
ZARA ESQUECE O GALEGO NUN ANUNCIO NO QUE INCLÚE
un bo feixe de idiomas de todo o mundo. A empresa de Arteixo ten
a gala non identificarse con Galiza. O modisto Adolfo Domínguez
responde ao presidente galego que lle impón a medalla Castelao
nun correcto castelán. O galego, malia as homenaxes e o protoco-
lo dos últimos vinte anos, despois de máis de dous séculos de des-
prezo e de proibición de calquer uso oficial, é unha língua aínda en
conflito que certas clases privilexiadas e certa casta política no po-
der continúan negándose a utilizar, lanzando así unha clara men-
saxe negativa sobre o noso idioma ao resto da sociedade. A toma
de posición do Centro Dramático Galego ao render unha das súas
tres montaxes anuais ao castelán, traducindo para iso nada menos
que ao autor do Sempre en Galiza, só pode ser entendida como
unha provocación. Que estamos ante unha estratexia premeditada
próbao o estilo manipulador dos que sairon a argumentar a prol de
Guede, o director do CDG. Todos teiman en disimular a eviden-
cia de que ninguén critica a tradución de Castelao para un públi-
co español, senón o sen sentido e o despilfarro de darlle un Cas-
telao traducido aos propios galegos. Posta en rotativa a distorsión
dos feitos, queda o camiño expedito para calificar os defensores
do galego de fundamentalistas (Deus nos valga).♦
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lSe che cumpría algo do alcalde
era mellor que colleses o certifi-
cado e foses na súa procura ao
seu negocio ou á súa consulta
para que cho asinase. Se non es-
tabas moi apurado, podías dei-
xalo no concello, agardar uns
días a que o alcalde tivese tem-
po a pasar por alí e volver bus-
calo. Así foi sempre na maioría
dos municipios de Galiza. O al-
calde non cobraba, pero ía polo
seu despacho cando podía. Ade-
mais, ao recibir a un na súa casa
ou negocio e estamparche a si-
natura estaba a venderche un fa-
vor que, logo, pretendía sempre
cobrar en votos.

Ultimamente no Partido Po-
pular puxeron de moda outra
modalidade, a de cobrar por asis-
tencia ao despacho e, mesmo,
por aqueles actos nos que o al-
calde ou concelleiro substituto,
realizaba funcións representati-
vas: uns 60 euros por pasar unha
ou dúas horas polo concello. Un-
ha sentencia do Tribunal Supe-
rior de Xustiza vén declarar ile-
gal este proceder ante un conten-
cioso presentado polo BNG con-
tra o alcalde de Chantada, Ma-
nuel Varela e a tenente de alcalde
e deputada do PP Susana López. 

Os maxistrados Gonzalo de
la Huerga, Fernando Seoane e
María Dores Galindo sentencian
que a asistencia ao despacho da
alcaldía “forma parte das obriga-
cións características do cargo”.
Ademais, afírmase que “debe de
entenderse que o mínimo que se
lle ten que esixir (ao alcalde) é a
asistencia ao despacho no conce-
llo e a súa presencia nas reunións
oficiais que, pola súa natureza, o
requiran”. Como estas funcións
son “inherentes ao cargo” non

considera o TSX que deban per-
cibir cantidade algunha como in-
demnización, “pois sería para re-
sarcirse duns quebrantos que,
desde logo, non se suscitan”.

A dedicación exclusiva

Anúlase igualmente a discrecio-
nalidade á hora de aprobar as

dedicacións exclusivas dos con-
celleiros. A sentencia, ao refe-
rirse ao cobro por dedicación
exclusiva da segunda tenente de
alcalde chantadina Susana Ló-
pez, dicta que para poder apro-
bar a dedicación exclusiva dun
alcalde ou concelleiro é preciso
xustificar os cargos e o traballo
a realizar. O pleno é quen ten

capacidade para propoñer eses
postos, pero debe de ser de xei-
to xustificado e razoado. 

Eses cargos de dedicación
exclusiva deberán fixarse, sen-
tencia o TSX, “en atención ao
grado de responsabilidade”, po-
lo que é contrario á lei que sexa
un concelleiro quen teña dedi-
cación exclusiva e non o alcal-

de. O anterior non invalida para
nada a facultade de autorregula-
ción dos cargos, que lle corres-
ponde ao concello, senón que a
recoñece como tal, pero márca-
lle os límites estrictos para po-
der exercela.

Este apartado aféctalle aínda
a máis corporacións onde as de-
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A sentencia contra os rexedores de Chantada podería revolucionar
o municipalismo galego

Os alcaldes non poderán cobrar por asistiren
ao seu despacho e deberán xustificar

a dedicación
A. EIRÉ

A sentencia 1118-2002 do Tribunal Superior non é unha máis das que se dictan a diario, senón que senta precedente
e pode mudar moitas cousas no municipalismo galego. Non só lle vai afectar a varios dos actuais alcaldes, que po-
derían verse obrigados e reintegrar miles de euros ás arcas municipais, senón que servirá para regular as súas retri-
bucións e as dos membros das corporacións locais porque corta a discrecionalidade que rexía en moitos concellos.

O alcalde de Chantada, Manuel Varela, e a tenente de alcalde e deputada do PP Susana López. 



dicacións exclusivas, moitas ve-
ces, van en función de preben-
das para pagar pactos políticos
ou buscar acomodos nas listas,
sen ter en conta as necesidades
reais de cada concello, algo que
critica e anula a presente senten-
cia do Tribunal Superior de Xus-
tiza. Hai casos extremos, como
o do concello de Sada, onde to-
dos os concelleiros do grupo de
goberno (PP) cobran dedicación
exclusiva.

