conrad podería encaixar
perfectamente a descripción
que fai Baroja do río na
inesquecible entrada de O co-
razón da escuridade.

Cando perseguimos ese li-
bro que nos gustaría que
formase parte da nosa paisaxe
literaria (refírome, claro é á
paisaxe literaria de expresión
galega) buscamos os
antecedentes ónde ben
podemos. Levaba anos
querendo ler as memorias de
Baroja. Por fin tiven vagar pa-
ra poñerme con Desde la últi-
ma vuelta del camino. Tén es-
ta longa serie de lembranzas,
galería de tipos e meditacións
estéticas moitas das cousas
que eu lle pido a un libro. Un-
ha prosa honesta, clara e exac-
ta, e un senso da ironía que
nos reconforta. Baroja proxec-
ta a súa ollada nun mundo de
literatos, pícaros e sobreviven-
tes que, en moitos casos,
coñecía de velos pasear polas
páxinas de La novela de un li-
terato de Cansinos. Cada vez
me interesa máis a escritura
da memoria que, en embargo,
sabe aproveitarse de técnicas
que parecen específicas da
ficción.

Pío Baroja cre, como moi-
tos grandes novelistas, que é
labor primordial do prosista a
creación de verdadeiros perso-
naxes. Esfiañadas como
moitas das novelas, as súas
memorias transmiten a
convicción dunha obra escrita
para permanecer. Arbitrario en
moitas cuestións coas que non
podemos estar de acordo, fai-
nos pensar e replantearnos,
unha vez máis, qué é este
vicio estraño da escritura. A
Baroja sucédelle, como a Pla
e, en certo xeito, a Fole que
debaixo da súa boina gasta se
esconde un escritor de ollada
universal. Non sei se o facían
a propósito. Para despistar.
Por certo, lembro unha foto de
Blanco Amor. Está escribindo
sobre unha mesa, cuberta cun
cristal, baixo o cal se enxerga
unha grande foto de Pío Baro-
ja. Sería para inspirarse.♦

Avilés de Taramancos e Florencio Delgado
Gurriarán optan ao Dia das Letras 2003

A.N.T.
O Salón do Libro Galego au-
mentou as vendas entre un 20
e un 30% respecto ao ano pa-
sado, o que contrasta coa cri-
se que estaba a vivir o libro en
xeral e o galego en particular. 

Só no salón de Vigo, aberto entre
o 5 e o 9 de xuño, vendéronse
máis de 2.500 exemplares, se-
gundo a Asociación Galega de
Editores. O menor incremento
produciuse no salón de Santiago
que tivo lugar a pasada semana.
Entre o 3 e o 7 de xullo o salón
chegará a Lugo, culminando a
xeira deste ano. A maiores das ci-
dades mencionadas, o salón esti-
vo xa na Coruña e Pontevedra.

Fabiola Sotelo, presidenta da

AGE, opina que estes resultados,
a falta dunha evaluación global,
supoñen a consolidación do salón

e a súa aceptación polo público.
O 80% dos libros vendidos co-
rresponden ao fondo das 26 edi-

toriais participantes e só unha
parte menor a novidades. Fabiola
Sotelo resalta o feito de que o Sa-
lón do Libro chega a un público
moi diferente do das librarías, co-
mo demostra o tipo de libro soli-
citado: lecer, viaxes, infantil...

Os resultados parecen indicar
que a crise pode ter tocado fondo.
Sotelo considera clave, neste
sentido, ampliar e diversificar a
oferta. “Os salóns son un espacio
aberto, polo que o visitante pode
pasear e tocar, sen que ninguén o
vixile. Tamén conta con activida-
des complementarias, como pre-
sentación de libros, actos para
nenos, visitas de colexios inclui-
das e, para o vindeiro ano, espe-
ramos contar con actividades
musicais e visuais”.♦

O Salón do Libro Galego
incrementa as vendas un 30%

PA C O  VILABARR O S



Título: Cioran, Eliade, Ionesco. L`oubli du 
fascisme.
Autora: Alexandra Laignel-Lavastine.
Edita: París, PUF, 2002. 553 pp, 29 euros.

Durante moitos anos, o drama-
turgo francés de orixe romena,
Eugène Ionesco, por enfronta-
mentos cos comunistas, foi con-
siderado un para-fascista ou fas-
cista pola esquerda europea.
Aínda que triunfou no mundo do
teatro, pode dicirse que a partir
de 1965, quizais antes, foi dado
de lado, mália a calidade das sú-
as obras (unha delas, A cantante
calva, recentemente traducida ao
galego, Laiovento, 2002): Iones-
co nunca foi fascista.

Nos anos 80 e –¿curiosa-
mente?– da man dos progres de
turno, un deles Fernando Sava-
ter, houbo no Estado español un
pequeno “boom” E.M. Cioran.
O pensamento de Cioran –como
o de Jünger, por exemplo– nun-
ca foi obxecto de estudio serio
na península ibérica Non acon-
teceu asi con Mircea Eliade, o
famoso historiador das reli-
xións, cuxo escuro pensamento
fora denunciado como fascista
xa hai anos polo italiano Furio
Jesi en A literatura de dereitas.
Con todo, os máis famosos estu-
dios sobre o historiador viñan da
man de cregos católicos ou em-
parentados (en catalán, e publi-
cados polas Edicions de l’Aba-
dia de Montserrat existen diver-
sos estudios sobre Eliade). Os
tres, romenos de nacemento, es-
cribiron libros no seu idioma na-
tal. Eliade nunca o abandonou, a
súa obra de creación está escrita
en romeno. Os tres, exiliados en
Ocidente despois de 1945, eran
amigos desde os anos 30, mais o
itinerario foi diferente. Eis o que
explica, nun estudio que foi ás
fontes primixenias, a filósofa e
historiadora Alexandra Laignel-
Lavastine: Cioran, Eliade, Io-
nesco. O esquezo do fascismo. 

No seu amplo traballo, Laig-
nel-Lavastine descobre o que xa
se sabía: Cioran e máis Eliade
eran militantes (o primeiro com-
pañeiro de rota) da Garda de Fe-
rro romena, o fascismo daquel
país balcánico, que sempre usou
o asasinato do adversario como
arma política. Neste espléndido
estudo, a historiadora francesa
analiza o nacimento, no fin dos
anos vinte, do que se chamou
Nova xeración en Romenia, cu-
xo líder ou xefe de fías foi Mir-
cea Eliade. Unha xeración de
grandes escritores e poetas, e
mesmo ensaístas, dominados to-
dos polo demo do ultranaciona-
lismo da grande Romenia, onde
toda minoría debía ser destruída.
Analiza, Laignel-Lavastine, polo
miúdo, para o lector francés,
mais tamén serve a outros, os
trazos característicos desta xera-
ción, os seus mestres, o filósofo
Nae Ionescu (1890-1940), nada
a ver co dramaturgo, Constantin
Noica, etc. Unha serie de pensa-
dores ultranacionalistas, antise-

mitas, xenófobos, etc. Os seus
discípulos serán o mesmo que os
seus mestres, e todos –agás Io-
nesco, e outros como o xudeo
Mihail Sebastián– militarán ou
apoiarán a Garda de Ferro e esta-
rán fascinados polo seu líder, o
Capitán, C.Z. Codreanu, asasi-
nado polo goberno autoritario do
rei Carol, quen
en 1937 apli-
cara –despois
dos nazis– as
primeiras me-
didas antisemi-
tas en Europa. 

B o t a n d o
man de xornais
e de arquivos
dos diferentes
ministerios romenos, que só se
abriron despois da caída de N.
Ceacescu, Laignel-Lavastine
descobre: a) Eliade foi antisemita
e pro-hitleriano até 1945 (en car-
tas a achegados, di que lamenta
non poder combatir na frente do
Leste e que tería desexado parti-
cipar na matanza dos xudeos),  e
despois mediante a mentira e o
retoque de libros publicados an-
tes de 1945 e a adulación a diver-
sos escritores e ensaístas xudeos,
crea unha falsa lenda de militan-
te pro-Aliados. O certo é que
sempre foi fascista e anti-semita,
e dos “puros”. Nin unha palabra
de arrepentimento, e como Hei-
degger e outros, nunca un senti-
mento de culpa, todo o contrario.
E cando algún estudioso desco-
bre o seu pasado fascista, sempre
son calumnias. Por outra parte,
dentro da estratexia eliadiana en-
tra de cheo a famosa táctica: o

culpábel é a vítima –táctica usa-
da, entre outros, por Jünger e un
senfín de conservadores-revolu-
cionarios que a partir dos anos 90
do século pasado nos presentaron
como demócratas. b) Cioran au-
tor de diversos libros en romeno,
é dun feroz antisemitismo, sínte-
se fascinado polo hitlerismo e no
ano 1941 fai a loubanza do Capi-
tán Codreanu en Radio Bucarest.
O fascismo de Cioran pódese
inscribir dentro do que Walter
Benjamin chamou fascismo ale-
mán: o pensamento de Ernst Jün-
ger. Tamén, ata o día da súa mor-
te, intentou ocultar por todos os
medios o seu pasado fascista. c)
Aínda que traballando na embai-
xada de Romenia en Vichy, Io-
nesco nunca foi fascista, era un
home de esquerdas, un socialde-
mócrata, que en 1945 se sinte
atraído polo comunismo e afirma
que a única revista que ten as ide-
as claras é La pensée, ligada ao
Partido Comunista Francés. Na
súa correspondencia de 1945-47
considera a Eliade o maior culpá-
bel do que aconteceu en Rome-
nia. En 1946, Ionesco, publicou
un duro artigo contra o exército
romeno –e contra os cregos, os
avogados, profesores, funciona-
rios, etc., que simpatizaran e
apoiaran tanto á Garda de Ferro
como ao marechal Antonescu,
aliado de Hitler, que comezou a
masacre de xudeos antes que os
alemáns. Por ese artigo foi con-
denado polo goberno romeno,
comunista, a 11 anos de cárcere,
que como estaba en Franza nun-
ca cumpriu (Lavignel-Lasvastine
descubre que o PC romeno, falto

de militantes, asinou en 1945 un
pacto de non-agresión coa Garda
de Ferro). De aí a deriva antico-
munista do autor de O rinoceron-
te. Unha deriva que, en base a un-
ha “omerta” particular, impidiu-
lle falar publicamente do pasado
dos seus dous amigos. 

Por outra parte, un dos teó-
ricos deste grupo fascista ro-
meno, C. Noica, foi case eleva-
do aos altares na época Ceaces-
cu, e na mesma época comeza-
ron a editarse –outra vez– en
Romenia as obras de Eliade,
que a prensa daquel país facía
pasar por demócrata. Ceacescu
lanzara a idea de “romeneida-
de”, é dicir, a mesma que lan-
zara nos anos 30, en apoio da
Garda de Ferro, Eliade. (De aí,
afirma a historiadora francesa,
que Eliade nunca asinara un es-
crito público contra Ceacescu.)

Mais o estudio non se detén
na época de mocidade dos tres
escritores romenos. Lavignel-
Lavastine analiza polo miúdo
artigos e traballos de Cioran e
Eliade de despois de 1945 e de-
mostra que nunca abandonaron
–mália todo– o seu antisemitis-
mo, e que Eliade nunca deixou
de loubar os seus anos de moci-
dade e aos homes da Garda de
Ferro, é dicir, nunca deixou de
ser un xenófobo a ultranza tinxi-
do de fascismo. Un fascismo,
porén, diferente do de Cioran,
pois mentres este é abandeirado
dun fascismo modernista, á ima-
xe do nazismo, é dicir, o futuro
está nas cidades, na industriali-
zación, nos traballadores (a pe-
gada jungueriana), etc., Eliade é
defensor dun fascismo saído do
máis profundo da Roménia
campesiña. Noutras palabras, un
fascismo étnico, de aí a súa ad-
miración por Oliveira de Sala-
zar, sobre quen escribiu un libro
mentres foi conselleiro cultural
na Embaixada romena en Lis-
boa nos anos da segunda guerra
mundial. (Eliade colaborou na
prensa lusa, interesante sería de-
senterrar eses artigos.).

A deriva anticomunista de
Ionesco, que sempre foi un de-
mócrata, chegou, afirma a his-
toriadora, a graus paranóicos
cando en 1981 –coa vitoria de
Miterrand– estaba disposto a
abandonar Francia por medo
que os franceses o entregasen
ás autoridades romenas.

O libro é moito máis que esta
pequena reseña. A reprodución
parcial de textos de Cioran e
Eliade defendendo o fascismo
produce, por momentos, arrepío.
A chamada ao asesinato, ao ex-
termínio dos xudeos (toxinas pa-
ra Cioran, veneno para Eliade)
nada teñen que envexar aos tex-
tos de A. Rosenberg e outros pen-
sadores e xerarcas nazis. E a des-
montanxe dos diarios (falseados)
de Eliade ou das declaracións de
Cioran sobre aos súas posicións
nos anos 30 e 40, é exemplar.♦

X.G.G.
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Contos coa lingua
Dezaoito narradores reúnense
nun volume convidados pola
Mesa pola Normalización con
motivo dos quince anos desta
asociación. Todos os relatos de
Longa lingua abordan a situa-
ción do ga-
lego, pero
con
perspectivas
diferentes e
curiosas:
desde a
estraña histo-
ria de amor
que asina
Paula Carba-
lleira ata o re-
trato que Suso
de Toro debuxa dunha muller
que renega da lingua e volve
constantemente a ela sen deca-
tarse. Ademais destes dous au-
tores, participan no volume
Marilar Aleixandre, Fran Alon-
so, Bieito Iglesias, Xosé
Vázquez Pintor, Uxía Casal,
Agustín Fernández Paz e
Ramón Caride, entre outros.♦

Unamuno e
o galego
“Este libro é unha invitación a
facer a viaxe ao noso inferno
particular guiados por un demo
que nos ensinou o máis requin-
tado do seu arsenal de
destrucción (de autodestrucción,
pois igual destino lle desexa
Unamuno á súa lingua
éuscara)”. Asi introduce Xavier
Varela ao lector no libro Miguel
de Unamuno e a lingua
galega, de
Alexandre
Rodríguez
Guerra, que
imparte clase
en Salaman-
ca, onde reu-
niu materiais
diversos para
a súa tese de
doutoramento
sobre a
relación do intelectual vasco
con Galicia. Edita tresCtres.♦

Educación e
galeguismo
O ideario educativo do
galeguismo é unha escolma de
textos que intenta achegarnos
aos presupostos filosóficos, po-
líticos e sociais deste
movemento respecto ao ensino.
Sabela Rivas, profesora de Teo-
ría e Historia da Educación na
Universidade da Coruña, amó-
sanos a tra-
vés de
artigos en
xornais e re-
vistas as pre-
ocupacións
galeguistas
en canto ao
idioma, a
asistencia á
escola ou as
deficientes ins-
talacións que
acollían os estudantes. Publica-
do por Ediciós do Castro o libro
recolle reflexións de Castelao,
Fernández del Riego, Risco,
Álvaro de las Casas e Roxerius,
entre outras.♦

Regreso a Cioran, Eliade e Ionesco
A apertura dos arquivos de Bucarest renova o retrato dos tres escritores

Cioran, Eliade e Ionesco.

É difícil
separar o
pensamento
de Eliade e
de Cioran
do fascismo.



Nº 1.039
Do 21 ao 26 xuño de 2002

Ano XXV

Título: Ensaios, sátiras e aforismos.
Autor: Jonathan Swift.
Tradutor: Abel López Rodríguez.
Edita: Laiovento.

Con ser Jonathan Swift (1667-
1745) un dos autores funda-
mentais da historia da literatu-
ra, e un dos máis coñecidos,
sobre todo por As viaxes de
Gulliver,  hai que dicir que o
verdadeiro sentido da súa obra,
fondamente satírico, incómodo
e molesto, resultou moitas ve-
ces distorsionado. Aínda 300
anos despois do seu nacemen-
to, Michel Foot debeu esforzar-
se na desmantelación da lenda
negra que sobre Swift pesaba.

Abel López ofrécenos aquí,
coas esmeradas traduccións que
compoñen estes Ensaios, sáti-
ras e aforismos, a posibilidade
de achegarnos a unha faceta na
cal salientou sobremaneira, a de
panfletista. Non foron poucas as
ocasións nas que Swift escribiu
opúsculos que mesmo chegaron
a ser moi populares e que tendí-
an a versar sobre temas canden-
tes do momento. Como poucos,
soubo empregar a literatura pa-
ra influir na sociedade. En máis
dunha ocasión foron ofrecidas
recompensas a quen averiguase
a autoría dos panfletos que
Swift escribira.

No Breve panorama sobre a
situación en Irlanda, un dos de-
rradeiros escritos de Swift a prol
dos intereses do Eire, escrito
nun momento no cal a economía
como ciencia aínda non esperta-
ra, despois de expoñer algunhas
das condicións para o progreso
económico, chégase á conclu-
sión de que é o colonialismo in-
glés quen impide o desenvolve-
mento irlandés, sen excluír a
parte de culpa que os propios ir-

landeses teñen, baseada sobre
todo no auto-odio que os coloni-
zadores imprimen aos coloniza-
dos. En Unha modesta proposi-
ción volve botar man da frialda-
de economicista e fai unha aná-
lise das vantaxes que para o Ei-
re tería a comercialización de
nenos (dos fillos dos pobres)
con finalidade culinaria. Eis o
Swift máis corrosivo, nun ante-
cedente do hu-
mor negro.

No volume
figuran outros
textos con in-
tencionalidade
político-social.
En O conde de
Warthon, co-
mo di Abel
López, “seme-
lla que Swift
mollou a súa
pluma en áci-
do nítrico e
non en tinta
para describir
as persoa-
xes...). A arte da mentira políti-
ca, por outra parte, é un texto de
vixencia plena, no que se apunta
á terxiveración e á deformación
da realidade como armas políti-
cas predominantes. 

O libro conta tamén cunha
escolma dalgunhas das opi-
nións que figuran en As viaxes
de Gulliver e que son unha ben
completa mostra do ideario
swiftiano en asuntos relativos á
política, medicina, xustizas,
historia, guerra e militares, co-
rrupción, sociedade, unha es-
colma sociopolítica que reivin-
dica unha leitura de As viaxes
de Gulliver ben máis complexa
que a da tan difundida versión
para rapaces. 

A cara amábel, pero sempre

aguda, preséntase no diverti-
mento Meditación a cerca dun-
ha vasoira e tamén en Un rela-
to fiel do que sucedeu en Lon-
dres e Apuntamentos cara un
ensaio sobre a conversación.
Mais non debe pensarse que
están exentos de preocupación
social: o segundo está escrito

para loitar contra os falsos pro-
fetas (tema que sempre o preo-
cupou moito), o terceiro reivin-
dica o valor da conversación
como fonte de pracer e de ins-
trucción e censura a exclusión
da muller de calquera partici-
pación na sociedade, e nen se-
quera o primeiro (onde o carác-

ter festivo prima) dá escapado
á critica do xénero humano. 

Na morte da señora John-
son (Stella) é un sentido relato
panexírico de Stella, unha das
mulleres máis importantes na
súa vida, e outro testemuño
desmentindo a misoxinia que
os inimigos lle apuxeron. Com-
pletan o volume as Resolucións
para cando chegue a vello e os
Pensamentos e aforismos. As
Resolucións... mostran un espí-
rito resolto, xuizoso e á vez to-
lerante no remate. 

A Abel López debemos este
volume, unha obra que só pode-
ría levar a bon porto un excelen-
te coñecedor da obra swiftiana;
el é tamén o autor do limiar que
nos introduce na vida e obras de
Swift e das notas que pertinente-
mente aclaran os textos. 

Un libro moi interesante
porque nos presenta a un clásico
na súa faceta máis descoñecida
polo grande público. O ameno
didactismo desta páxinas refle-
xiona a cerca de asuntos que
aínda hoxe non perderon actua-
lidade, como pasa cos grandes
autores. Pero, por outro lado,
contén textos do escritor, en lin-
gua inglesa, do Eire que nunca
foran traducidos a ningunha das
linguas peninsulares.♦

XOSÉ M. EYRÉ

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. GUÍA DAS LINGUAS

DE EUROPA.
Xosé Henrique Costas.
Edicións Positivas.

2. GRAMÁTICA
DA LINGUA GALEGA.

Rosario Álvarez - Xosé Xove.
Galaxia.

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

4. CONVERSAS
CON F. CARBALLO.

Santiago Prol/Xan Carballa
A Nosa Terra

5. ESCOLANTES E
ESCOLAS DE FERRADO

Narciso de Gabriel.
Xerais.

Tabela das letras

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

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

Un Swift inédito e espléndido
Laiovento publica as sátiras do creador de As viaxes de Gulliver

En máis
dunha
ocasión
foron
ofrecidas
recompensas
a quen
averiguase
a autoría
dos
panfletos
que Swift
escribira

Jonathan Swift.



C.V.
Unha placa co nome de Ra-
món de Valenzuela luce ago-
ra na casa da cultura de Ban-
deira. O recoñecemento deste
escritor exilado ven da man
de diversas asociacións de Si-
lleda e Bandeira. Despois da
homenaxe do día 15 en Ban-
deira, o próximo día 22
presentarase en Lalín unha
edición de O Naranxo por
parte da asociación que ten
como nome o título do libro. 

A rua central de Bandeira mostra
desde hai tempo un mural co ros-
tro e a obra de Ramón de Valen-
zuela. Foi a resposta do movi-
mento asociativo á desatención
que o concello tiña da figura do
seu ilustre viciño. Despois de
que o grupo de governo se nega-
se poñerlle o seu nome á rua que
até o momento se chamaba Ge-
neral Franco, a Asociación Cul-
tural Vista Alegre encabezou a
iniciativa de pintar a memoria do
escritor exilado nun muro á vista
de todos os viciños. Agora a
mesma entidade coa colabora-
ción da Asociación de Viciños,
dos mozos de Ultreia, os socios
de Adellis e os membros da Aso-
ciación Cultural O Naranxo de
Lalín promoveron a homenaxe
celebrada o sábado na casa da
cultura de Bandeira, no que par-
ticipou a compañeira de Valen-
zuela, a escritora Maria Victoria
Villaverde. 

Un dos promotores do mo-
vimento para recuperar a figura
de Ramón de Valenzuela na súa
terra foi o ate hai pouco presi-
dente da Asociación Vista Ale-
gre, Alberto Maceira quen si-
nala que o fin era “espertar a
conciencia dos viciños acerca
da relevancia tanto da súa obra
como da súa biografía, é unha
figura que non está recoñecida
no que realmente vale”. 

O desexo de Maceira cúm-
prese en datas como a da home-
naxe, cando case todos os asis-
tentes levaban canda si un exem-
plar do libro O Naranxo, editado
pola asociación de Lalín e que
ten na portada o cadro de Laxei-
ro que representa ao popular per-

sonaxe da comarca. Un dos edi-
tores e membros da asociación,
Manuel Iglesias sinala que a pu-
blicación do libro era un dos ob-
xectivos da entidade desde a súa
creación en 1986. “Na comarca
sempre se contaron historias do
Naranxo pero seguen aparecen-
do contos novos, e alguns basea-
dos precisamente no libro de Va-
lenzuela” afirma arredor daquel
personaxe que aparece en todas
as obras do escritor, nun caso
singular da literatura galega.  

O pintor, o escritor e
o tolo de Lalín

“O Naranxo era o tolo de Lalín.
Un tolo que lle daba polas gran-

des finanzas. Era dono de tres
ou catro planetas e presidente
principal de todas as academias
onde non houbera que escribir,
porque a el, de pluma... non lle
dera por deprender”. Deste xei-
to describe Ramón de Valenzue-
la á personaxe que deu nome ao
libro que editado en 1974 por
Brais Pinto e agora pola Aso-
ciación Cultural O Naranxo. 

O cadro de Laxeiro e os rela-
tos de Valenzuela están unidos
por unha historia da que garda
memoria Marivi Villaverde.
Compartian pensión en Ponteve-
dra antes da guerra e Ramón ga-
ñou un disputado concurso que
consistía en tocar a gaita. Laxei-
ro prometeu regalarlle un cadro.
Veu despois o golpe militar e o
cárcere para Ramón e o acordo
de xogo entre os dous criadores
non se cumpriu. Tempo despois,
paseando por unha rúa de Vigo
con Marivi ouviu a inconfundí-
bel voz de Laxeiro berrando o
seu nome. O pintor quería cance-
lar a débeda e levouno ao seu es-
tudio para que escollese un ca-
dro. Foi Marivi quen elexiu o re-
trato do personaxe de Lalín de
alcume O Naranxo. O cadro
acompañou á parella ao exilio de
Buenos Aires onde Ramón co-
mezou a escribir para Galicia
emigrante e La Gaceta de Tucu-
mán as narracións que agora se
volven editar no libro da Aso-
ciación Cultural O Naranxo, con
portada de Laxeiro.♦
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Eco
Nº 133. Xuño de 2002. Prezo 3,50 euros.
Dirixe: Gonzalo Vázquez.
Edita: Equinoccio.

Gonzalo Vázquez entrevista o
escritor Manuel Rivas, co gallo
do seu último libro. Carlos Ay-
merich ataca, nunha tribuna, a
reforma das prestacións de de-
semprego. O eurodeputado Da-
niel Varela dá as sú-
as propias
ideas
sobre a fu-
tura cons-
titución eu-
ropea. Xu-
lio Ríos ex-
plica o
aumento de
votos da ul-
tradereita en
varios países
europeos. No capítulo de
empresas, publícase unha
reportaxe sobre
Construcciones rústicas
gallegas, unha sociedade
adicada a recuperar a estética
tradicional nas novas casas do
rural galego. Sylvia Gómez
percorre Gales para explicar o
seu presente e o seu futuro. In-
clúese outra entrevista con Al-
fonso Zulueta, presidente do
Consello da Cultura.♦

Noticiario turístico
Nº 48. Xuño de 2002.
Edita: Turgalicia.

Entre as informacións
incluídas destaca a
presentación de Tebeo en Ga-
licia, un proxecto de
promoción do país a través
de
debuxos
animados.
Inclúese
unha
reportaxe
sobre o fu-
turo Parque
Nacional
das Illas
Atlánticas.
Dáse conta
da ampla oferta de praias, de
diferentes feituras, que hai en
Galicia para pasar o verán. Na
sección de entrevista, o convi-
dado é o director de cinema
Xoán Pinzás, que está a
piques de estrear Días de
voda.♦

Foro
Abril de 2002.
Edita: Club Financeiro de Vigo.

Neste número entrevístase a
Xosé García, presidente da Cá-
mara de
Comercio
de Vigo.
Luís Mar-
tín foi pre-
miado pola
Asociación
de Mozos
Empresarios
de Ponteve-
dra pola súa
xestión á
fronte de
Seintel, empresa adicada ás te-
lecomunicacións. Tamén se in-
clúe unha conversa con José
Luis Rodríguez Zapatero,
secretario xeral do PSOE.♦

Campás
para os nenos
Título: A campá da lúa.
Grupo: In Itinere.
Edita: Boa Records.

A Carlos Villanueva, director
do grupo de cámara composte-
lán In Itinere, gústalle que a
música sexa entendida, que
non se converta nun producto
“exquisito”. Así que desde hai
uns anos viña preparando este
disco A campá da lúa, a partir
de poemas de Helena Villar
dirixidos aos máis pequenos.
Tamén traballou con letras de
Tina Escaja e Luís Amado
Carballo para un disco que el
considera que pode ser
referente para a xente que tra-
balla neste terreo. Por suposto,

os nenos participan neste
disco subtitulado “Cancións
para os soños dun fillo”, co
que o grupo de cámara
conmemora os 25 anos do seu
nacemento.♦

Amaia Zubiria
canta á orella
Título: Haatik.
Cantante: Amaia Zubiria.
Edita: Elkarlanean.

Amaia Zubiria, recoñecida
cantautora vasca, xa puido ser
escoitada na Galiza en concer-
tos tales como os celebrados
con motivo do Ano das
Linguas Minoritarias no 2000.
Con doce discos ás súas
costas, publica o cuarto en so-

litario no que ofrece sete
pezas novas e seis revisitas á
súa ampla discografía,
iniciada dentro do grupo
Haizea. Militante do idioma
euskera e convencida de que
toda música pode ser
comercial si se sabe vender, a
cantautora leva participado
nos últimos anos nas bandas
sonoras das películas Yoyes e
La isla del cangrejo, gañadora
do Goya 2000 á mellor pelícu-
la de animación. Este é un dis-
co vital e, á vez, marcado polo
intimismo.♦

Replay de Moby
Título: 18.
Autor: Moby.
Edita: Mute Records.

Será difícil para o músico
Richard Melville Hall, Moby,
repetir con 18 o éxito de Play, o
disco editado en 1999 e cuia xi-
ra durou ate o ano pasado. Pero
paga a pena escoitar o novo tra-
ballo dun músico que combina
a música popular como o blues
e o gospel con ritmos de baile e
de música ambiente. O primeiro
single, We are all made of stars,
deixa bo sabor de boca  e

convídanos a entrar nun traballo
no que Moby volta a samplear
todo o imaxinábel, desde vellas
voces que aparecen nos discos
de baratillo ata a da irlandesa
Sinead O´Connor, a quen inclúe
nun dos temas. Este é o seu sé-
timo álbum e unha proba de lu-
me para o artista de
Connecticut, que veu como
Play saía ao mercado hai tres
anos sen pena nin gloria. Tería
que ser a publicidade televisiva
a que tirara partido da súa mes-
tura de ambient e folk
norteamericano para chegar a
vender 10 millóns de discos e
conseguir un Grammy. Para os
interesados en ver en directo a
este descendente de Herman
Melville, autor de Moby Dick,
estará na península no mes de
outubro: en Barcelona o 24, en
Madrid o 25 e en Lisboa o 26.♦

As asociacións do Deza homenaxean
a Ramón de Valenzuela
Colocan unha placa en Bandeira e en Lalín reeditan O Naranxo

Ramón de Valenzuela.



Regresa aos relatos dezasete
anos despois de publicar As-
tra o confín. 

Trátase de volver a publicar
relatos que foron escritos du-
rante todo este tempo. Os rela-
tos son froito dun momento de
inspiración, algo que se che
ocorre e podes facer nun tempo
curto. Unha novela require
mais preparación. Moitos rela-
tos son esbozos de novela, ne-
les pódese atopar o ensaio da
técnica ou da expresión. 

¿Gusta entón de experi-
mentar na literatura?

Gústame que na literatura
se agache un traballo maior e
que o lector máis esixente poda
buscarlle as voltas ao que es-
cribiches. Pódese ler por enri-
ba, pero ao facer un esforzo
atópase, como no caso do O
xabaril branco unha estructura
que non é doada, cun intento de
agarrar ao lector coa emoción.
Corazón entre desertos é un li-
bro de relatos dispersos de te-
mas variados e extensión di-
versa, pero pódese atopar un
fondo común, dunha temática
que coincide co que levo escri-
to como son as relacións huma-
nas ou a comunicación nun
sentido amplo, desde o amor
ata as relacións entre os pobos. 