Os alcaldes e concelleiros

poderán seguir
cobrando por
asistir a sesións
plenarias, órga-
nos colexiados e
sesións informa-
tivas ou de gober-
no, pero o que
anula a sentencia (firme, contra
a que unicamente se pode inter-
poñer recurso de casación) é a
fixación dunha especie de soldo
por realizar funcións que lle son
propias do cargo. A sentencia
considera, ademais, que esta

modalidade de pagamento, que
moitas veces se convertía nun
importante soldo mensual, é un
xeito de escapar ao control fis-
cal. Así non se cotiza por esas
“dietas” á Seguridade Social e
as retencións tamén son moito

menores. Este é
un método usado
polos alcaldes
que son pensio-
nistas para ase-
gurarse as retri-
bucións e evitar a
incompatibilida-

de coa xubilación. O caso máis
famoso era do de Prado Villapol,
alcalde do Vicedo, condenado
hai un ano por outras irregulari-
dades no cargo, que algúns me-
ses cobraba por estes conceptos
máis de 3.500 euros.♦
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Vén da páxina anterior

Retribucións
especiais
en cinco
concellos

Alcalde Adolfo Campos Pa-
nadeiro (PP)

Indemnización por día de
asistencia ao concello, máxi-
mo 24 días ao mes. 10.000
ptas/día (60,10 euros)

Ao cabo do mes cobra
240.000 ptas (1.442,43 euros)

Tamén cobra o concellei-
ro delegado de Servicios e
Obras, Xosé Adonis Rodrí-
guez González 5.000 ptas/día
(30,05 euros)

Alcalde Xosé Manuel Cen-
dón Fernández (PP)

Cobra por asistencia por
despacho diario todos os días
laborábeis, sábados incluídos
7.000 pta (42,07 euros)

En Ares o PP ten 6 conce-
lleiros, pero hai división in-
terna e lévase mal con 3 de-
les, por iso preside todas as
comisións informativas (de-
bería presidilas o concelleiro
delegado de turno) e cobra
7.000 ptas (42,07 euros) por
cada unha delas. Saca unha
media mensual de 220.000
pta (1.322,23 euros).

Alcalde Francisco Gil Za-
mora (PP)

Cobra como mestre xubi-
lado.

Cobra por asistencia
diaria ao concello 8.000
ptas/día (48,08 euros) os dí-
as laborábeis.

Cobra por desprazamento
ao concello outras 8.000
ptas/día (48,08 euros) os días
laborábeis (vive en Ournse).

Cobra por asistencia aos
órganos colexiados (plenos e
demais) 12.000 ptas/sesión
(72,12 euros).

Hai un informe da Aseso-
ría da Deputación de Ouren-
se que indica que non pode
cobrar a pensión do estado e
cobrar por asistencia ao con-
cello porque non hai que-
branto económico.

O tenente de alcalde
Hermenexildo Guerra Váz-
quez (millonario que fixo
fortuna en México) cobra
por asistencias ao concello
unhas 125.000 ptas/mes
(751,25 euros).

Alcalde Ramón Toimil Saa-
vedra (PSOE)

Asignación por asisten-
cia diaria a despacho seis dí-
as á semana 36,06 euros
(6.000 ptas)

Cobra por asistencia a
Comisión de Goberno 54,09
euros (9.000 pta).

Cobra por asistencia ple-
nos 54,09 euros (9.000 ptas).♦

Mugardos

Avión

Ares

Dozón

“Non estiben a facer nada que
non fixesen outros moitos al-
caldes”, descúlpase Manuel
Varela, o rexedor chantadino
condenado. A afirmación de
Manuel Varela é certa. Segun-
do puido saber A Nosa Terra,
existen, polo menos, outros
cinco alcaldes que teñen o mes-
mo sistema de retribución:
Ares, Avión, Dozón e  Mugar-
dos. A mesma pola que percibí-
an os seus emolumentos os de
Carballeda de Avia e Oroso ata
que lle presentaron sendas mo-
cións de censura.

Tamén o alcalde de Moeche,
Xulio Cribeiro, mudou o seu
sistema de cobro por asistencia
ao despacho despois de que o
BNG presentase o ano pasado
un recurso. O mesmo proceder
seguiu o ano pasado o do Savi-
ñao, Xaquín González, ante os
indicios de ilegalidade.  No 1993
outra sentencia facíalle modifi-
car ao concello de Cambre este
xeito de retribucións. En Mesía
dáse outra irregularidade: o al-
calde, Xosé Fraga, e os tenentes
de alcaldes cobran máis que os
outros concelleiros por asisten-

cia a plenos e comisións.
En todos os concellos cita-

dos anteriormente téñense pre-
sentados escritos de reposición
para mudar o método ilegal de
cobro, sen que fosen atendidos
polas corporacións.  Desde a
oficina municipal do BNG con-
sideran que con esta sentencia
no caso de Chantada “deberán
de mudar o sistema”. Doutro
xeito, no BNG afirman que re-
correría de novo a TSX, polo
que os alcaldes terían que rein-
tegrar o diñeiro mal cobrado.

Algúns destes rexedores
afirman que eles non están a
cometer ilegalidades porque “é
o secretario municipal quen
ten que advertir se o método
retributivo non é conforme á
lei e non o fixo”.

No Partido Popular acusan
tamén a BNG e socialistas

O alcalde chan-
tadino, Manuel
Varela, mani-
festoulle A Nosa
Terra que “es-
tán a estudiar o

recurso de casación a presen-
tar no Tribunal Supremo, pois
este emitiu sentencias que din
todo o contrario que a do
TSX”. Considera Varela que
non se pode afirmar que as me-
nos de 160.000 pesetas que co-
braba mensualmente “fosen
moito, sobre todo tendo en
conta a dedicación exclusiva
cobrada por anteriores alcal-
des”. Tamén considera que no
referente á dedicación  exclusi-
va da concelleira Susana Ló-
pez, a sentencia “aínda ten me-
nos por onde collela, pois, se-
guindo esta regra, ninguén po-
dería cobrar por asistencia a
plenos ou comisións”.

Desde o PP afirman que o
caso de dedicacións exclusivas
non lle afecta unicamente a
membros do seu partido pois,
en algúns concellos e nas depu-
tacións hai membros do BNG e

PsdG-PSOE que teñen dedica-
ción exclusiva “sen ter un come-
tido específico”.