A tensión é outro dos si-
nais da súa escrita. 

Os relatos teñen que ter algo,
teñen que aportarlle ao lector a
posibilidade de reflexionar, de
sentirse aguilloado polas sensa-
cións. O que escrebe é, ao fin e
ao cabo un lector que está inten-
tando transmitir o que lle gusta-
ría que o lector percibise. Se non
ten sentimentos tampouco vai
interesar o pon en palabras. 

Un dos relatos comeza cun-

ha pregunta que agora lle repi-
to, ¿cando nace unha historia? 

Cando se trata de relatos no
meu caso aparecen por unha
inspiración, por unha ocorren-
cia. O desenvolvemento dunha
novela é distinto, ao ser longa e
ter unha serie de esixencias vai-
che marcando pouco a pouco o
camiño. A maioría dos contos

resólvoos nunhas horas, algúns
comeceinos a escreber en cal-
quer papel cando se me ocorreu
a idea e logo veu a elaboración. 

En certos contos repite un
mecanismo: unha acción co-
tiá desemboca nunha historia
extraordinaria. 

As grandes cousas están no
máis normal da vida. Teño a

impresión de que o que hai é un
mundo co que soña a xente, e o
que falta é a perspicacia para
atopar a felicidade no que ten e
non amargarse. 

Sen embargo, dos seus re-
latos tamén se pode tirar a
conclusión contraria, a in-
quietude porque un feito ou
unha decisión normal poden
dar nunha desgracia. 

Pois non teño eu esa idea. Non
son un home tranquilo pero fago
grandes esforzos por ser feliz.

¿Que papel xoga a litera-
tura nese xeito de entender a
vida?

Supoño que para escribir
hai tantas razóns como para vi-
vir. Non me obrigo a escribir,
póñome cando se me ocorre al-
go e vexo que pode ser diverti-
do ou axudar a pensar. 

O libro inclúe relatos de
ciencia ficción, misterio, ou-
tros que beben da tradición...
¿recoñece un estilo propio
nesa variedade?

A diversidade ven dada por-
que son dezasete anos de relatos
con situacións vitais diferentes
pero, á fin, é como cando te fas
vello e vas tendo as túas manías.
Os expertos buscan o fío con-
ductor e ti mesmo tamén o vas
atopando. Vexo, por exemplo
que Froito das lembranzas trata
o problema da sociedade galega
que sae do mundo rural, da ne-
cesidade de comunicación con
personaxes pechados nos que
probabelmente pese o ambiente
da dictadura. En PAE-Século
XXI o tema é unha cidade con-
trolada por ordenadores na que
fallan as relacións. Telúrico é
unha novela de terror no que se
tratan os grandes problemas da
comunicación. A liña está aí,
nas relacións entre as persoas, a
comunicación e a dualidade da
propia vida. 

¿A historia é importante
para o narrador?

No relato hai que acertar, ás
veces acertas só na forma, outras
precisas un grande esforzo coa
historia que contas. Hai ocasións
en que tes que conseguir dar ten-
sión a algo que o lector viviu.  O
escritor ten que levar a un relato
algo que é común a todos.

Non é vostede un narra-
dor distanciado do que conta. 

Non, en especial neste libro
busco o calor do personaxe. A
clave do relato “Rebelión” foi

un instante nunha festa de An-
troido vendo bailar unha mu-
ller maior que gozaba enor-
memente, pensei que a mágoa
era que non puidese ser tan fe-
liz o resto dos días. 

Ten unha ampla experien-
cia como xornalista, ¿sérvelle
para a literatura?

Os xornalistas estamos
afeitos a ver as cousas cunha
óptica máis crítica e curiosa.
Pero calquer escritor comparte
esta visión. Temos tamén a ex-
periencia dos “Relatos de ve-
rán” de La Voz de Galicia, nos
que aparecen bos contos de
xente que ao mellor non fai un
libro porque non exercita. 

¿As páxinas dos xornais son
bo soporte para a literatura?

Todo o xornal non pode ser
literatura, pero cada vez teñen
que diferenciarse máis do que
ofrecen outros medios. Nesa
medida é interesante a volta da
literatura a ese soporte porque
nun mundo no que se venden
poucos libros conseguir que a
literatura chegue a moita xente
é importante. 

Vostede protagoniza varias
experiencias que contradín
esa falta de lectores. A novela
O xabaril branco foi baixada
da rede por 10.000 persoas. 

Dez mil no primeiro mes
que é cando se fixo o cómputo.
Nunha presentación veu un ra-
paz que o baixara en Holanda e
carteeime cunha muller que o
lera na Patagonia. Non son tan-
tos pero si dá proxección fóra. 

Os escritores quéixanse
do pouco interese dos medios
de comunicación na literatu-
ra galega.

A literatura galega parecía
que non vendía. Estabamos ins-
talados nesa idea e ninguén sa-
bía que había tantos escritores e
tan bos. Un 90% da poboación
non imaxinaba que tiñamos 120
autores que podían vender entre
40 e 60.000 exemplares. Víro-
no coa Biblioteca Galega e des-
de ese momento cambiou a
consideración e eu espero que
pouco a pouco as televisións lle
adiquen máis espacio aos li-
bros, algo que en Galiza parece
que se está empezando a facer.
Requírese unión para que os
proxectos saian adiante. A his-
toria desta iniciativa contou co
apoio da empresa, dos editores
e dos escritores.♦
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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.

Tucho Calvo
‘A literatura está a volver aos xornais’

CARME VIDAL

Tucho Calvo publica o libro de relatos Corazón entre desertos (Ir Indo). Autor de novelas entre
as que se atopan Luz de abrente, O xabaril branco ou Telúrico, libros para rapaces como Gatipe-
dro e  dun libro de conversas con Paz-Andrade, está á fronte de proxectos como os “Relatos de
verán” e a “Biblioteca Galega 120” de La Voz de Galicia e é o primeiro autor galego que colgou
unha novela na rede. Iniciativas que lle dan unha visión optimista do futuro da nosa literatura.

PA C O  VILABARR O S



X.C.
Allariz acolleu a decimonona
celebración dos premios lite-
rarios de Edicións Xerais,
que desta volta fan irrumpir
no panorama novelístico a
unha autora, Inma López
Silva, e sancionan unha obra
de Xosé Miranda, que xa fo-
ra gañador do Xerais de no-
vela con Morning Star (1988).
A Biblioteca 120 da La Voz
de Galicia foi a outra prota-
gonista do acto literario.

Concubinas é o título da obra
gañadora do Xerais de novela
2002. Segundo a gañadora, In-
ma López Silva, compostelana
de 24 anos, o libro é unha saga
familiar ambientada nunha vila
imaxinaria, San Eirís, un mun-
do a parte, ollada desde o ponto
de vista feminino. O xurado
que premiou a obra destacou a
habelenza coa que autora tran-
sita no tempo de diante atrás e
singularizou as mitomanías li-
teraturizadas, “desde Blanco
Amor aos paiasos da tele, de Ja-
mes Dean a Heidi”, unha mito-
manía que a autora aceptou en-
tre risos: “sobretodo son mitó-
mana dos mortos dos anos 50”.

Xosé Miranda xa non era

novo neste certame e desta
volta someteuse aos xuizos dos
máis novos, aínda que el mes-
mo explicou ao agradecer o
galardón que non sabía ben o
que era literatura xuvenil ou
infantil. Gabouse entre risas
como “o segundo biólogo que
gaña o Merlín e o Xerais, con

Marilar Alexandre”. A obra
premiada é unha historia que
mistura terror e literatura de
aventuras, e Miranda reivindi-
cou obras que se inserirían na
mesma tradición narrativa,
“entre eles o pouco coñecido e
pendente de reivindicación,
Laureano Prieto, mestre de Vi-

cente Risco, e outros como
Anxel Fole ou Novoneyra”.

O traballo de Xosé Miranda
(Lugo, 1955) é unha história
que transcorre no Incio e en
Louzara, terra de Fiz Vergara
Vilariño, e aborda as aventuras
dun mozo que vai cazar lobos
co seu pai.

Biblioteca 120 e
crise do sector

O acto de Allariz foi tamén un-
ha revindicación da vila e da
súa transformación nos últimos
anos. Actuou de mantedor o fo-
tógrafo alaricano Xosé Luis
Suárez Canal, que fixo un per-
corrido pola memoria da capi-
tal medieval. 

Antes de abrise as plicas
Manuel Bragado entregou o
premio de cooperación ao la-
bor editorial, que desta volta
foi para a Biblioteca 120 de La
Voz. Recolleuno o director do
proxecto, Tucho Calvo, que
contou os avatares desta singu-
lar experiencia editorial “que
amosa a receptividade da xen-
te para a literatura galega”, e
lembrou a importancia do em-
peñ de Carlos Casares para sa-
cala adiante.

O director de Edicións Xe-
rais, Manuel Bragado, pechou
o acto cunha análise, “optimis-
ta pero sen ocultar a realidade”,
do que considera unha impor-
tante crise do sector editorial, e
reclamou máis axuda desde as
institucións “que nestes anos
semella desentenderse unha
miga do noso laboreo”.♦
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Inma López Silva e Xosé Miranda gañan
os premios Xerais 2002
Concubinas gaña o de novela e Pel de Lobo o Merlín

A.N.T.
Dicía hai uns meses que os re-
latos servíanlle para buscar
“estilo” antes de enfrontarse
á novela. 

En parte escribir unha nove-
la era un reto. Os relatos permi-
ten combinar a escrita con va-
rias actividades. O esforzo é
maior cando te enfrontas a un
texto longo que abarca varios
temas. De todos xeitos, Concu-
binas é unha novela fragmenta-
ria, como unha cadea de anacos. 

¿Esa fragmentación dáse
a través dalgunha historia?

Conta a historia de varias
mulleres en relación cos ho-
mes, que tamén teñen protago-
nismo na obra. O punto de vis-
ta desde o que se narra é o de
dúas mulleres e en varios mo-
mentos faise reflexión sobre a
libertade de amar que leva con-
sigo certo concubinato. É unha
proposta sobre as relacións que
non evita episodios eróticos. 

Historia de mulleres desde
un punto de vista feminino,
¿notase o xénero da autora?

Está escrita por unha muller
pero procurei que tamén se
contemplase a visión dos ho-
mes e darlle lóxica ás súas ac-
cións. De feito, os membros do
xurado creron ata abrir a plica

que estaba escrita por un home. 
Narrar a historia a través

dunha estirpe de mulleres se-
mella atractivo para a litera-
tura. 

Hai varias protagonistas e
tres delas están relacionadas por

vencellos familiares, son avoa,
nai e neta. É difícil explicar a tra-
ma e mesmo houbo quen me in-
dicou que debía estar acompaña-
da por unha árbore xenealóxica.
Para min é un mecanismo atrac-
tivo e unha maneira para organi-

zar o tempo. Son asistemática e
desordenada e este sistema per-
mitiume atravesar un período
longo por medio da familia. 

Ao recibir o premio dixo
que a fantasía tiña un grande
papel na novela. 

Pasan cousas como que a
auga do río de San Eirís, o lugar
onde se dan os feitos, baixa ver-
mella o 18 de xullo en memoria
dos mártires ou que unha perso-
naxe que le a Troski chora ouro.
A fantasía non aparece, sen em-
bargo, de forma gratuíta senón
que ten un sentido simbólico,
tanto histórico como político. 

Unha saga familiar con
elementos máxicos, ¿empa-
renta a súa literatura coa do
realismo latinoamericano?

Gústame o realismo máxi-
co pero non me inflúe tanto co-
mo a relación co marabilloso
que vivimos en Galiza. A reali-
dade supera a ficción, hai cou-
sas inexplicábeis, convivimos
coa fantasía pero eu intentei
darlle outra lectura, a simbólica
da que falaba antes. Como crí-
tica seguro que buscaría esa re-
lación literaria, pero como cre-
adora non a vexo. 

É a segunda muller que
gaña o premio e, ademais, en
edicións consecutivas. 

É que as cousas cambian e
é lóxico que así sexa. O ano pa-
sado con Marilar Aleixandre o
titular era que por vez primeira
unha muller gañara o Xerais e
agora en dous anos van dúas
gañadoras. Supoño que tamén
somos máis as que nos estamos
presentando. O século XXI se-
rá o da visibilidade das mulle-
res na narrativa, como aconte-
ceu xa na poesía. 

Vostede é crítica e estudiosa
de teatro, tampouco hai mulle-
res na creación literaria teatral. 

Moi poucas. A producción
teatral queda desvirtuada porque
non se publica ou se elabora de
xeito colectivo. De todos xeitos,
en dúas compañías como Mata-
rile ou Sarabela son mulleres as
principais protagonistas dos tex-
tos. O que si detecto, pola inves-
tigación que estou facendo, é
que case non hai mulleres que
fagan crítica teatral. 

¿Como ve en canto escri-
tora a falta de lectores da li-
teratura galega?

Precisamente o que máis me
interesa deste premio é que está
dado por lectores que son os que
escollen o que queren ler. É ne-
cesario darlle máis voz aos que
van ler. Coido que 300.000 per-
soas que escollen a Manuel Ri-
vas seguro que non se equivo-
can. Non nos podemos enganar
e se escribimos é porque quere-
mos que nos lea a xente. Non se
pode escribir para os críticos se-
nón para os que nos van ler.♦

Inma López, Xosé Miranda e Tucho Calvo, que recolleu o premio de Cooperación Editorial para a Biblioteca 120 de La Voz.

Inma López Silva
‘Concubinas reflexiona sobre a libertade de amar’

Está pechada rematando o seu traballo de doutoramento sobre a
crítica teatral dos anos noventa e acaba de recibir unha bolsa de
estudios para pasar o próximo curso en París. Uns días despois
de ter recibido o Xerais de novela con Concubinas,  Inma López
Silva (Santiago, 1978) láiase con ironía de non ter tempo para ce-
lebrar o premio. Con Neve gañou o Premio Rúa Nova e poste-
riormente publicou o libro de relatos Rosas, corvos e cancións.  



“Xa que basicamente estiven re-
galando a miña música gratis no
vello sistema non me asustan os
arquivos de radio, de MP3 ou
calquera das outras ameazas
ao meu copyright”. Courtney Lo-
ve sabe o que é vender millóns
de discos. Conseguiuno co seu
grupo Hole, pero sobre todo ten
consciencia das cifras millona-
rias polas vendas de Nirvana, a

banda do seu
home Kurt Ko-
bain. Ela é un-
ha das voces
discrepantes
respecto do
discurso anti-
piratería asegu-
rando que artis-
tas e compra-
dores son os
prexudicados
na política das
compañías. 

De Seattle a
Compostela. Os
días 17 e 18 de
xuño celebrou-
se unha reunión
de expertos da
UE sobre a pro-
piedade intelec-

tual e na segunda xornada Teddy
Bautista, presidente da Sociedad
General de Autores y Ejecutantes
(SGAE), departía cos xornalistas
sobre a piratería musical. “Primei-
ro pensamos que eran vinte mi-
llóns os discos piratas vendidos o
pasado ano, pero un calculo máis
real fala de 40 millóns de copias”,
afirmou. Destes, tres millóns co-
rresponderían a Galicia. Bautista
considera que os prezos dos
compactos non son elevados.
“¿Por que a xente non se queixa
do prezo das zapatillas de marca
ou do aceite de oliva?”, comen-
tou.

A postura da SGAE –que de-
manda medidas policiais e xudi-
ciais contra os da manta e que
pleitea para que ningún fabrican-
te de compactos regravábeis es-
quive o pagamento dun canon de
37 pesetas por compacto- non é
compartida por moitos artistas.
Nin sequera por algúns dos que
acudiron a facerse a fotografía o
pasado 11 de xuño, Día sen Mú-
sica, á súa sede. Os artistas ató-
panse nunha situación delicada.
Por un lado, neste momento a
SGAE ten por repartir 10.000 mi-
llóns de pesetas recadados en
concepto de dereitos de autor.
Por outro, o certo é que os gru-
pos españois que venden entre
dez e corenta mil copias non es-
tán preocupados pola piratería. 

Explícao o xornalista e mem-
bro do grupo Meteosat, cuio dis-
co vendeu 10.000 copias. “Afor-
tunadamente podo prescindir
das 14.000 pesetas que xeran
os meus dereitos de autor e os
meus royalties. Por cada concer-
to que dou, dependendo do afo-
ro, gaño entre 15 e 60 mil pese-
tas limpas. Como calquera músi-
co que teña feito as contas, sei
que son máis rendíbeis 100.000

fans piratas que enchan os
meus concertos que 10.000 ori-
xinais”. Xulián Hernández, can-
tante de Siniestro Total, afirmaba
nunha recente entrevista a este
periódico, que as compañías es-
taban recollendo os froitos dun-
ha mala estratexia. “Os CDs te-
ñen que baixar de prezo”, dicía.

Onde quedan os cartos

María Jiménez e o gaiteiro Hevia
dan a cara pola SGAE. Manu
Chao defende a quen o piratea e
na SGAE chámanlle hipócrita. Al-
bert Plá e Kiko Veneno acusan á
sociedade de autores de de-
fender os intereses das discográ-
ficas e non os dos creadores. Es-
te último ven de li-
berarse do contra-
to que o ataba a
RCA-BMG Ariola.
Celebrouno publi-
camente. Tras un
disco de ouro en
1993, a compañía
fichouno para cin-
co traballos máis.
Cando comprobaron que non se
pregaba á súas ordes, deixaron
simplemente de promocionar os
seus discos.

“A compañía gasta 300.000
dolares para promoción en ra-
dios. Tes que pagar a promoción
para que poñan a túa música; a
promoción independente é un
sistema onde as compañías
usan intermediarios para poder
finxir que non saben que as emi-
soras de radio están cobrando
por poñer os seus discos”, expli-
ca Courtney Love para engadir
que eses gastos cárganse á ban-
da. Segundo o seu testemuño,
do disco máis exitoso, Hole reci-
biu algo máis de 500 mil dólares,
mentres que Polygram tirou per-
to de sete millóns de beneficios.

Nos anos setenta e oitenta
as vendas de discos mantíñanse
estábeis. Nin subían nin bai-

xaban. Dese feito naceu o CD,
un soporte que podía ilusionar
de novo ao público e que se pu-
blicitaba con maior calidade e re-
sistencia que o vinilo. Ambas
cualidades están hoxe en discu-
sión. Cando no ano 1989 as se-
te distribuidoras discográficas
máis importantes do mundo cor-
táronlle as tendas á billa da de-
volución de vinilos coa intención
de introducir masivamente o CD,
o que non mudou foi o pago de
dereitos de autor. Seguían abo-
nándose coma se o compacto ti-
vese o prezo do vinilo, supoñen-
do un extra de máis de mil pese-
tas por disco para as compañías.
No prezo do producto van incluí-
dos desde os altos salarios dos

executivos das
empresas ate as
gravacións e
campañas publi-
citarias en luga-
res insólitos.
¿Por que nunca
se falou publica-
mente do des-
mesurado bene-

ficio que tiran as discográficas
respecto aos compositores, in-
térpretes e as propias tendas de
discos? Entre outras razóns,
porque a prensa musical depen-
den do investimento publicitario
e das “boas intencións” do nego-
cio sobre o que escriben.

En Santiago Teddy Bautista
comparou a piratería musical
co narcotráfico, vencellouna
ás mafias paquistanís dos paí-
ses do Leste, e felicitou a Gar-
da Civil pola persecución do
fraude. Os críticos apuntan que
a postura da SGAE responde á
falta de ingresos nos últimos
anos pola música pop-rock “a
súa xoia”. Outros, aínda máis
críticos, bendicen o pirateo por
ameazar os beneficios das
multinacionais discográficas,
responsábeis da decadencia
musical dos últimos anos.♦
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musical divide os artistas.
Para moitos deles, os au-
ténticos piratas son as
compañías discográficas
que os explotan e colocan
os CDs nas tendas a prezos
abusivos. Compostela aco-
lleu estes días un encontro
sobre os dereitos de autor.
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KIKO VENENO.

MANU CHAO.

COURTNEY LOVE E KURT COBIAN.

XULIÁN HERNÁNDEZ
ALBERT PLA.

Non todos os artistas apoian á
SGAE na loita contra o pirateo.

É o caso de Albert Pla, Kiko
Veneno, ou Manu Chao. A

norteamericana Courtney Love
acusa ás discográficas de
seren as piratas e Xulián
Hernández sinala que os

prezos deben baixar.



O primeiro en demostrar os seus
trucos este ano no auditorio FI-
MO foi Francisco Herrero. Fíxoo
o venres 14 de xuño ante un pú-
blico que esta collendo afección
á maxia. No ciclo organizado en-
tre o concello e a Fundación Cai-
xa Galicia procuran que cada un
dos convidados teña unha espe-
cialidade. No caso de Herrero, a
cartomancia, disciplina pola que
ten gañado varios certames e que
amosa habitualmente nun pro-
grama de televisión.

Teñen os magos e a televisión
unha relación estraña. Moitos de-
les consideran que as cámaras in-
crementan a dificultade de levar a
cabo os trucos e que os programa-
dores non lle acaban de ver atrac-
tivo á maxia a través das ondas.
Esa é a opinión de Jorge Blass, sen
dúbida a estrela do II Ciclo de Ma-
xia e Humor de Ferrol. Con vinte-
ún anos de idade, os seus colegas
non dubidan en alcumalo “o Da-
vid Copperfield español”. Sen em-
bargo el rexeita a comparación.
“Gústame pero non é o meu estilo.
Ten o mérito de ter desenvolvido a
súa maxia por televisión e coido
que o que fai é maxia tecnolóxi-
ca”, sinala. Xa hai dous anos que
Rainiero de Mónaco lle entregou a
Variña de Ouro que, na súa xiria,
tradúcese como o premio máis im-
portante que pode recibir en Euro-
pa. Pouco despois recibiría o pre-
mio aos novos talentos na cidade
de Las Vegas e o seu rostro come-
zou a facerse popular ao protago-
nizar un anuncio de Telefónica no
que dividía unha corda en catro e
volvía a unir para amosar a multi-
funcionalidade das liñas RDSI.

Non sabemos que medio de
transporte utilizara para estar en
Ferrol o vindeiro 28 de xuño. Pe-
ro este admirador de Houdini e
alumno de Juán Tamariz, que co-
mezou como moitos cativos coa
caixa de Maxia Borrás, parece tal
cal un Harry Potter medrado. A
súa familia fuxe cando o ve, aín-
da que el asegura que é capaz de
converter a unha sapa en prince-
sa. O que si lle podemos crer por-
que o ten probado ante o público
é a súa capacidade para resucitar

a unha pomba morta. Non desve-
lou os trucos que levará a cabo en
Ferrol, pero este mozo, que quer
rematar os seus estudios de Psi-
coloxía, anda ultimando a cam-
paña publicitaria para unha coñe-
cida casa de cosméticos. Quere
converter unha pompa de xabón
nun perfume refinadísimo.

O Padroado da Cultura do con-
cello de Ferrol está moi satisfeito
da resposta que esta tendo o ciclo e
para garantir a súa continuidade
asinará un convenio de colabora-
ción con Caixa Galicia. O seguin-
te convidado deste ano será Juan
Ríos “Riverson”, un mago que tra-
ballou durante un tempo nas Vegas

e que agora co dúo Riverson &
Sally presenta o seus espectáculo
de ilusionismo neste ciclo. Actua-
rán o 12 de xullo e, como todas as
actuacións, a entrada será de balde.
Non haberá un minuto de descanso
porque, nos intermedios, aparece-
rán por arte de maxia outros ilusio-
nistas para entreter o público.♦
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A opereta
madrileña
MARGA ROMERO

Celso Emilio abriría
moito os ollos para
comprobar que

estamos no país dos
ananos. Estaría triste
coma nós. Dor, é a que
sentimos. Non nos vai
ficando nada, nin o
barco, e é preciso
retomar a palabra e
utilizala con forza para
enaquizar tanta aldraxe,
tanto esperpento. O
portugués dille a Micaela
“Cada bico unha leira...
Non está mal! Pois o que
polo que me deches a
min pódeslle pedir o
pazo”. E Cales foron os
bicos e cales as leiras?
Pensen. Os Inadaptados
falaron da postura de
dandysmo que os levou á
procura do exótico, que
viña do odio ao noso,
claro que eles logo se
atoparon e chegaron a
Europa sen pasaren por
Madrid. Non son capaz
de imaxinar un bo
cantante de ópera
trocando a lingua
orixinal “Die
Zauberflöte” de Mozart,
nin ao Goethe-Institut
subvencionando unha
representación do
“Fausto” en lingua allea
á que defende e espalla
polo mundo, símbolo de
cultura. Papanatismo ou
podredume interior e  no
manifesto “Máis alá“
lemos que a nosa fala é
nosa e pospola a outra
calquera é unha forma
de suicidio. E falamos de
suicidio subvencionado,
eutanasia que se nos
administra sen
preguntar, no ben dun
bilingüismo harmónico,
e a cultura a morrer.
Quédanos o Bierzo. O
galego que seica pode
entrar na secundaria.
Fica Bos Aires e seica
uns cursos de galego,
porque esta lingua
sempre está á beira dos
roubados. 72.122 Euros
enviados aos Colexios de
avogados para
normalizar a lingua
nesta campo,
publicidade do que se fai
desde o 98, traducir. O
galego exiliado na súa
propia terra. Castelao
volve estar no exilio e os
vellos o que xa non
poden é falar. E están
aquí aqueles “pollitos
bien” dos que falaba o
manifesto. Soñabamos
cun Centro Dramático
Nacional, aqueles que
non pasaran por Madrid,
pero non con este.
Volvede á meseta mental,
“Madrid precísavos pra
personaxes da súa
opereta“. Non faledes de
modernidade.♦♦

GARRINCHA
¿VOSTEDE

CRE QUE DEUS
ME VAI AXUDAR

NA MIÑA
C A M PA Ñ A

ELECTORAL?

¿QUE CARGO LLE
DOU A DEUS NO
M E U  GABINETE?

ESTEE... E VOSTEDE
QUE O COÑECE

MELLOR...

SE DEUS QUER,
VOSTEDE SERÁ
PRESIDENTE,
MEODORO...

A variña máxica
de Ferrol

A.ESTÉVEZ

Os magos de todo o mundo acostuman reunirse en Las Vegas. Para que non teñan que ir tan lon-
xe, en Ferrol organizan o Ciclo de Maxia e Humor, que conta este ano co galardoado Jorge Blass. 

Jorge Blass.



Estamos a mil metros de altura.
Punto de partida da nosa primei-
ra viaxe: o monte Faro. Xulio
Valcárcel, autor de No corazón
de Galicia. Viaxe polas terras de
Chantada e A Ulloa, prefire o
monte nu, sen verbenas políticas.
Se a brétema o permite, indíca-
nos, pódense enxergar os Picos
dos Ancares, moi de lonxe, o pi-
co Sacro, os montes do Courel e
o Candán de Lalín. A Valcárcel o
Faro lémbralle os versos de No-
voneira nos que sentía a humilda-
de do home fronte á natureza.

Tamén gusta do monte en ro-
maría. “Mendigos, tolleitos, ne-
cesitados e pillos exhiben danos,
mágoas, doenzas e miserias va-
rias. A este fáltalle unha perna,
aquel ten un brazo tolleito, o ou-
tro inclina a súa agonía riba do
sono triste dun meniño (...) Pul-
peiros cos seus caldeiros, rosqui-
lleiras coas súas ristras, tendeiros,
africanos con quincallas, música
a todo gas, rap, rock, enxebre,
reggae e pop, todo a todo volume
e todo a un tempo”. As persoas,
os seus ritmos, incluso os seus
ruídos, son materia fundamental
dos libros da colección As viaxes
de A Nosa Terra que, ademais
destes dous volumes, xa leva per-
corridas as terras de Montes, de
Lemos e do Tambre.

A viaxe que en diferentes eta-
pas propón Valcarcel aporta des-
cricións minuciosas. O arrecendo
a pan e o sabor a castaña lévanos
a Taboada. De camiño, descubri-
mos un dos agochadoiros do Pilo-
to, o mítico guerrilleiro e chega-
mos a Mora, coa antiquísima Ca-
sa Torre cun soto que foi cárcere,
propiedade agora de Carmen, cuio
avó mercouna en subhasta. E bus-
camos paisaxes desaparecidas,
como a de Castro Candad, anega-
da por un encoro, o de Belesar,
atravesado polas motos acuáticas. 

Antes de chegar a Chantada,
descubriremos as fachas de Cas-
telo e o Entroido de Vilauxe. Da
feira do viño e da Casona de Le-
mos de Chantada –hoxe Casa da
Cultura remozada polo arquitecto
Manolo Gallego- seremos trans-
portados ás Antas de Ulla e a Pa-
las de Rei. Non falta intensidade
na viaxe. Nin na exterior nin na
interior, di Valcarcel. Pedímoslle
que nos describa lugares, sensa-
cións da viaxe. “A zona esta mar-
cada polos dous ríos, Miño e
Ulla, que convidan a visitar fon-
tes e muíños”, respóndenos. 

Con Suso Paradela 

A Antón Riveiro Coello o seu
personaxe Suso Paradela non o
abandona nin cando vai de viaxe.
O ficticio escritor ourensán vai
guiando ao lector no Cartafol do
Barbanza. Viaxe polo cuadrante
dos sereas ao tempo que descu-
bre por vez primeira esta serra
tras o encargo do seu editor de
idear uns relatos. Despois de in-
troducirnos en cada un dos con-
cellos, Paradela entrégalle aos
lectores esas narracións.

Lousame, Rianxo, Boiro, A
Pobra, Ribeira e Porto do Son.
Das terras do wolfram ao brazo
castrexo de Baroña. Oito xorna-
das nesa serra de fermosura so-
lemne e espectaculares miradoi-
ros, de xentes de fala nasal e
cantareira, de tesouros de pedra,
de restos de naufraxios, de du-
nas de Corrubedo e de proce-
sión de mortallas na Pobra. Pero
un ano xa tiña pasado desde que
colocara no seu despacho un
enorme mapa da comarca. Ho-
me nacido no interior, Suso Pa-
radela abráiase do sotaque do
mar, do silencio respectuoso
que lle inspiran as casas de Cas-
telao e Dieste en Rianxo e da sa-
bedoría das barberías, “univer-
sidades das aldeas”.

E descubre unha sorte de
paraíso perdido en Xestas, al-
dea de Porto do Son e unha das
ultimas paradas do xornalista.
Mercada por Mario, un home
finado hai máis de tres anos, a
aldea abandonada converteuse
nun verxel “como unha paren-
tes na paisaxe de eucaliptos,
onde medran castiñeiros, carba-
llos e moitas das árbores autóc-
tonas que espellan a súa fortale-
za nos dous lagos artificiais que
naceron dun manancial”. No úl-
timo solpor desta viaxe literaria
de oito días con oito noites, Su-
so Paradela, ese alter ego no
que Riveiro Coello deposita to-
da a confianza, xa non se sinte
un náufrago perdido entre aque-
les folletos turísticos e mapas
consultados antes de emprender
a viaxe. E agora, co encargo
editorial a piques de rematar, xa
o está invadindo a nostalxia.
“Se tivera que buscar outro títu-
lo para o libro copiaríao de Ote-
ro e chamaríalle o Libro dos
Amigos. Fixen moitos e, nal-
gunhas ocasións, reparo máis
neles que na paisaxe”.♦
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PAISAXES
EX ÓTIC AS
A TIRO  DE PEDRA

ARANTXA ESTÉVEZ

Propoñemos dúas viaxes intensas que,
sen embargo, non implican grandes des-
prazamentos. Vaiamos a Chantada e á Ulloa,
da man de Xulio Valcárcel, e ao Barbanza,
con Antón Riveiro Coello, autores dos últimos
libros de viaxes de Edicións A Nosa Terra.