O avogado e concelleiro do
BNG en Chantada, Xosé López,
que dirixiu o recurso  ao TSX,
aclara que “o problema da con-
celleira Susana López é que non
tiña competencias exclusivas pa-
ra exercer. Era unha dedicación
exclusiva encuberta e nós o que
pedíamos e que fose efectiva, con
capacidade executiva”.  A res-
pecto do soldo do alcalde, López
afirma que o BNG nunca estivo e
contra da dedicación  exclusiva
ou parcial, pero si a que os paga-
mentos se realicen unicamente
coa presentación dunha declara-
ción xurada na que da conta das
súas asistencias ao despacho ou a
actos”. A respecto das sentencias
do Supremo o avogado e conce-
lleiro chantadino afirma que os
casos de concellos españois sen-

tenciados en Ma-
drid non eran se-
mellantes ao de
Chantada e que,
ademais, “a lexis-
lación mudou hai
dous anos”.♦♦

Cinco rexedores na mesma situación

O alcalde chantadino Manuel
Varela e a concelleira e deputada
do PP Susana López terán que
devolver ás arcas municipais o
diñeiro cobrado desde xuño de
1999, segundo dicta a sentencia
do Tribunal Superior de Xustiza. 

O alcalde cobraba 60,10 eu-
ros ao día por asistencia ao seu
despacho no concello ou a actos
representativos. A concelleira de
Cultura percibía 1.712 euros
mensuais por dedicación exclusi-
va, condición que xa non ostenta
por ser parlamentaria. Entre am-
bos terán que restituír ás arcas
municipais máis 96.000 euros
(case 16 millóns de pesetas).

Estas retribucións acordáron-
se no pleno do 16 de xullo de
1999. O BNG presentou recurso
de reposición contra esta deci-
sión, considerando que non se
adaptaba á legalidade. Recurso
que non se tivo en conta. Ante
esta negativa os nacionalistas de-
ciden presentar un contencioso
administrativo ante o Tribunal
Superior de Xustiza, que vén de
fallar dándolles a razón.

O voceiro nacionalista, Car-
los Varela, considera que este
asunto non tería porque ter trans-

cendido máis aló do concello,
“pero cando recorremos en repo-

sición só mostraron arrogancia e
soberbia, polo que nos vimos

obrigados a ir pola vía xudicial”.
Carlos Varela afirma que “es-

tá claro que hai unha completa
ofensa para todo o pobo, polo
que, tanto alcalde como conce-
lleira, deben dimitir”. O voceiro
nacionalista afirma que a senten-
cia “é un xeito de transmitir ao
pobo que non se pode gobernar
caprichosamente, porque están
xogando coas cousas públicas
con certa frivolidade”.

Para o BNG de Chantada esta
sentencia só é o preludio doutras
que virán dentro de pouco contra
o alcalde. Entre elas está penden-
te un proceso por malversación
de fondos públicos e prevarica-
ción, por obras ilegais en propie-
dades privadas, non orzamenta-
das e pagadas co fondos públicos
na semana anterior ás últimas
eleccións municipais. Carlos Va-
rela afirma que, “paradoxalmente
o concello de Chantada ten gaña-
da unha sentencia sobre o canon
enerxético por máis de seis mi-
llóns de euros sen que o alcalde
se preocupe de que a Deputación
de Lugo a cumpra”.

Pola súa parte Manuel Varela
considera que non cometeu nin-
gunha ilegalidade.♦

O alcalde e a concelleira chantadina terán que
devolver 96.000 euros cobrados indebidamente

A dedicación exclusiva deberá fixarase

‘en atención ao grado

de responsabilidade do concelleiro’

Manuel Anxo Taboada e Carlos Varela, concelleiros do BNG, piden a dimisión dos res-
ponsábeis chantadinos.

O alcalde chantadino presentará

recurso de casación ante o Supremo.



Di Pedro Guerra: a fame axexa. Avísanos.
Non alegue logo ninguén non sabelo. É
ela un carnívoro coitelo que nos apunta

a todos co seu fío, sen distingos, non se libra nin
deus do perigo. E os culpables teñen nome e
apelido, son moi pouquiños, pero campan ás sú-
as anchas polo vicio: non dan a cara, co cal é
imposible partírllela. Desde o anonimato dun-
has siglas fantasmagóricas moven ó seu libre al-
bedrío os fíos do noso inferno e do seu paraíso.
No anonimato reside o segredo do seu poderío.
E na inmoralidade intrínseca do sistema de rela-
cións de producción capitalista: a fame do mun-
do é culpa dos reis do luxo, e consecuencia ex-
clusiva do insaciable afán de plusvalía dos em-
peradores da macroeconomía. Diga o que diga
Álvaro Mutis no seu falso Manifesto contra a
morte do espírito. Nin el cre o que escribe. As
que si corren inminente perigo agora mesmiño
son oitocentos millóns de vidas, son cifras das
Nacións Unidas, nin quito nin poño díxitos.
Agonizan por todos os sitios. O mesmo Mutis
tropeza todos os días cun senfín de cadáveres
andantes no seu propio país. Anque seguramen-
te nin os mira. O seu é o espírito ¡E unha figa!
É a súa argucia para trepar persoalmente coa súa
tinta no escalafón dos elixidos. Vulgariza a pre-
zo de ouro o marxismo. Como se a teoría do so-
cialismo científico fose a causa da fame canina
que se estende por todo o orbe a ollos vistas ¡O
que faltaba por oír! Ben sabe el que o consu-
mismo extravagante está circunscrito a unha ín-
fima minoría e que a inmensa maioría está bai-
xo mínimos. Que se dea un garbeo por calque-
ra suburbio do mesmo mundo rico. A depaupe-
ración é consecuencia directa da expoliación de
uns por outros e da explotación do home polo
home, tal cal deixou maxistralmente dito o Ma-
nifesto Comunista. Home, non: Mutis non men-
te porque si, fai apoloxía do capitalismo porque
o corpo llo pide, non o espírito. Non é que el
non saiba que os auténticos fórceps da depaupe-
ración (espiritual e física) son os consellos de
administración dos oligopolios, sábeo de sobra,
como sabe que o director de quenda da ONU e
da OTAN non son os que determinan as súas
políticas. Nin os gobernos son soberanos para
determinar as actividades do estado nos seus
propios países. Os que mandan, ordenan e fan
saber son os amos de chave da bolsa, a industria
e a enerxía. Sábeo ata o último da fila. E Mutis
é un lince. O que pasa é que esgrime a tinta co-
mo máis cotiza. Teme a morte do espírito en
abstracto e non os oitocentos millóns de vícti-
mas da vil cobiza capitalista. Aflíxeno as “bre-
ves e horrendas” décadas do extinto campo so-
cialista e o profuso despotismo capitalista non o
perturba o máis mínimo. De acordo, aquelo ter-
minou mal, moi mal, peor imposible. Pero, ¿e
aquí?: Hitler, Musolini, Franco, Salazar, Somo-
za, Strossner, Duvalier, Pérez Jiménez, Batista,
Trujillo, e suma e segue: botaban ás serpes os
subversivos. Os fornos crematorios nazis foron
feroces fórceps de exterminio masivo. O siste-
ma soviético cometeu tropelías atroces e acabou
como o rosario da aurora, si, pero supuxo un pu-