Arriba, o Castro de Baroña,

no concello do Porto do

Son; á esquerda, o Castelo

de Pambre; sobre estas

liñas, a rúa Principal de

Chantada; e abaixo, a

aldea de Xestas no

Barbanza, propiedade dun

particular que a convertiu

nun verxel de especies

autóctonas.



Nº 1.039 ● Do 21 a0 26 xuño de 2002 ● Ano XXV

Os videoxogos sem-
pre tiveron querencia
pola Antigüidade. Es-
pecialmente aqueles
do xénero da estrate-
xia. Os manexos polí-
ticos do sistema roma-
no, as civilizacións do
Crecente Fértil e a mi-
toloxía de deuses, he-
roes e bárbaros vio-
lentísimos chamaron a
atención de deseñado-
res e programadores
informáticos, moitas
veces con sobresaínte interese.

Incluso algúns destes xogos
foron punto e á parte na evolu-
ción do xénero. Hai que lembrar
Age of empires, unha recreación
en tempo real das loitas entre as
diferentes culturas por posuír as
ricas costas do Mediterráneo. Mi-
crosoft obtivo un enorme éxito de
vendas con esta saga e reconci-
liou o público coa estratexia.

No eido dos xogos de cons-

trución de cidades, outra saga
enfeitizou os xogadores: Cae-
sar. Aquí o obxectivo é cons-
truír cidades ao xeito romano,
coas súas calzadas, granxas,
acuedutos, termas, foros e in-
cluso coliseos onde pelexen os
gladiadores. Co Caesar III, os
estudos Sierra obtiveron un
produto de alto nivel, compará-
bel ao famoso Simcity. Incluso
a mesma compañía aproveitou

a súa idea para recrear
outras paisaxes urba-
nas antigas, como o
Exipto faraónico en
Faraón.

Ademais da estrate-
xia, as aventuras gráfi-
cas tamén puxeron os
ollos en Roma e demais
pagáns. Varios títulos
transportaban ao xoga-
dor aos tempos de antes
de Cristo para facelo pa-
sear polos barrios de
madeira que máis tarde

chamuscaría Nerón ou convertelo
en espectador de excepción do le-
vantamento das pirámides. 

Control total

Agora chega ao mercado o me-
llor xogo de estratexia sobre o
mundo antigo. Legion é un xo-
go total que entronca con Euro-
pa Universalis e Cossacks.
Strategy First construíu un

mundo no que o xogador con-
trola todos os resortes políticos,
diplomáticos, económicos e mi-
litares para expandir Roma a
través da Península Itálica, as
Galias e a Britannia. 

En Legion, o xogador dispón
de mapas altamente detallados
nos que colocar as súas lexións
coa formación típica da bellum
romana. Bárbaros e latinos teñen
neste xogo os traxes e armas da
época, tan ben recreados como as
cidades antigas. Ao mando do Se-
nado e Pobo de Roma, podere-
mos guiar exércitos, asegurar re-
cursos, controlar o crecemento
das cidades e adestrar novos le-
xionarios que permitan o mante-
mento do imperio. Igual que nou-
tros títulos desta compañía, a di-
plomacia cobra especial impor-
tancia. Nalgunhas fases do xogo
poden coincidir ata 20 bandos en
lida. Só mediante o diálogo e a su-
ma de vontades, é posíbel acabar
conquistando novos territorios.♦

Todo o poder para Roma

Soños E l éct r icos Césa r Lor enzo

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

Teimudo e un tanto arroutado á
hora de expoñer as súas ideas so-
bre o home e a relación con
Deus, Xoán chegou a ser o líder
indiscutíbel dunha secta de
orientación xudía e con clara in-
fluencia oriental, que dará paso á
dos mandeos.

Xoán, a quen o Corán co-
mo o Novo Testamento
consideran como un dos

principais e máis acertados dos
profetas, predicaba sobre o dua-
lismo do home, sobre as luces e
sombras que nos invaden, sobre
a parella ben e mal mesturadas e
formando parte, non sempre en
igualdade de condicións, do ser
humano, e da necesidade de que
a luz venza á noite, representada
a primeira polo mundo superior,
aquel que habita por enriba do lí-
mite do chan e pola alma, e a ou-
tra polo subchán e o imperfecto
corpo humano.

Xoán, fillo dun sacerdote e
educado na lei mosaica, reco-
mendaba o sacrificio persoal, o
xexún e a penitencia como cami-
ño de perfección, asegurando
que só co sacrificio do corpo se
libera a alma inmortal, e aplicaba
en propias carnes canto dicía, le-

vando unha vida de asceta e cre-
ando arredor de si un grande nú-
mero de adeptos, convencidos de
que só seguindo os seus ritos e
ensinanzas a alma acada a paz da
salvación; mentres outro sen nú-
mero de inimigos que non podí-
an soportar tanto misticismo e
proclamas contra os defectos da
sociedade e dos seus gobernan-
tes, lle poñían denuncia tras de-
nuncia por faltón.

C ontan os evanxeos que
Xoán era máis vello
que Xesús, pois cando

a Virxe María estaba embaraza-
da de seis meses visitou á sua
curmá Sabela (a nai de Xoán),
que acababa de dar a luz. Polo
tanto, eses seis meses de dife-
rencia son os que os teólogos ti-
veron en conta para situalr o na-
tal do Baptista precisamente no
día máis longo do ano, en pleno
solsticio de verán. E para as ex-
plicacións simbólicas e teolóxi-
cas que ambas datas e ambos
natalicios significaban no cris-
tianismo, as contas cadráronlle
perfectamente.

Se Xesús representa a luz que
ven iluminar o mundo en tebras
do precristianismo, e por iso na-

ce na noite máis longa, escura e
fría do ano, que é a do solsticio
de inverno, Xoán, que predicaba
o triunfo da luz sobre a escurida-
de, nace no solsticio do verán,
cando a noite é máis escura. As
fogueiras, que acurtan a xa de
por si máis curta noite do ano,
simbolizan a queima do mal, do
vello e arcaico, para entrar nun
tempo novo e de renovación. An-
tigamente tamén se queimaban
animais mortos, para lembrar os
animais que el comía no deserto
mentres procuraba a luz da vida.

A sí, cando Cristo quere
que el o bautice, está
aceptando unha das

grandes premisas da súa prédica,
a dualidade entre ben e mal for-
mando parte da condición huma-
na, e cando Xoán lle asegura que
non se sente digno de lle desatar
a correa da sandalia, está recoñe-
cendo que o seu ascetismo (Xe-
sús viña de pasar corenta días de
xexún e penitencia no deserto)
está moi por enriba do de calque-
ra dos ascetas do momento, el in-
cluído; e por iso tamén recomen-
da que o sigan e o escoiten como
fillo (home relixioso) de Deus.

Naquel encontro entre os

dous curmáns, sélase unha espe-
cie de pacto de continuidade, e
así, non é de estrañar que, cando
Herodes manda prender ao Bap-
tista, moitos dos seus seguidores,
na procura dun novo guía que
oriente os seus pasos, non dubi-
dan en ir con Xesús, tal e como
fixo o apóstolo Felipe.

Polo tanto, considérase ó
Baptista como o precur-
sor de Xesús, aínda que

tanto nos métodos como nos me-
dios, non se semellan moito.

Queda dito que coa súa pre-
dicación, Xoán converteuse no
azoute do poder, a quen non se
cansaba de atacar proclamando
aos catro ventos as atrocidades e
os excesos políticos, éticos e re-
lixiosos que cometían diante da
relixiosa sociedade xudía; e acu-
sa directamente a Herodes de
desdeixado cos seus deberes re-
ais para vivir en concubinato e
sen portar polos preceptos da lei
de Deus, o que acabou con el na
cadea por amotinado e, durante
un fin de festa no pazo real, con-
denado a morrer decapitado.

Finalmente, a doutrina de
Xoán foi recollida polo Mande-
ísmo, unha secta amplamente es-
tendida polo actual Irán e que
acabou declarando como os seus
principais inimigos tanto aos xu-
deos como aos cristiáns.♦

San Xoan Baptista

O xogador de Legion decide que formación usarán os seus exércitos.

Canseira
LUÍSA VILLALTA

Ademais de canso, é
unha burla ter que
emprestar as

mellores forzas a un
traballo que pague o poder
comer, porque xa só por iso,
polo esforzo, a ingratitude e
o sarcasmo, se avinagra o
resultado. Para poder escre-
ber isto teño que esquecer
moitas horas de desorienta-
ción ao longo deste día que
xa case pasou. E se o escre-
bo é precisamente para reo-
rientarme cara onde me
perdín, por máis que sei que
alí onde me deixei xa nunca
volverei a estar, non da mes-
ma maneira, non coa
mesma esperanza, non coa
mesma inocencia. 

O traballo polo que me
pagan é a educación e, para
maior sarcasmo, sei ben en
que consiste: valeirar cuida-
dosamente, con método e
exercicios prácticos, a masa
de soños dos adolescentes,
uns soños xa adulterados, é
certo, uns soños xa a meio
corromper, é verdade, pero
soños ao fin en toda a súa
enerxía. Unha vez valeiro do
seu morto o ataúde, ou ao
mesmo tempo se se deixan,
enchelo co simulacro da
vida social: conceitos,
normas, suxerencias, ordes,
conveniencias. E un pago
provisional: as notas. Por
resumilo dalgún modo, a
educación consiste en
conducir cada estrela ao bu-
rato negro por onde se
ingresa no revés da constela-
ción, é dicer, na sociedade
constritiva e antropófaga en
que andamos. Logo, un
falazmente chamado intere-
se común farase cárrego do
envío, un interese común
que en realidade responde
ao interese de moi poucos,
cada vez menos. Ou quizá
ninguén en concreto teña no
seu poder o rosto da oligar-
quía e aí, onde se deciden as
cuestións do ritmo de
produción e o valor de cada
segundo, non haxa máis que
uns cantos infelices ben
pagados, os mellor pagados
de certo, vixiándose uns aos
outros. Mais eu só podo
dicer que mentres non
perdo de vista os meus
alunos e alunas, pasa todo
un ano académico, con
todas as súas estacións sen
parada, con todas as
palabras que non ensinei
porque as tapou o vento que
ía demasiado depresa,
porque non cabían no folio
que había que preparar,
porque eu mesma esquecín
que sabía pronuncialas.

Pasa un ano académico
e xa somente procuro ao fi-
nal algunha testemuña de
que, con cada nova promo-
ción, a luz do máis civiliza-
damente humano (a
bondade, a xustiza, a liber-
dade...?) non se teña
apagado.♦♦



O bon de D. Amancio Portaba-
les, de quen puxen o exemplo
precedente, tiña un irmán presbí-
tero, que ás veces tamén disfru-
taba das penúltimas, que tan xe-
nerosamente brindaba aquil á
bohemia madrigalega. Topei
máis adiante ao crego Portabales
participando na Enchentada en
Mondoñedo, á que convidou o
fantástico señor desa cidade, D.
Álvaro Cunqueiro Montenegro,
ao seu grande amigo e non me-
nos quimérico señor de Luarca,
D. Jesús Evaristo Casariego.

Tal Enchentada en
Mondoñedo relátase, con
astur humor, nun prego

de cordel co mesmo título, escri-
to polo propio fidalgo visitante,
que estraviei desditadamente
dentro da miña folletoteca. Pois
non aparece citado, que eu saiba,
nas excelentes biografías que do
cisne mindoniense escribiron
Fernández del Riego e Armesto
Faginas, entre outras. Casariego,
autor da millor biografía do Mar-
qués de Sargadelos –marqués
despois de morrer arrastrado, si
efectivamente foi ennoblecido–,
era un xornalista carlista de mui-
ta forza e erudición, que logo de
dirixir El Alcázar se transformou
no mercader de gravados máis
importante da península. Tiña ín-
fulas nobiliarias e unha imaxina-
ción medieval paralela á do seu
amigo Álvaro, que tamén cinguía
a Antigüedade.

Chegou o ricohome Evaristo
Casariego a Mondoñedo, acom-
pañado dun brillante séquito,
composto, en primeiro lugar, po-
lo crego Portabales, como seu
capelán e esmoleiro, e máis o seu
secretario de cartas latinas, un
estupendo tradutor do epigramá-
tico Marcial, de quen non lembro
o nome, pero si o seu alcume, Vi-
nín, que gañara pola súa dipso-
manía. Coa que quizabes velaba
o seu drama personal de intelec-
tual vermello, acollido naqueles
duros anos corenta á protección
de conversos da calaña de Pérez
Madrigal (que o facía rezar o ro-
sario), ou dun carlistón asturia-
no, da tradición vázquez-mellis-
ta, como era Casariego.

■ O FÍSICO LANDEIRA. Traía
de físico no seu séquito o hipoté-
tico señor de Luarca, a un orixi-
nal médico santiagués estableci-
do na súa vila, Fernando Landei-
ra Sánchez de Movellán, que fo-
ra condiscípulo meu na minerva
galega. Non na facultade de me-
diciña, pois a min nunca se me
dira por estudar a carreira de meu
pai, senón a de Letras. A que se-
guía Fernando Landeira, cando
podía, asistindo a algunha das
clases que daban Bustamante,
Moralejo e Viñas. Os tres únicos
catedráticos daquela Facultade.

Pois o singular Landeira era
alumno interno de Mediciña, o
que lle obrigaba a unha maior
permanencia no hospital Clínico;
sendo alí axudante predilecto do
catedrático de Patoloxía Cirúrxi-

ca, don Luís Blanco Rivero, que
fora rector da Universidade, ata
que unha tremenda folga da FUE
forzou a súa sustitución por D.
Alejandro R. Cadarso.

Tratábase do famoso Calli-
tos, que, asegún nos con-
taba o seu axudante, tiña

unha paixón pedagóxica tan extre-
mada que operando a un doente
calquera víscera, pra ensinar ben
ao seus discípulos, a saxaba sen
moita necesidade, deixándoo sen
tal tripa. Intervindo cirurxicamen-
te unha vez a un villéu brigantino,
quedou Blanco Rivero cun catgut
na man, dubidando onde ligalo.
¿A que cabo o ato agora?, pre-
guntouse en voz alta o sabio cate-
drático de cirurxía. O que ouvido
polo pacente, anestesiado parcial-
mente, indicoulle: Átemo a min,
que son cabo da Garda Municipal
de Betanzos.

Isto, cando menos, contábanos
o axudante de Callitos, que como
estaba moi ben dotado pra poesía
burlesca puxera en verso as incre-
íbeis operacións do seu ilustre
mestre. Non sei se se conservará
tal testemuño bufo, sen deixar de
ser poético, dunha esperpéntica
parcela da Fonte Limpa.