lo vital na mellora das condicións de vida e de
traballo da inmensa maioría, en Rusia e no con-
xunto dos países. Cando Mutis di que o desaso-
sega o perigo de morte que corre o espírito, ou
cando di tal que así, “entregado o noso tempo ás
exclusivas mans dos señores da riqueza e do di-
ñeiro –dese diñeiro cuxo espírito enchoupa por
igual ós seus vasalos–” (sic) ¡Será malandrín! O
espírito nin molesta nin delinque, é inofensivo
en si. O malo é que a fame supón unha cruel se-
vicia física que non obedece a ningunha maldi-
ción bíblica senón ó egoísmo da super patronal
e ó saqueo monopolista de materias primas alí
onde pisan. Pero o peor de todo, o que non ten

nome é que hai oitocentos millóns de seres hu-
manos coas tripas feitas trizas. E para máis inri
o número de famentos medra xeometricamente
como a sociedade mesma. Urxen medidas de
bisturí. Son pomadas as oenegués e o apadriña-
mento de meniños: mitigan pero non extirpan.
O día menos pensado en lugar de pasar os in-
migrantes o Estreito de Xibraltar en pateras pa-
sarano a pé por autopista de cadáveres se é pre-
ciso. Cando os famentos do mundo decidan en-
trar a saco nas despensas do mal chamado mun-
do rico non haberá lei de extranxeiría que o re-
sista. O meu será entonces indicarlles as des-
pensas mellor surtidas de Galicia. Digo.♦
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El País (domingo
2 3) pregúnta lle ao
escritor mex ic ano
C arlos Fuentes que
nomes quedarán da
litera tura  en
españo l do século
XX. Fuentes
responde: Va lle-
Inc lán, G a ldós,
M achado , Lorc a ,
C arp ienter, Borges
e . . . Jorge Amado
(!!). O  lector queda
dub idando ,
perp lexo , se a
inc lusión do grande
autor brasile iro
(obvi amente en
lingua portuguesa)
é unha  mostra  má is
do interese de
M adrid por
absorber a  fa la  lusa
ou un c laro
princip io de
a lzhe imer no , por
outra  parte , xeni a l,
C arlos Fuentes. 

O Príncipe Felipe
visita as insta lacións
dun xorna l e di que
“de non ser o que
son, sería
xorna lista ” . N on
meditou en que , con
ese oficio, non
podería facer a
casa que está
facendo.

O G-8, os oito
pa íses má is ricos do
mundo, reúnense no
C anadá . Agora
procuran lugares
a fastados. N on é de
estranar. Dada a

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González

A fame axexa 
XESÚS REDONDO ABUÍN

A situación de fame no Terceiro Mundo e nos arrabaldos do
Norte rico están chegando ao límite de resistencia. A culpa é
daqueles que posúen a meirande parte das riquezas da terra,
incapaces de adiviñaren os perigos futuros da desigualdade.

Cartas

Aclaracións sobre
a Asemblea da Mesa
Unha simple aclaración: como
Marta Dacosta me acusa no seu ar-
tigo da semana pasada de opinar
sen ter acudido á Asemblea Extra-
ordinaria da Mesa, quería aclarar
publicamente que, efectivamente,
ten razón: moi ao meu pesar non
puiden acudir pois, como ela sabe
moi ben, estaba en Allariz repre-
sentando publicamente á empresa
para a que traballo. Eu, sen embar-
go, asistín a todas as asembleas an-
teriores da Mesa desde que son so-
cio da organización, hai trece anos,
e en ningunha lembro tela visto a
ela por alí. Está vez cónstame que
acudiu, tal e como tamén acudiron
por primeira vez, curiosamente,
moitos liberados da sección sindi-
cal á que ela pertence (sindicato

nacionalista e plural, por certo, no
que tamén eu milito).♦

FRAN ALONSO
(VIGO)

En resposta a
Álvarez Merayo
Como membro da anterior Co-
misión Permanente da Mesa e
como un dos máximos responsá-
beis da organización dos actos
do 19 de maio en Vilafranca do
Bierzo, á vista da carta de Antó-
nio Álvarez Merayo, do colecti-
vo “Fala Ceibe”, publicada en
“Vieiros” o 19 de xuño e en “A
Nosa Terra” o 27, vexo-me obri-
gado a aclarar:

a) Que para a organización
do acto de Vilafranca, a Perma-
nente anterior da Mesa celebrou
con representantes de diversas

entidades normalizadoras tres
reunións, á última das cales (luns
6 de maio) acudiu en persoa, ta-
mén, un representante do Colec-
tivo “Fala Ceibe”.

b) Que todo o deseño das ac-
tividades e todas as xestións de
infraestrutura se fixeron, en con-
versas que eu própio mantiven en
Vilagarcia da Arousa co interesa-
do, coa axuda, co asentimento e
coa valiosa orientación de Héctor
Silveira, da “Escola de Gaitas de
Vilafranca”, e, nun segundo mo-
mento, tamén de Marisa Cela, da
mesma entidade berciana.

c) Que no transcurso do pró-
prio acto do 19 de maio, foi pre-
cisamente un membro de “Fala
Ceibe” (Sousa) quen procedeu á
leitura do manifesto da xornada,
elaborado pola sua organización,
hai que dicé-lo tamén, sen nin-
gunha interferéncia por parte de

ningunha entidade da Galiza ad-
ministrativa ali presente.

d) Que, en definitiva, o acto
de Vilafranca, se ben puido ter
maior concorréncia, máis publi-
cidade, mellor deseño e meirande
repercusión, non foi en ningun
concepto, como afirma Álvarez
Merayo, un caso de “tutelaxe”,
senón de colaboración desintere-
sada, de irmandade e en pé de
igualdade, entre as organizacións
que loitamos pola língua a ambos
lados dos limites da Galiza “ofi-
cial”. Tamén non foi, pois, un ac-
to “claramente cociñado por e
para militantes desas organiza-
cións, cunha minima senón nula
participación local”, senón unha
actividade organizada conxunta-
mente, na que “Fala Ceibe” inter-
viu de xeito destacado e que axu-
dou, penso, a reestabelecer unha
dinámica de contacto e colabora-

A N A PILLAD O



En 1935, nunha das máis rigorosas decla-
racións políticas dos surrealistas, Do
tempo en que os surrealistas tiñan ra-

zón”, en que despois do Congreso interna-
cional para a defensa da cultura de 1935, rom-
pían co Partido comunista francés e coa III In-
ternacional, o grupo de París do movimento
surrealista iniciaba o tal panfleto desta manei-
ra: “Ao dirixiren a sua adesión colectiva ao
‘Congreso internacional para a defensa da cul-
tura’, os escritores surrealistas, que pensaban
participar nunha discusión real, fixáranse dous
obxectivos principais: 1º chamar a atención so-
bre o que esas palabras tomadas por si sós, ‘de-
fensa da cultura’, poden comportar de incondi-
cional e perigoso, etc”. Este era o inicio da de-
vandita declaración. Os surrealistas, nunha es-
teira que viña de Freud –O malestar na cultu-
ra– e que continuaría Walter Benjamin eses
mesmos anos, e Th. W. Adorno nos anos pos-
teriores á segunda guerra mundial, avisaban
que a defensa da cultura por si só non conduce
a nada. Non fai falta ser freudiano para saber
que a cultura –a civilización– nace da repre-
sión-sublimación dos impulsos do home. “A
civilización constrúese sobre unha renuncia ao
instinto”. Ao cabo, sabémolo, había xente que
despois recitar a Hölderlin –as mocidades hi-
tlerianas recitábano nas suas concentracións–,
de escoitar a Mozart ou a Wagner, e a tantos
outros, dirixian o masacre de xudeos, ciganos,
comunistas, homosexuais, socialdemócratas e
seres inferiores en xeral. Cando non acendian
eles directamente o forno. Tamén sabemos que
a música de Mozart apagaba os berros das ví-
timas dos fornos crematorios.

A revolución francesa foi un documento de
cultura-civilización, mais ao luitar contra toda
outredade lingüística foi tamén un documento
de barbárie. Cando a III República francesa
promulga a escola laica, única e obrigatoria
para todos, acaba co analfabetismo (documen-
to de cultura), mais leva a cabo a agonia, e ca-
se defunción do euskera, do occitano, do bre-
tón, do catalán e do alemán nas fronteiras do
hexágono (documento de barbárie). O estado
español durante moitos anos mantivo á maio-
ría dos seus súbditos no analfabetismo máis
absoluto (documento de barbárie), o que per-
mitiu, e hai que confesalo en voz alta, salvar o
galego (documento de cultura, quizais indirec-
to, mais documento de cultura ao cabo). Outro
exemplo, o Val dos Caídos franquista –deixan-
do de banda o seu lado monumental, “pom-
pier”, “hortera”, esquecendo o seu agresivo
kitsch– quixo ser un documento de cultura e o
que documenta é a barbárie. Etcétera.

Todo este prolegómeno vén dado para in-
tentar definir a política “cultural” do Centro
Dramático Galego. Os responsábeis de tal ins-
titución defenderon en 1988 a representación
de Valle-Inclán en español na Galiza, eu ta-
mén a defendo, mais... a operación do CDG
comportaba diversos pontos moi perigosos,
entre eles a negación –como autores teatrais
de calidade– dos dramaturgos galegos, á vez

que podía negar toda unha dramatúrxia (a ga-
lega) non desenvolvida aínda. A operación po-
día servir para negar ao galego a sua condi-
cición de língua de comunicación en derradei-
ra instáncia, e de língua de alta cultura en pri-
meira. A reacción que se produciu –desde o
meu ponto de vista, que agora non vou desen-
volver, por parte da intelectualidade galega foi
ambígua, no sentido que deixou por aclarar
moitas cousas– foi, con todo, saudábel, xa que
se trataba de acoutar o acto de cultura que era
a representación de Valle para que non de-
sembocara nun acto de barbárie total. 

Mais se o a representación de Valle en es-
pañol tiña –aínda que fose cos cartos para a
promoción e defensa do teatro galego, en gale-
go– os trazos dun acto de cultura, a representa-
ción de Os vellos non deben de namorarse en
español en diversas cidades e vilas da Galiza,
converte a un dos máis acérrimos defensores da
cultura galega (Castelao), por arte do CDG,
nun inimigo dela. Curiosa (¿) inversión, ¿ou ac-
to-documento (porque toda representación tea-
tral é un documento) de cultura pensado cons-
cientemente como documento de barbárie?.