■ A EXCURSIÓN CON TILITA.
Malia coincidir poucas veces na
facultade de Filosofía e Letras,
dado que Fernando Landeira asis-
tía máis ben aos cursos seguintes
ao meu, nos que estudaban Con-
cha Castroviejo, D. Casimiro To-
rres, Ogando, González Garcés,
Meijide e outros futuros e ínclitos
escritores, catedráticos e acadé-
micos... malia esa circunstancia
intimei co pintoresco estudante
de Mediciña no transcurso dunha
extraordinaria excursión que a
nosa Facultade fixo por Portugal,
Andalucía e Castela, na Semana
Santa do 1936; ou sexa nas vés-
peras da de Dios es Cristo.

Viñan con nós tamén, entre
outros alleos á Facultade,
M. Pierre Ledevin, o

conspicuo catedrático de francés no
Instituto e na Normal; Arturo Cua-
drado, que foi o cronista, pola ra-
dio, da expedición; e a inesquencí-
bel Tilita, encanto do Toral que na-
morou coa súa fala aos chafarís do
Generalife. Rubimos ao alto da Gi-
ralda con ela e con Fernando, que
maxinou alí que era como rubir ao
paradiso das huríes do profeta.

A miña amistade íntima con
iste Landeira (que nada tiña que

ver con Landeira Yrago) durou
somentes un trimestre; atá que
marchei, o 4 de Xullo, á Univer-
sidade Internacional de verán, e
non retornei xa en catro anos. O
Fernando tería que facer a Gue-
rra no seu bando nacional, supo-
ño que en Sanidade, pois coido
que xa se licenciara en mediciña.

Tardei así en volver a ver, de
tarde en tarde, ou de década
en década, a aquel home

tan chistoso e erudito que, pola súa
pinta, tanto se semellaba a Groucho
Marx. Como o seu estrabismo non
lle facilitaba o exercicio da cirurxía,
que esixe moi boa vista, establecé-
rase en Luarca de médico xeral,
xunto a seu irmán maior, quen si
que era un expertísimo cirurxián,
de moita sona en Asturias, e que
posuía alí un sanatorio.

■ OS FILLOS DO MESTRE
LANDEIRA.  Pola súa edade podía
ser seu pai, pois era o morgado do
célebre mestre Landeira; o escul-
tor do panteón de Rosalía, en San
Domingos de Bonaval, e artífice
do palco da música da Ferradura,
e dunha infinidade de mobles que
levan a súa sinatura. Sen dúbida o
millor tallista da madeira naquel
tempo en Santiago; dono dun ta-
ller no que traballaban medio cen-
to de operarios, e que contou cun-
ha filial en Pontevedra, da que es-
tivo encargado o rexo sindicalista
e repúblico santiagués, Pasín.

D. José Landeira, o máis repu-
tado profesor da Escola de Artes e
Oficios, casou cunha “tamén notá-
bel dibuxante académica”, Con-
suelo Sánchez de Morellán. Tal ar-
tístico matrimonio, como era sóli-
to naqueles anos, foi moi prolífico.
Dona Consuelo tivo fillos dende
os 23 aos 51. Quince en total, sen-
do Fernando o benxamín. Os
maiores, Gabriel e Xesús, foran
condiscípulos de meu pai; conser-
vo unha postal que lle escribiron,
pregándolle que lles preparara un
bote pra dar un paseo polo Ulla.
Fernando, non embargantes, sería
só tres ou catro anos maior ca min.

■ O CONTERTULIO DO PRE-
MIO NOBEL. Enaltecíase Landeira
de que D. Roberto Nóvoa Santos
lle fixera as beiras á súa belida ir-
má Teresa, sendo escolar de Fon-
seca. Posto que foi pretendente de-
la en serio, aquel xenio da Medici-
ña, que unía ao seu imenso saber
un poderoso don de taumaturgo.
Asegún lle contaría Fernando en
Luarca ao Dr. Ochoa, don Severo,
que alí moraba, nas súas conversas
co Premio Nobel, adrede dos seus
sabios e comúns colegas: Ramón
y Cajal, Marañón, Negrín....

Coa súa extraordinaria erudi-
ción entretería Landeira os lece-
res asturiáns do Dr. Ochoa, na-
rrándolle as historias composte-
láns que tan ben lembraba. Ou
falándolle da arte da reloxería,
pois o historialo viña sendo o
violín de Ingres do médico san-
tiagués. Así escribiu Fernando
Landeira de Compostela –como
lle compracía asinar– o Theatro
Chronologico do Noroeste espa-
ñol que é o insuperábel estudio
histórico dunha arte e unha téc-
nica, nas que tanto se distinguen
os reloxeiros asturiáns coma os
Lombarderos, da terra de Oscos,
que era tamén a dos meus ances-
tros Sierra que viñeron de alá.♦
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Anacos de Borobó

Rosa
Aneiros
‘O mar produce
amor e odio’

A.N.T.
En Corazóns amolecidos en
salitre o mar fía os relatos,
encabezados con citas de di-
ferentes persoas que dan as
súas impresións sobre o mar.

Todas as persoas que
describen a súa relación co
mar son da miña familia, a
miña nai, os meus tíos, pa-
rentes, etc. Todos teñen un
vencello estreito co mar e
quixen encabezar cada un
dos relatos de ficción coas
súas palabras reais. 

O mar, bendito e maldi-
to. Saen as dúas caras.

Outro día lin unha cita de
Paz Andrade na que dicía que
había o mar dos trobadores e
o mar das sardiñas. Eses
dous mares aparecen nos
meus relatos, o que é cantado
polos poetas e o que lle dá de
comer aos mariñeiros.

O paso do tempo semella
non cambiar a vida no mar.

Penso que un dos aspec-
tos implícitos do libro é facer
unha labor de denuncia sobre
como seguen sendo as condi-
cións dos percebeiros, dos
pescadores, etc. No primeiro
relato, tres xeracións de mu-
lleres continúan padecendo
as consecuencias do mar a
pesar do paso dos anos. 

E non se libran dese des-
tino pese fuxir cara a cidade.

E que coido que non hai
salvación posíbel. Dío a mi-
ña tía nunha das citas: o mar
prodúcelle amor e odio. Este
relato é un retrato das mulle-
res que esperan inquedas na
casa e que, cando chega o
home, teñen que escoller o
percebe e ir á lonxa con el. 

¿Que se lle pasa pola
cabeza a vostede, que é de
Valdoviño, ao ver toda a
xente nova que emigra das
zonas marítimas?

Pois teño unha sensación
de alivio, sen esquecer o dra-
ma que supón a emigración.
Pero é que o mar supón un
sacrificio constante. Hai
tempadas boas e outras pési-
mas, pero en todas hai que
saír a pescar e hai que pagar
os seguros.

Algúns escritores expli-
can a súa adhesión ao rela-
to polos tempos que vivi-
mos de inmediatez.

No meu caso, nunca de-
termino a priori cantas páxi-
nas vou escribir dunha histo-
ria. É o relato co seu ritmo o
que marca onde comeza e
onde remata.♦

O exemplo de Fernando
Landeira de Compostela

Fernando Landeira adicou a Otero Pedraio un pequeno folleto poético que editou en
1943 en Luarca.



O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

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

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, ata o 21 de xu-
llo, e no que destacan obras
de Jorge Castillo, Eduar-
do Chillida, Antonio Sau-
ra, Antoni Tápies, Chris-
to, Enzo Cucchi, Appel
Karel, Njaume Plensa e
Perejaume, entre outros.

CarballoCarballo
■ EXPOSICIÓNS

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

■ TEATRO

O CIRCO
DAS 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 intelec-
tual de Galiza é o nome da
mostra que podemos ollar
na Casa da Administración
de Sargadelos ata o 15 de
xullo. Os acontecimentos
máis importantes durante a
Segunda República (1931-
1936): a aparición de re-
vistas como Vanguardia

Gallega, Yunque, Guión,
Ahora, Galiza, Frol de Di-
versos e Papel de Color
–estas dúas últimas dirixi-
das por A. Cunqueiro en
Mondoñedo–; a homenaxe
a Castelao; estancia de F.
García Lorca; visita de Ca-
sares Quiroga; a Semana
Pedagóxica Lucense. Toda
unha actividade cultural
protagonizada, entre ou-
tros, por Ánxel Fole, Luís
Pimentel, Lorenzo Varela,
Ángel Johán, Cunqueiro,
Souto ou Cuadrado.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI
Dentro do ciclo adicado ao
director xaponés Shohei
Imamura, mestre incluido
na Nouvelle Vague xapone-
sa, no que se fará unha re-
trospectiva íntegra da súa
carreira, proxectaranse o
venres 21 O profundo de-
sexo dos deuses (1968), o
luns 24 A historia do xa-
pón de posguerra...
(1970), o martes 25 Cróni-
ca Etimolóxica do Xapón
(1963), o mércores 26 In-
tento de asasinato (1964) e
o xoves 27 Os pronógra-
fos: Introdución á antro-
poloxía (1966). E enmarca-
das dentro do ciclo adicado
ao cineasta John Ford, po-
deremos ver as seguintes
fitas: o xoves 20 Fugitivo
(1938), e o venres 28 Mot-
her Machree (1928) e Ca-
meo Kirby (1923).

■ CONFERENCIAS

FORO MOZART
Segundo ano que se celebra
este ciclo de conferencias,
na Fundación Caixa Gali-
cia (Medico Rodríguez 2).
O venres 28  o director do
Teatro Real de Madrid
Emilio Sagi, exporá A mi-
ña experiencia teatral con
Mozart, ás 19:30.

■ EXPOSICIÓNS

CÁNDIDO FERNÁNDEZ
MAZAS...
...Vangarda e Esqueci-
mento, é o título da mostra
que, desde o martes 25 e
ata o 1 de setembro, pode-
remos coñecer na sala de
exposicións da Fundación
Caixa Galicia.

XAVIER MARTÍN
A A.C. Alexandre Bóveda
celebra o IX aniversario do
seu nacimento cunha serie
de actos, entre os que se en-
contra esta mostra titulada,
Memoria da impunidade,
que pretende ser unha ho-
menaxe ao histórico gale-
guista que da nome á aso-
ciación. De 17 a 21 h. ata o
25 de xuño.

SOL LEWITT
Ata o 15 de setembro, a
Fundación Barrié presenta
esta exclusiva mostra de
obras do artista de Connec-
ticut. LeWitt adícase, des-
de os 60, a crear obras que
exploran a maneira na que
as ideas lóxicas poidan ser

transformadas en formas
visuais e expresivas. En-
raizada no Minimalismo, a
súa obra foise desenvol-
vendo ata se converter en
estudios da relación entre a
forma e a cor, concepción
e execución, sinxeleza e
complexidade, casualidade
e control. Os murais, as es-
truturas e os guaches in-
cluidos nesta exposición
foron deseñados na súa to-
talidade adrede para as pa-
redes e espacios da Funda-
ción Barrié, e por tanto,
esta exposición convertese
nun elo esencial na carrei-
ra desta figura clave da ar-
te do s. XX.

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

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

■ MÚSICA

FESTIVAL MOZART
O xoves 20 o barítono Matt-
hias Goerne, con Eric
Schinder ao piano, ofrecerán
un recital no que interpreta-
rán a Schubert, no Rosalía de
Castro. O venres 21 e domin-
go 23 ás 20 h. ópera no Pazo
da Ópera, La Clemenza di
Tito, con música e W.A. Mo-
zart e libreto de Caterino
Mazzolà, interpretada pola
Orquestra Sinfónica de Ga-
liza, o Coro de Cámara do
Palau da Música de Barce-
lona e demais solistas, baixo
a dirección musical de Víc-
tor Pablo e a dirección escé-
nica de Yannis Kokkos. O
sábado 22 e o luns 24, máis
ópera no Teatro Rosalía de
Castro, onde a Orchestra
Barroca Cappella della
Pietà de Turchini, e os solis-

tas que compoñen o reparto,
baixo a dirección musical de
Antonio Florio e a escénica
de Davide Livermore, inter-
pretarán Pulcinella vendica-
to, nel ritorno di Marechia-
ro, con música de Giovanni
Paisiello e libreto de Frances-
co Cerlone. O domingo 30 ás
21 h. a Orquestra de Cáma-
ra da Sinfónica de Galiza,
baixo a dirección e como vio-
lín solista de Massimo Spa-
dano, interptretarán obras de
Beethoven e Mozart na Cole-
xiata de Santa María con en-
trada de balde. Máis informa-
ción e tarifas en www.festi-
valmozart.com, ou no telf.
902 434 443.

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.

KETAMA
e Amaral, ademais de Pi-
ratas Especialistas, na
Praia de Riazor o sábado
22 a partir das 21:30 con
acceso de balde.

AA EstradaEstrada
■ EXPOSICIÓNS

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

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

PAULO NEVES
Esculturas é o título da

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

A sala de exposicións de Caixa
Galicia de Santiago acolle ata
o 29 de xuño unha mostra fo-
tográfica de Marcos Vilariño.
Este compostelán recreou as
máis famosas fotografías da

historia con bonecos e pezas
do xogo Lego. Clásicas instan-
táneas de Stieglitz, Capa, Car-
tier-Bresson ou Klein actuali-
zadas con orixinalidade e sen-
tido do humor.♦

Fotos clásicas con Fotos clásicas con LegoLego
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
patinador entra a for-

mar parte dun equipo deporti-
vo nunha república do Cáuca-

so e vese inmerso nunha tra-
ma 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
senadora ameazada –que ilus-
tra ao público e ao rapaz sobre
os perigos do autoritarismo–
mentres o mestre Jedi trata de
esclarecer un complot da ban-
da escura da forza.

☞ O REI ESCORPIÓN.
Na antigüidade, ante

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

☞ O QUINTO HOME.
Un policía protexe a un-

ha xuíz que leva un caso de co-
rrupción militar de grandes
magnitudes e á conta do que
morreron asasinados varios
combatentes na guerra do Gol-
fo. Intriga con pouca miga.

☞ AGUERRADE HART.
A chegada dun oficial a

un campo de prisioneiros na
Segunda Guerra Mundial
coincide co ingreso de dous
oficiais negros, aparentes víti-
mas da discriminación racial.
Drama carcerario.

☞ BLADE II. Un vam-
piro mutante é o princi-

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

ta cun exército numeroso.
Macarrada.

☞CHARLOTTE GRAY.
Para buscar ao seu noivo,

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

☞ OS TENENBAUMS.
Sucesión de bromas co-

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

☞ O CUARTO DO PÁ-
NICO. Ante a chegada

duns ladróns, a ex muller dun
empresario e a súa filla agá-
chanse no búnker da súa nova
casa, mentres os intrusos pro-
curan unha caixa forte do an-
tigo dono.

☞ A VINGANZA DO
CONDE DE MONTE-

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

☞ FALSA IDENTIDA-
DE. Un neno mentireiro

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

☞ MONSTERS BALL.
A viúva dun negro con-

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

☞ FALE CON ELA. Pe-
dro Almodóvar presenta

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

CarCarteleirateleira

O CGAI,
na CORUÑA,

e o cine-
clube, en

PONTEVEDRA,
proxectan

fitas do
director

xaponés
Shohei

Imamura.

Tirando
Pa`lante,

á dereita,
toca o

venres 21
na sala

Mardigrass
coruñesa.

Cándido
Fernández
Mazas,
vangarda e
esquecimento
é como se
denomina a
mostra que
sobre este
artista
poderemos
ollar, a
partir do
martes 25,
na
Fundación
Caixa
Galicia da
CORUÑA.



mostra que o artista nado en
Cucajaes, Oliveira de Aze-
méis en 1959, que ata o 25
de xuño acollerá a galería
Sargadelos.

■ MÚSICA

PRIMAVERA MUSICAL
Ciclo que se celebra na
Concatedral de San Xulián
ás 21 h. O sábado 29 será a
quenda da Orquestra 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

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.

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
este venres 21 de xuño.