Adorno, en Dialectica negativa, lembrába-
nos, baseándose en Brecht, que o palacio da cul-
tura está feito de caca de can, e engadia, “toda
cultura, despois de Auschwitz é, incluíndo a sua
crítica, lixo. Ao se restaurar despois das cousas
que aconteceron sen resisténcia no seu próprio
campo, a cultura converteuse enteiramente na

ideoloxía que fora en poténcia na ideoloxía que é
desde que pretendeu, en oposición á existéncia
material, iluminar naquela existéncia coa luz que
lle fora negada pola separación entre espírito e
traballo manual. Sexa quen for que defenda o
manteñemento desta cultura radicalmente culpá-
bel, convértese no seu cómplice, mentres que o
home que di non á cultura está directamente fo-
mentando a barbárie que a nosa cultura demos-
trou ser”. Xa que logo, opóndonos á representa-
ción de Castelao en español na Galiza ¿somos tan
cómplices coa barbárie como os que a aproban?
Acho que non. Acho que as resisténcias a esas re-
presentacións intentan erixir o ideal estético en
ideal social articulado co que non é arte. As re-
sisténcias a esas representacións, acho, defenden
unha cultura responsábel de si própria, que se sa-
be portadora da dualidade cultura/barbárie. Un-
has resisténcias que defenden unha cultura porta-
dora de liberdade, de igualdade, de solidariedade,
sabendo que en si, mesmo quizais en eséncia, a
cultura é aristocrática, portadora de desigualda-
des, xa que logo. As resisténcias a esas represen-
tacións son a defensa contra unha cultura que é,
que quizais será por moito tempo, sepultura da
tradición dos vencidos. A defensa da cultura por
si só, en derradeira instáncia a única base defen-
siva do CDG, é fechar os ollos perante unha rea-
lidade que salta á vista desde hai anos: o CDG ten
vocación de sepultureiro, ten vocación de ente-
rrador: enterrar aos vencidos e derrotados, ente-
rrar a nosa tradición máis válida.♦
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simpa tía irrefreábel
que despertan,
escollen sitios onde
non se lles amoree a
xente para pedir
autógrafos.

O grupo Prensa
Ibérica , cada vez é
má is ibérico.
Adema is de ostentar
a propiedade de
Faro de Vigo e de
La O pinión da
Coruña , así como
doutros oito xorna is
españois, tamén é
dono de A C apita l e
O  Comércio do
Porto e a índa anda
a botarlle o ollo a
outro rota tivo no
Algarve.

Mel Gibson
interpreta C ando
eramos soldados,
outro filme sobre
Vietnam no que os
Estados Unidos
gañan no cine a
guerra que
perderon na
rea lidade . Pero a
gracia está en
poñer a  un actor
que pasa dos
cincuenta en frontes
de ba ta lla nos que o
má is vello non
pasaba de
vintecinco anos.
Tampouco nisto
coidan a
verosimilitude.

Entre o 15 e o 23
de xuño celebrou
Ba iona unha
semana de
intercambios socio-
económicos e
cultura is con
Portuga l. Por iso,
todo o programa
estaba en correcto
castelán.♦

O CDG e o español
XESÚS GONZÁLEZ GÓMEZ

O escritor e crítico Xesús González Gómez engade aquí a súa opinión
á polémica sobre a representación de Castelao en español en Galicia. 

Xosé Lois

Os textos enviados a esta sección non
deben sobrepasar as 45 liñas.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

ción que, agardo, a nova equipa
dirixente da Mesa ha saber conti-
nuar e aprofundar.

A coincidéncia no calendário
do acto do dia 19 coa entrega do
“Pedrón de Ouro” á “Escola de
Gaitas”, en Padrón, impediu que
Silveira e Cela en persoa estive-
sen en Vilafranca. Talvez a sua
auséncia teña sido causa destas
interpretacións e reproches tan
falsos como inxustos a respeito
do que foi, como se organizou e
que significou o citado acto. En-
tendimos que o ano Sarmiento e
o Dia das Letras era un momento
óptimo para expresar a nosa so-
lidariedade coa loita polo galego
no Bierzo e por iso artellamos,
coas premisas que nos suxeriu un
dos máximos traballadores polo
galego no Bierzo, un acto plural e
multifacético en Vilafranca.

En todo o caso, non estará de

máis pedir un pouquiño máis de
xenerosidade á hora de valorizar
un esforzo como o que realizamos
desde a anterior Permanente da
Mesa e desde as outras entidades
normalizadoras que participaron
no acto, máxime cando desde o
Concello de Vilafranca (goberna-
do polo PP), todo foron ademais
pexas e dificuldades para a sua ce-
lebración. Facer ese esforzo de
xenerosidade para os que xa non
rexemos a Mesa, en concreto, non
impedirá, nen miga, que a xeira
que emprende a nova dirección,
coa estimábel colaboración de
“Fala Ceibe”, renda máis e mello-
res froitos no imediato futuro para
os galego-utentes do Bierzo.♦

EMÍLIO ÍNSUA
(CAMBADOS)

O incidente dos

deputados lusos e a
Garda Civil
Coa información “A Garda Civil
golpea a dous deputados portu-
gueses...”, publicada no número
1.040 de A Nosa Terra, estádes-
lles a seguir o xogo á parte ultra-
dereitista do novo goberno por-
tugués, que dende que entrou
non fai máis que situar en Espa-
ña, en Galicia e nas outras terras
próximas o epicentro dos seus
problemas. Queren enganar a
súa xente cun nacionalismo tras-
noitado namentres se adican á
venda de todo Portugal, tal e co-
ma fixeron eiquí os do PP. Ta-
mén habíame gustar que non fó-
sedes tan duros coa Garda Civil
en Galicia, porque anque o seu
pasado non se pode esquecer, é
ben certo que a maioría dos gar-

das sono porque é unha saída la-
boral máis, que che permite en
poucos anos ter unha soldada
digna e vivir en Galicia, que é de
onde son a maioría dos que hai
entre nós. Se en Galicia tivése-
mos a nosa policía, pódovos ga-
rantir que moi poucos dos hoxe
gardas dubidarían en trocar de
Corpo. Quérovos felicitar polo
traballo que desenrolades no vo-
so xornal e moi especialmente
na editorial.♦

MARCO FERNÁNDEZ
(LUGO)



Os galegos
volven
emigrar
“Galicia volve ser terra de
emigrantes”, titula en portada
El Correo Gallego (1 de xu-
llo, segunda feira). E engade:
“Desde 1990 marcharon da
rexión 17.483 persoas máis
das que chegaron doutras co-
munidades autónomas. A emi-
gración cara o resto de España
aumentou en case un 9% en
2000. O 32% dos galegos que
participan na nova diáspora
optan polas Canarias”.♦

Os alemáns
entenden
mellor
as cancións
en portugués
O veterano músico brasilei-

ro Caetano Veloso fala en
El País Semanal (16 de xu-
ño) da recepción que tivo a
súa música en Europa. Re-
coñece que a música brasi-
leira sempre tivo un bon pú-
blico nalgúns países do con-
tinente, en “Francia e Italia
de maneira máis nítida; Ale-
maña tamén, aínda que en
menor medida, tiñan certa
tradición de interese pola
música brasileira (...). Mes-
mo existía un interese cara
algúns artistas e composito-
res. Había un respeto por
nomes como Vinícius de
Moraes, Baden Powell,
António Carlos Jobim e
João Gilberto. Coñecían os
seus nomes, as cancións. O
cine (...) contribuiu (...). A
cantante Elías Regina tivo
un paso moi marcado por
París; Chico Buarque, unha
presencia moi forte en Italia;
Egberto Gismonti e Edu
Lobo en Alemaña (...).

Ao ser preguntado por
España, Caetano Veloso res-
ponde: “Ah, non. En España
era totalmente distinto. Esa
distancia que Buñuel poñía
como exemplo do que un es-
pañol sinte en relación ao

mundo do idioma portugués
confirmábase. Lembro al-
gunhas xeiras que fixen,
cando todo o que dixen xa
estaba maduro noutros paí-
ses, e en España non había
nada. Podía sentir, tanto nas
reportaxes que me facían co-
mo na reacción do público
presente nos espectáculos,
unha distancia moito maior
da que existía noutras partes
de Europa”.♦

Brasil, Lula e
a ideoloxía
nos titulares
O diario El País (2 de xullo)
titula “Brasil bótase a tem-
blar ante o avance de Lula”.
O titular sorprende porque se
o líder do Partido dos Tra-
balhadores chega á presi-
dencia será gracias ao voto
maioritario dos cidadáns. Po-
lo tanto o título correcto sería
“Unha parte do Brasil bótase
a temblar” ou máis en con-
creto: “os investidores en
bolsa ou os especuladores fi-

nanceiros bótanse a temblar”. 
No subtítulo da mesma

información pódese ler: “Os
rivais do líder esquerdista
únense para cerrarlle o paso
mentres a economía brasilei-
ra comeza a sufrir”. Esta últi-
ma parte, a de que a econo-
mía comeza a sufrir, parece
significar que nos últimos
anos o país viviu un periodo
de bonanza, o cal é falso,
abonda con lembrar a crise
do 98. Pero ademáis, outro
títular, este secundario, da
mesma información dinos
que “desemprego, salarios,
pobreza e corrupción son as
maiores preocupacións”. Do
cal se deduce que a econo-
mía non empezou a sufrir
porque as sondaxes anuncien
a vitoria de Lula, senón que
xa viña sofrindo de antes
(por mor do desemprego, sa-
larios, pobreza e corrupción
aos que alude o título secun-
dario). A non ser que os re-
dactores do periódico enten-
dan que estas últimas cir-
cunstancias non deben ser
encadradas na economía bra-
sileira, suxerindo que a eco-
nomía brasileira é unicamen-
te a que sucede na bolsa.♦

Dous brasileiros célebres, o cantautor Caetano Veloso e o líder do PT e candidato á presidencia, Luíz Inácio da Silva, Lula.
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Unha das poucas ideas promo-
cionais paridas pola dictadura
do palio vermello e amarelo
que mantén o vigor e o acerto é
a de ...y para comer Lugo. A
ocorrencia de Alfredo Sánchez
Carro conserva un dos poucos
argumentos que se lles poden
dar ós investidores: a cidade de
Lugo está de paso cara á Coru-
ña, Santiago e, nalgunhas xeo-
grafías españolas, tamén cara a
Vigo. A autoestrada entre Fiste-
rra e a meseta cóllenos de paso
e temos unha abondosa oferta
para xantar, botar a sesta, pase-
ar e, incluso, mirar unha cate-

dral e unha muralla vedraña.
Ademais, desprazarnos dende
Lugo a Monforte ou a Burela
supón, dado que as estradas ga-
legas son travesías con certas

zonas nas que se pode adiantar
porque ficaron a monte, máis
tempo que facelo á Coruña ou
Santiago e pouco menos que
achegarnos a Vigo. 

Os constructores da provin-
cia reclamaron na súa última
asemblea unha vía rápida que
faga de columna vertebral que
cumpra a finalidade de susten-

tar e conectar a economía da
provincia. Porque o que sucede
é que se revive a Provincia de
Mondoñedo –precisaría un
cambio de nome, claro; a fábri-
ca de curas suspendeu pagos-
na Mariña e se empurra a Mon-
forte cara ao seu núcleo social
e de negocio natural -natural
coa rede de estradas á que nos
condenan- que é Ourense; non
chega a media hora o que se
tarda en coche. E mentres, Lu-
go para comer, e, de aumenta-
ren o límite de velocidade, para
tomar un cafeciño e botar unha
mexada furtiva.♦

Área de servicios (de autoestrada) 
JAUREGUIZAR

A política de turismo da cidade quere convertela nun lugar de paso pa-
ra os turistas que se achegan á costa desde a meseta. A parada obriga-
da dos viaxeiros da autoestrada pode deixar dividendos na hostalería.

Lugo

Outro
concelleiro
do PSOE sae
a defender o
uso do inglés

A.N.T.
O alcalde coruñés non está só no
partido. Francisco Vázquez que
mostra con orgullo o seu título
de sir e emprega o inglés de for-
ma anecdótica, nomeadamente
cando xurde unha polémica co
galego, pode agora sentirse
arroupado por Xulio Martínez,
concelleiro na corporación de
Moaña polo PSdeG-PSOE, quen
a pasada semana tratou de de-
fender sen éxito unha moción en
inglés no pleno celebrado nesta
localidade do Morrazo. A pro-
posta referiase a necesidade de
que os centros educativos da lo-
calidade colaborasen nos planes
de seguridade e emerxencia dise-
ñados polo concello.