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

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

■ MÚSICA

AUSTRALIAN BLONDE
O venres 21 o grupo astu-
riano de pop vai dar un con-
certo no Clavicémbalo. O
sábado 22 The Groovefat-
hers, coa súa música mistu-

ra de funk e jazz, van pre-
sentar a súa primeira ma-
queta. O xoves 27 os coru-
ñeses The Cads interpreta-
rán os seus temas pop no
mesmo local. O venres 28
Noite de Flamenco; e o sá-
bado 29 a Noite de Hip
Hop pon o ramo aos con-
certos do mes.

NedaNeda
■ MÚSICA

RENACIMENTO
O venres 28 a igrexa de San-
ta María vai convertirse no
escenario para a música in-
glesa desta época, ás 20:30.

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.

■ TEATRO

MALANDROS
Máscara Produccións le-
vará 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.

HISTORIA DAS CC OO
Mostra otográfica que pode-
remos ollar no salón de ac-
tos da Casa da Xuventude.

■ MÚSICA

OS SUAVES
Presentarán o disco Un pa-
so atrás en el tiempo na sa-
la La Burbuja este sábado
22 de xuño.

■ TEATRO

LOS PUENTES
DE MADISON
Primeira novela de Robert
James Waller, publicada
en 1992 e levada ao cinema
en 1995, narra catro días na
vida de Robert Kincaid, fo-

tografo que traballa para o
National Geographic, acos-
tumado aos espazos inmen-
sos de África, e Francesca
Jonson, casada e con fillos,
cunha vida sen sobresaltos
nunha granxa. Dous mun-
dos en apariencia opostos
que se atopan un día de ve-
rán. Baixo a dirección de
Manuel Narros será repre-
sentada este xoves 20 no te-
atro Principal.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

SHOHEI IMAMURA
É o director da fita Auga
morna sobre a ponte ver-

mella que vai ser proxecta-
da o mércores 26 ás 20:40 e
22:15 no Espazo para a
Cultura de Caja Madrid,
polo Cine Clube.

■ 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.

■ 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

FESTIVRAO
Para celebrar a festa do solsti-
cio, o venres 21 a compañía
Títeres Cascanoces repre-
sentará a obra A rúa das Pan-
tasmas a partir das 20 h. no
AproA (Praia do Fonforrón).
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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

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 so-
ta la tempesta, un solo creado coa
colaboración dun poeta e un mú-
sico, que van interpretar o venres
28 ás 18 h. na Praza das Praterí-
as 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 domin-
go 30 ás 22 h. no CGAC. De Tou-
lon chega Kubilaï Khan Investi-
gations 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 Leons
da Alameda, o sábado 29 e do-
mingo 30 ás 13:30. Os xaponeses
Hisako Horikawa presentarán
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 Matari-
le teatro, de Compostela, con
Quen te quere, quen te chama, o
sábado 29 e domingo 30 no Par-
que de Bonaval, ás 0 h.♦

En Pé de PedraEn Pé de Pedra

De novo no Muiño do Pedroso
en NARÓN, Terra de Trasancos,
a Fundaçom Artábria segue
apostando por un acto festivo e
solidario, para contribuir a re-
forzar a nosa lingua e cultura
popular, e difundir os valores
solidarios, facendo especial fin-
capé no rexeitamento das agre-
sións militares dos governos im-
perialistas e o dereito a existir
dos pobos. O venres 28 de xuño
celebrarase unha noite de teatro
coa compañía Fridom Spik
coa súa nova obra Pedro Pablo
e Leandro José, dueto musi-
copsicosehortera dirixida polo
director e autor naronés José
Luís Prieto Roca. Despois o
Mago Teto presenta o espectá-
culo A maxia dos soños e du-
rante toda a noite o canto popu-
lar, reivindicación  da música
tradicional galego-portuguesa
coas actuacións de Fora Triste-
za e Servando e Contradança.
Na mañá do sábado 29 actuará a
agrupación de música tradicio-
nal Gaitas de Artábria, haberá
circo popular con Circusfusión,
da asociación de malabares e
novo circo de Ferrol, para rema-
tar cun xantar  popular no que se
poderá levar a comida ou adqui-
rila no toldo da organización a
prezos populares. Pola tarde or-
ganízanse xogos e deportes po-

pulares, un campeonato de fut-
bolín e o Festivaliño, con músi-
ca, teatro e xogos feitos polos
cativos. Tamén haberá tempo
para o debate coas conferencias
sobre Palestina, Colombia e o
Sahara Ocidental, nas que parti-
ciparán Safa Mohamed (da
OLP), o sindicalista colombiano
exiliado Javier Orozco e a de-
legada da Fronte Polisaria para
Galiza Fatmed Mohamed, ade-
mais dunha exposición relacio-
nada con estes temas. Marta da
Costa, Ramiro Alvariño, Miro
Villar e Alexandre Nerium re-
citarán poesías pola diferencia

dentro da igualdade, a activista
feminista Sandra Garrido dará
o pregón e o festival musical
chegará coas actuacións do gru-
po feminino de orixe caboverdia-
na Batuko Tabanka, o folc-fu-
sión desde Trasancos de Amacu-
ca, o ska dos bascos Betagarri e
os ritmos afro-galegos de Alber-
to Mbundi e a Turma Angolo
galega. Complétase o festival
con exposición e venda de arte-
sanía, de organizacións políticas
e sociais, zona para acampar du-
rante dúas noites e estaciona-
mentos. Máis información en
www.artabria.net/festival.htm.♦

Festival da Festival da TTerra e da Linguaerra e da Lingua

Betagarri.

Ata o
martes 25

poderemos
ollar as

esculturas
de Paulo
Neves na

galeria
Sargadelos
de FERROL.

O grupo
asturiano
Australian
Blonde dá
un concerto
o venres
21 no
Clavicémbalo
de LUGO.

Charo López é unha das
protagonista de Los Puentes
de Madison que representan
este xoves 20 en OURENSE.



Haberá petiscos e pola noite
unha repichoca aberta a toda
persoa que goste de tocar ou
escoitar música espontánea.
Continuando cos actos de
benvida ao verán, o sábado
22 haberá un concerto ao ar
libre a cargo do cantautor cu-
bano José Luis Medina, do
grupo Habana Aberta, e o do-
mingo 23, pola tarde, xogos e
obradoiros para crianzas e re-
cuperación dos ritos tradicio-
nais da festa de San Xoán, pa-
ra rematar a noite con sardi-
ñas, viño e gaitas na fogueira.
Poderanse montar postos de
artesanía e outros para se po-
de contactar con AproA no
telf. 981 767 697 ou no correo
Aproa69@hotmail.com. 

SantiagoSantiago
■ EXPOSICIÓNS 

ENRICH LESSING
50 Anos de Fotografía é o
título da mostra que a Igre-
xa da Universidade acolle,
organizada pola USC e o
Foro Cultural de Austria.

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
Procesalia 02 de Arte Con-
temporánea da Universida-
de, podemos ollar esta ins-
talación, Love for ever, que,
a través dunha estética ven-
cellada ao post-feminismo,
tenta recuperar a figura do
humano, creando esquemas
antropomórficos, labiritos
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 Power-
less Structures. Fig 229 for-
mada por vinte maquetas de
espacios museísticos. Ven
sendo unha crítica á prolife-
ración destes espazos que re-
piten as mesmas caracterís-
ticas arquitectónicas. Elm-
green e Gragset viven en
Berlín e realizan conxunta-
mente performances e insta-
lacións, con fin social, que
reflicten, cun ton irónico, o
xeito no que os espacios so-
ciais definen a nosa conduta.

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 expostas
na sede oficial do COAG, a
Casa da Conga (Pza.da
Quintana).

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

ANGLADA CAMARASA
O Concello, a Universidade
e a Fundación La Caixa pa-
trocinan esta mostra de pin-

tura titulada Desde a distan-
cia e que estará no Colexio
de Fonseca ata o 30 de xuño.

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

■ MÚSICA

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
espectáculo xuntos, Show
Sincero, é dicir: unha guite-
rra, unha voz e cousas que
contar. Os sábados 22 e 29
ás 23 h. na Nasa.

■ TEATRO

CINCO HORAS
CON MARIO
Este foi o primeiro texto de
Miguel Delibes que che-
gou a escena. A historia
enmarcase en 1966, cando
Carmen Sotillo acaba de
perder o seu marido Mario,
de forma inesperada. Unha
vez que as visitas e a fami-
lia se retiran, ela vela soa
durante a última noite o ca-
dáver e inicia un monólogo
no que descubrimos as sú-
as personalidades e a inco-
municación do matrimo-
nio. Baixo a dirección de
Josefina Molina, e con
Lola Herrera e Pablo Ro-

dríguez, escenificarase o
xoves 20 no Auditorio de
Galiza.

EL MATRIMONIO
DE BOSTON
O teatro Principal vai ser o
lugar que acolla a represen-
tación desta obra por Ma-
gui Mira, o xoves 27 e
venres 28.

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 dedica-
da á contemplación de de-
terminados aspectos da no-
sa conduta social, económi-
ca e política. Este xoves 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 21 e 28
ás 23 h. na sala Nasa.

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.

LITERATURA E SOCIEDADE:
NOVAS ACHEGAS DESDE A
SOCIOLOXÍA O O FEMINISMO
O Departamento de Filoloxía Galega e
Latina da Faculdade de Vigo organiza
este curso de extensión universitaria
cunha duración de vinte horas e unha
equivalencia de dous crédidos e que se
celebara no Auditorio do Rectorado do
mércores 26 ao venres 28 de xuño. O
mércores estará Antón Figueroa con A
nocion de campo artístico e o estudio
das relacións literarias no sistema gale-
go; Arturo Casas con Aplicacións so-
ciolóxicas da Historia comparada da li-
teratura; Francisco Rodríguez con
Análise sociolóxia da literatura galega:
aplicación aos nosos clásicos. O xoves
27 contará coa presenza de Manuel
Vieites que exporá Representacións da
nación no teatro galego; e a mesa re-
donda Teatro e Sociedade, coordenada
por Manuel Forcadela e na que parti-
ciparán Gustavo Pernas, Luísa Villal-
ta e Euloxio Ruibal; Álvaro Cunquei-
ro, ideoloxía e fábula será o tema que
exporá Ana Mª Sptizzmesser; e O sis-
tema literario galego nos seus paratex-
tos por Anxo Tarrío Varela. O venres
traeranos a intervención de Iris Zavala
con O paradigma feminista; a sección
Palabra de Muller I, coordenada por
Mª Camiño Noia e que inclúe, Mundos
de Mulleres por Carme Blanco, Cues-
tións de onte para un novo século por
Pilar Pallarés, e ¿Para que serve a crí-
tica feminista? por Beatriz Suárez
Briones; e Palabra de Muller II, coor-
denada por Amparo Solla e con Mª Xo-
sé Queizán con A escrita do desexo,
Marilar Aleixandre con En (nós) nada
está escrito, e Beatriz Dacosta.

A PAISAXE UN PATRIMONIO
COMÚN. III XORNADAS DE
CULTURA TRADICIONAL
Celébranse en Carnota do venres 21 ao
domingo 23 no Salón de Actos do Con-
cello co seguinte programa. O venres
Francisco Heras falará sobre A paisa-

xe como patrimonio común; Javier
Castroviejo sobre Paisaxe, biodiversi-
dade e biosfera; as mesas redondas A
paisaxe, memoria ou esquecemento con
Eva Veiga e Manuel Rivas, moderados
por F.X. Fernández Naval; e A paisa-
xe vivida. Proxecto Carnota con Ma-
nuel Souto Barreiro e na que actuará
como moderador Joaquín Maceiras; á
noite o espectáculo producido para as
xornadas por Comfraría.com, Canle
Nius, coordenado por Miguel de Lira.
O sábado Patrick O`Flanagan falará so-
bre A paisaxe cultura de Galicia; Gon-
zalo Navaza sobre A toponimia, expre-
sión da paisaxe; Pedro Armas Dié-
guez sobre O valor patrimonial da pai-
saxe; escursión en barco, A paisaxe e o
mar; e a performance do grupo Chéve-
re. O domingo haberá a mesa redonda
Ameazas, conservación e reconstrución
da paisaxe, con Carlos Vales, Antón
Bouzas, e Francisco Díaz Fierros, mo-
derados por Manuel Gallego Jorreto;
ademais as actuacións plásticas sobre a
paisaxe de Alfonso Costa en Portocu-
belo, e Beatriz García Trillo; asi como
o diaporama A paisaxe en Galicia, rea-
lizado por Maribel Longueira, e a ex-
posición fotográfica Identidadequilibi-
ro de Xacobe Meléndrez Fassbender.

A ESTRATEXIA DAS CIDADES E O
DESENVOLVEMENTO LOCAL
O xoves 27 vaise desenvolver este se-
minario organizado pola Fundación
Barrié na súa sede couñesa, coordena-
do por Andrés Precedo Ledo. Os ob-
xectivos da actividade son catro: ac-
tualización teórica das políticas urba-
nas de desenvolvemento local e os mo-
delos urbanos do século XXI; dar a co-
ñecer os resultados dos instrumentos
de desenvolvemento urbano postos en
marcha nas cidades de Galiza. Estudar
o papel da planificación como estrate-
xia de desenvolvemento urbano, to-
mando como exemplo as principais ex-
periencias deste tipo postas en práctica
nas cidades galegas. E, por último,

propoñer unha visión comparada dos
modelos de xestión urbana máis signi-
ficativos da Galiza urbana actual.

CURSOS DE DANZA E TEATRO
O Centro de Teatro e Danza A Artística,
sede da asociación para o fomento das
artes escénicas Ailalá ten aberto o plazo
de inscripción para os cursos que se van
desenvolver no mes de xullo. Danza do 1
ao 6 con Fracesc Bravo, coreógrafo e
bailarín da compañía Rayo Malayo de
Madrid, e do 8 ao 12 coa coreógrafa e
bailarina da compañía Dobre Xiro Dan-
za de Vigo Cristiane  M. Boullosa. Os
cursos de teatro serán do 1 ao 5 sobre ini-
ciación ao traballo de interpretación con
Alfredo Rodríguez, actor da compañía
A Factoría Teatro de Santiago, e do 8 ao
11 sobre traballo vocal con Cristina Do-
mínguez, directora da mesma compañia.
Os días 20 e 21 a psicóloga, psicotera-
peuta e masaxista de Barcelona Beatriz
Domínguez estará no curso de autoco-
ñecemento e traballo corporal, e polas
mañás da primeira quincena desenvolve-
ranse obradoiros escénicos para cativos.
Máis información no 986 425 392.

III PREMIO DEZA
DE INVESTIGACIÓN
O Concello de Lalín e o Patronato Cul-
tural-Seminario de Estudios de Deza
pretende impulsar e favorecer investiga-
cións referentes á súa comarca relacio-
nadas coa historia, arqueoloxía, tradi-
cións, economía, xeografía, ciencias na-
turais ou a cultura popular. Os traballos
terán unha extensión mínima de 100 pá-
xinas Din A4 escritas a espacio e medio
por unha soa cara, serán de temática li-
bre e inéditos, sen ter sido premiados
con anterioridade podendo participar
cantos investigadores o desexen a título
individual ou en grupo. Presentaranse
un orixinal e catro copias de cada exem-
plar, de forma anónima cun lema na por-
tada nun sobre pecho no que se introdu-
cirá o nome completo, enderezo e telé-
fono de contacto, directamente no Patro-

nato Cultural de Lalín ou ao apartado de
correos 179, 36500 de Lalín, antes do 3
de outubro de 2002. Establécese un pre-
mio de 1.500 euros e publicación a cam-
bio da cesión por parte do autor dos de-
reitos para esta edición.

MONITORES/AS DE TEMPO LIBRE
E DE DIRECCIÓN DE CAMPOS DE
TRABALLO
A Escola de Tempo Libre Paspallás or-
ganiza o curso de monitores/as de tem-
po libre que comezará o vindeiro 13 de
setembro cunha duración de 200 horas
teóricas e 150 horas prácticas, para
desenvolverse nas fins de semana de se-
tembro e outubro, ademáis dun período
intensivo desde o venres 20 ata o luns 30
de setembro. A parte práctica será reali-
zada polo alumnado unha vez rematada
a teórica, en asociacións de tempo libre,
culturais, de servicios sociais ou campa-
mentos. O curso de dirección de campos
de traballo ten unha duración de 50 ho-
ras,  sendo impartido de forma intensiva
desde o luns 23 ao domingo 29 de se-
tembro. A inscripción para ambos cursos
oficiais, recoñecidos pola Xunta a través
da Dirección Xeral de Xuventude, pode
realizarse ata dez días antes do inicio de
cada curso, ou ben ata cubrir as prazas,
no 986 865 884 ou mediante o correo
electrónico axinsua@teleline.es.

II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Baixo o título Móllate co medio am-
biente a Fundación Grupo Eroski pre-
tende promover o coidado e respeto
pola natureza entre a xente máis nova.
Mozos de entre 10 e 16 anos poderán
participar con fotos relacionadas coa
auga en todas as súas vertentes, coa
única condición de respetar un código
ético para fotografar a natureza que es-
tablece a organización, durante os me-
ses de xuño, xullo e agosto nos 55 su-
permercados Eroski e Maxi do Estado,
podendo obter 6.000 euros en premios.
Máis imformación en www.fundación-
grupoeroski.es.♦
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UN DISCO PARA TODAS AS IDADES. 
Catorce temas con músicas orixinais sobre poemas

infantís de autores galegos e populares da área
galego-luso-brasileira.

navirada@mixmail.com
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A Coordenadora Galega pola Paz
en Palestina organiza este festival
na Praza do Toral de Santiago o
domingo 23 desde as 11 da mañá
ata ben entrada a noite. Haberá un
concurso de murais e debuxo in-
fantil, recital poético, teatro e xo-
gos malabares, vídeos e exposi-

cións, ademais dun concerto noc-
turno. Todo isto coa colaboración
de numerosas personalidades do
mundo cultural, político e musi-
cal, como Sánchez Bugallo, al-
calde da cidade, Isabel Blanco,
Mela Casal, Chus Pato, Bernar-
dino Graña, Ruxe Ruxe...♦

Festival solidario con PalestinaFestival solidario con Palestina

Ruxe Ruxe.

Lola Mento
(I`m zorry),
o
espectáculo
de clown e
cabaret de
Belmondo
estará os
venres 21 e
28 na Nasa
de
SANTIAGO.



SoutomaiorSoutomaior
■ EXPOSICIÓNS

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

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
■ ACTOS

XOGAS?
EN GALEGO PODEMOS
Gran festa que pechará es-
te programa organizado
polo Concello, e no que
haberá malabares, obradoi-
ros, danzas, cancións, acti-
vidades, espectáculo... o
domingo 23 de 18 h. a 20
h. na Praza do Rei.

■ CINEMA

ROYAL SPACE FORCE
Dirixida por Hiroyuki Ya-

maga en 1987, é unha fita
de animación que vai ser
proxectada este xoves 20
polo Colectivo Nemo de
Fantasía e Ciencia Ficción,
ás 21:30 no café Uf (Rúa do
Pracer 19). 

■ CONFERENCIAS

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

APUNTES PARA UNHA
HISTORIA LESBIANA
Título da conferencia que
dará Beatriz Suárez Brio-
nes o martes 25 ás 20 h. na
Aula Socio-Cultural de
Caixa Galicia, dentro do ci-
clo En-Clave feminina. Os
martes con.. e que organiza
a Concellería da Muller.

■ EXPOSICIÓNS

ESPERANZA MERINO
Fotografías na galería Ba-
celos que poderemos ver
ata o venres 28.

ROSA GONZÁLEZ
Mostra de pintura desta ar-
tista no restaurante La Pe-
drera.

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

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

MIRARTE
Na Casa da Xuventude o
Colectivo Tamt exporá a
mostra infantil A arte de
mañá ata o venres 31. Nes-
te mesmo lugar poderemos
contemplar, ata o venres
28, a mostra de pintura e
manualidades do alumnado
dos coléxios públicos La-
xeiro, Canicouba-Pereiró,
Sárdoma-Moledo e Otero
Pedraio.

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.

■ MÚSICA

SATÉLITE KINGSTON
Desde a Arxentina, concer-
to deste grupo formado en
1997 para facer puro ska.
Tocarán xunto con Skarnio
o sábado 22 no Anoeta.

BAALPHEGOR
Grupo de death metal de
Girona que tocará o sábado
22 a partir das 22 horas no
pub Hangar 77 (Avda Fra-
goso 77), acompañados po-
lo grupo vigués de thrash
death vigués Ingendro. En-
trada 3 euros.

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
■ EXPOSICIÓNS

RICHARD TUTTLE
Primeira mostra antolóxica
en Portugal dun dos artistas
de norteamérica máis reco-
ñecidos internacionalmente,
que coa súa obra, recorrendo
frecuentemente a materiais
téxtiles, permitirá un diálogo
e transformación das caracte-
rísticas do espazo da Casa de
Serralves, coprodutora co
CGAG de Santiago.♦

■ 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
agardo a túa mensaxe en arxirio
21@yahoo.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 que-
ro pinchar tamén clásicos do rock ga-
lego, 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 an-
teriores, agradeceríallo moito. Por se
é así: Ana Méndez, aptdo. de correos
66 Ribadeo 27700, Obrigada!

■ Jovem trabalhador busca piso ou
casa para compartilhar na cidade de
Lugo. Com ambiente tranquilo polo
horário de trabalho. Deixar condiçons
do aluguer e forma de contacto no se-
guinte endereço electrónico: Peixe-
web@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
tendedeiro e recibidor. Exterior. Ga-
raxe 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
609 175 816.

■ Libroteca 21, catálogo de libros de
ocasión, lingua e literatura galegas, fi-
loloxía e historia. Tamén revistas e discos.
Consúltanos en http://es.geocities.com/li-
broteca21/index.html♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

PORTAL PORTUGUÉS
www.sapo.pt

Principal portal e buscador portugués,
con todo tipo de servicios, canais, espe-
ciais e noticias, ademais das habituais
seccións de correo electrónico, chats, fó-
rum ou axenda.♦
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GUSTAVO LUCA
O Xefe do Estado vai competir
este ano na Copa del Rey de
Mallorca cun barco de regata
construído nos estaleiros Rod-
man de Moaña. Trátase do ve-
leiro de competición Rodman
42 que vai levar o nome de Bri-
bón IX. Juan Carlos I voou a
Vigo o pasado día 11 no seu re-
actor particular para dar a súa
opinión sobre o acabado do no-
vo barco de regatas que vai es-
trear en agosto.

O modelo de competición terá le-
me de roda en alumínio forrado
con pel de alce e o grupo de ca-
brestantes de cuberta será de tres
por banda en aleación mate con au-
to-tensión máis outro guincho cen-
tral mecanizado para as drizas. A
eslora máxima en flotación é de 42
pés, 12,76 metros. O interior está
chapado en teca de Bismania con
sobremarcos lacados e apliques de
bronce. É normal que estas máqui-
nas de apurar o vento se fabriquen
no límite da austeridade para ali-
xeirar peso (hai armadores que
prescinden do retrete) O que máis
chamou aos ollos do Rei na grada
de fabricación do Rodman 42 é o
requinte de tanta madeira de luxo,
a disposición dunha xenerosa ca-
mareta no pique de proa, con aforo
de parella, e a instalación dunha
neveira chapada en madeira noble. 

O barco é un deseño de Ju-
del-Brolijck, os enxeñeiros na-
vais de moda para a Copa do
Mundo de unha tonelada. Os de-
nanteriores Bribón foran do ar-
xentino German Frers e do nor-
teamericano Bruce Farr. O Bri-
bón IX é un paso adiante na liña
de Farr, con carena chá, quilla
longa de sable e bañeira aberta. 

Os veleiros do Rei, unha xera-

ción que chega agora á novena
versión, consideráronse tradicio-
nalmente un símbolo da vangarda
dos barcos de regata de unha e dú-
as toneladas para unha competi-
ción de referencia como é a Copa
do Rei. A presión dos fabricantes
sobre esta proba simbólica é ob-
viamente enorme porque o barco
gañador multiplicará as vendas de
todo o que leva a bordo coma os
pans e os peixes. Se por riba quen
vai abordo é o Rei, as cámaras de
televisión pegaranse ao veleiro
coma as moscas ao trobo meleiro.

Nin falar do Bribón

Nos medios de comunicación gale-
gos, as crónicas da visita real ao es-
taleiros de Moaña foron moito
máis austeras ca o novo Bribón.
Case poderia dicirse que a televi-
sión e os diarios deitaron o retrete e
a cama pola borda. Ainda que den-
de as fiestras do xornal Atlántico

en Vigo pode verse o estaleiro de
Rodman, o título da información
salientaba a visita do Rei ao esta-
leiro de Pepe Garrido en Ogrobe
para ver dous galeóns de madeira
que serán explotados coma barcos
para turistas polo Náutico de San-
xenxo. O promotor da recupera-
ción destes veleiros de carga, po-
pulares en toda a costa do país até
a década de 1960, é Pedro Cam-
pos, que adoita formar parte da tri-
pulación do Bribón. El Correo Ga-
llego salienta o interese real polas
novas embarcacións de alta com-
petición e La Voz de Galicia leva á
primeira que o Rei visita Vigo para
coñecer as novidades náuticas. 

Non se dixo que o monarca
viaxou dende Madrid a Vigo para
ver o novo Bribón. ¿Acaso non é
para o Rei este veleiro? ¿Non é un
orgullo para a industria naval gale-
ga que a Coroa prefira os seus bar-
cos? O costume cando se fala dos
cruceiros de competición de Juan

Carlos I é incluír a cita do armador
José Cusí, que tamén o acompa-
ñou nesta viaxe. Pero os técnicos
do estaleiro Rodman falan termi-
nantemente do barco do Rei. 

Das mesmas gradas da em-
presa de Manuel Rodríguez en
Moaña saíu un modelo especial
da motora Rodman 55 que se
ocupa de dar escolta ao Xefe do
Estado cando sae ao mar. Esta
lancha rápida atinxe os 50 nos
(case cen quilómetros horas) e
ten instalada hélices semi-cabi-
tantes do sistema de transmisión
Arneson-Drive, que só cala a
metade da pala en velocidade
punta para aproveitar unha care-
na de rendemento ao límite. 

Tamén do estaleiro que está a
apurar o Bribón para a vindeira
Copa do Rei, son dez lanchas mo-
delo Rodman 50 xa entregadas a
Guardia Civil del Mar. Estas mo-
toras movidas a xacto de auga (hi-
dro jet, na idiota xíria inglesa que
contamina os estaleiros) con mo-
tores Man a gasóleo, poden che-
gar a unha velocidade de 40 nos
(case oitenta quilómetros hora),
moito menos cas dos contraban-
distas pero con máis reserva de
horas de mar. Os gardas aplican a
filosofía de Esopo na fábula da le-
bre e o sapoconcho. Cada unha
destas embarcacións cústanlle ao
Estado 70 millóns de pesetas.
Rodman tamén ten en grada para
o Servicio de Vigilancia Aduanera
o prototipo Rodman 1000, unha
patrulleira de alta mar de 30 me-
tros de eslora pola que a Facenda
terá que pagar máis de 400 mi-
llóns. Cando se pregunta o que vai
custar o novo Bribón, membros
do capacísimo equipo de técnicos
do estaleiro moañés moven a ca-
beza e din que depende de como
se vista. Igual que as carrozas.♦

Nº 1.039
Do 21 ao 26
de xuño
de 2002 Ateoría máis querida

da dereita é a de: isto
arránxoo eu en cinco

minutos. O que traducido
significa: pau, pau e máis
pau. Sharon entrou en Ienín
con esa teoría. Arrasadas as

cidades palestinas, acábase
co terrorismo. Perfecto. Só
que agora un estudante de
Ienín, dos que sobreviron ás
axecucións sumarias dos
soldados do Thasmal nas
calellas da cidade, conver-

tiuse en terrorista suicida
nun autobús israelita, ma-
tando a 17 persoas. Sharon
non só non resolveu o pro-
blema senón que o fixo
máis grande. E os minutos
seguen correndo.♦
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A Nova
Doutrina
MANUEL CIDRÁS

Aadministración do
imperio ten en nó-
mina a unha man-

chea de sesudos teóricos
das relacións interna-
cionais que traballan na
elaboración de corpos
doutrinais sustentadores
da acción relevante no
concerto internacional,
estas doutrinas sempren
tenden a lexitimar o po-
der do poderoso, o seu
dereito a facer efectiva a
súa superioridade. A máis
persistente de todas é a
chamada teoría do Mani-
fest Destiny, o destino
manifesto, de bíblicas re-
miniscencias do pobo
elexido por Deus para
exercer o liderato do
mundo. A Doutrina Mon-
roe, que tivo unha lectura
progresista en canto am-
paraba a fin da dependen-
cia colonial dos territo-
rios americanos respecto
das metrópoles europeas,
singularmente España,
foi ao propio tempo o
punto de partida da ex-
pansión dos Estados Uni-
dos como potencia conti-
nental. Xa é coñecido o
chiste de “América para
os americanos (do Nor-
te)”. Logo veu a Doutri-
na Wilson, que onde dicía
“América” puxo “o Mun-
do”, e nesas estamos.

Como os célebres
atentados do 11 de se-
tembro non podían pasar
desapercibidos para estes
talentos, estase a procla-
mar o que xa se coñece
como a Nova Doutrina
Bush, que ven sustituir á
vella doutrina imperante
nos tempos da guerra
fría, é dicir, do mundo bi-
polar. Esta vella doutrina
xiraba en torno á idea da
disuasión, que procuraba
a seguridade da superpo-
tencia na admonición de
ataques devastadores en
resposta a unha eventual
agresión. A Nova Doutri-
na parte da premisa de
que non se pode agardar
a ser atacados para res-
ponder (ese prexuízo
descártase como unha
“reliquia do pasado”), e
proclama o dereito a ata-
car “preventivamente”
todo o que se considere
unha ameaza para os in-
tereses do imperio. O
primeiro obxectivo pare-
ce ser que é Irak, procla-
mada cabeza do Eixo do
Mal. O albo non é novo,
certamente, pero a for-
mulación teórica si: xa
non será preciso que Sa-
dam invada Kuwait ou
cousa semellante para
actuar contra el.

Visto o que hai, cada
vez teño máis clara a sos-
peita de que Bin Laden
nunca deixou de traballar
para a CIA. Se non é cer-
to, paréceo.♦

Ano XXV.
IV Xeira.
1,75 euros.

As imaxes de

Carlos Velo
N O V I D A D E

A NOSA TERRA

Miguel Anxo Fernández
O cineasta galego que levantou a admiración dos críticos

e cineastas Georges Sadoul, François Truffaut,
Gillo Pontecorvo, Lindsay Anderson...

Premio de ensaio

Sempre en Galiza do

Concello de Pontevedra

O novo Bribón sairá do mesmo estaleiro
que fabrica lanchas rápidas para a Guardia Civil 

Un veleiro de Moaña para o Rei

O Rei fíxose unha foto co equipo que prepara o novo Bribón no estaleiro de Rodman
en Moaña.