O edil argumentou que o
PSOE caracterízase “por ser un-
ha forza internacionalista” e da-
do que “estamos no século XXI
hai que empezar a desterrar ve-
llas pantasmas e pensar que vi-
vimos nunha sociedade multi-
cultural”. Galiza e o Estado es-
pañol, concluiu no seu alegato,
“están encadrados na Unión Eu-
ropea, onde a língua de referen-
cia é o inglés”. A proposta ia
asinada polo “councilman of
Moaña’s touwn”.

Xulio Martínez xa ameazara
con esta actitude nun pleno an-
terior cando un concelleiro de
Esquerda de Galicia e outro do
BNG lle reprocharan a súa acti-
tude de presentar unha moción
en castelán”. Martínez explicou
que o de agora non era máis que
unha anécdota co gallo de “re-
saltar comportamentos dogmá-
ticos e excluíntes por parte,
fundamentalmente, dos na-
cionalistas”. 

O alcalde, o popular, Xavier
Barreiro rexeitou a moción por
non ter sido “cumprimentada debi-
damente”. Barreiro púxolle de ma-
nifesto ante o concelleiro socialis-
ta que o regulamento fixa o idioma
galego como lingua para os docu-
mentos. Con todo, como lembrou
a oposición, a alcaldía non impedi-
ra que no pleno de maio Martínez
presentara a súa proposta en caste-
lán. A súa queixa simbólica, para a
que recorreu ao uso do inglés, non
se refería polo tanto a un impedi-
mento, senón tan só aos reproches
verbais do resto da oposición da
que forma parte.♦



Ignacio Codesido, alcalde de
Touro con sete concelleiros, afir-
ma que ten boas relacións co Par-
tido Popular, pero no seu día hou-
bera problemas coa elaboración
das listas. Xa iniciou contactos
co PP, pero sinala que “aínda hai
que concretar as condicións para
que pase a formar parte do seu
grupo político”. O que si que qui-
xo deixar moi claro é que “en ca-
so de presentarme ás próximas
eleccións municipais, eu tería
que ser cabeza de lista”.

Pola súa banda, o rexedor de
Ordes, Teodosio Martino, reco-
ñece que tan só está pendente da
sinatura para integrarse no PP.
Apunta que “por min non hai
ningún problema e agradézolle ó
señor Marfany que no seu día me
metera en política e que sempre
me apoiara”. Martino militou no
PP durante 12 anos e xa anterior-
mente estivera con Marfany en
Coalición Progresista Galega.
Nas anteriores municipais, en
1999, ía presentarse encabezando
a lista dos populares. Sen embar-
go, o día anterior a pecharse as
candidaturas a dirección do parti-
do impuxo unha lista distinta á
súa. “Marfany ofreceume entón
unhas siglas, cando xa tiñamos
pensado ir como independentes”,
comenta o alcalde. Agora afirma
que a entrada no PP terá que ne-
gociarse persoalmente, pero ase-
gura que “ir de cabeza de cartel é
un dos puntos que temos que tra-
tar sen o cal non haberá acordo”.

Democracia Galega conta na
actualidade con 34 representan-
tes municipais, dos cales 14 per-
tencen ás dúas alcaldías. Mar-
fany expresou a súa vontade, a
través da pequena páxina web
coa que conta o partido, de que
os afiliados e compromisarios
pasasen a engrosar as filas do PP.

Polo tanto, despois de sete anos
de andadura política a cargo do
“partido galeguista de centro”,
tal e como el o cualificaba, pasa
a formar parte do PP, quen xa o
intentara atraer en 1986 trala de-
saparición da UCD.

O futuro incerto de DG

O responsable ourensá de Demo-
cracia Galega e de Coalición Ga-
lega, José Posada desminte a op-
ción de que estes partidos vaian
desaparecer. “A min non se me
informou de nada”, sentencia.
Sen embargo, recoñece que “al-
go que xa se viña dando ata ago-
ra era que moitos militantes que
no seu momento pertenceron o
PP deixaron DG e volveron a afi-
liarse ó seu antigo partido”. Nes-
te sentido apunta que cos conce-
lleiros pode pasar algo similar,
pero sinala que “aínda non se po-
de dicir o que vai pasar con DG
e con CG, pero é algo que non se
pode decidir unilateralmente”.

Esta opción de que sexan só al-
gúns membros os que pasen a for-
mar parte do PP, coincide coas pa-
labras do secretario xeral deste
partido, Xesús Palamou, quen afir-
mou que a integración dos afilia-
dos de DG “estudiarase caso por
caso”. Polo observado en varios
concellos, pode ocorrer que non
tódolos edís queiran entrar a for-
mar parte do partido de Fraga. Un
caso sintomático pódese observar
en Manzaneda, onde a primeira
semana de xuño os concelleiros de
Democracia Galega (2 edís), Uni-
dade Ourensá (2 edís) e PSdeG (1
edil) ían presentar unha moción de
censura contra o popular, Xosé
Hervella. Sen embargo, por razóns
que as partes implicadas explican
de diferente xeito, finalmente o
proxecto non foi adiante.

O alcalde afirma que “foron os
concelleiros de DG quen definiti-
vamente non a asinaron, supoño
que por presións da súa direc-
ción”. Sen embargo, o concelleiro
de DG, Xosé Antón Núñez, nega
a anterior versión dicindo que “foi
o edil socialista quen quixo man-
ter o pacto de goberno, non dando
alternativa a unha forza nova que
ademais foi a segunda máis vota-
da”. Alcalde e oposición mante-
ñen unhas relacións moi distantes
e o primeiro xa apuntou de forma
oficiosa o seu desacordo coa posi-
bilidade de que os concelleiros do
partido de Marfany pasen a for-
mar parte do seu grupo municipal.
Rotundamente di que “antes de
nada está a miña dignidade”. Ade-
mais, polo desacordo co alcalde
amosada por Núñez, é moi impro-
bable que este acepte entrar no PP
de Manzaneda nesas condicións
xa que afirma que “o alcalde nin
sequera presentou os presupostos
do 2001 nin os do 2002 e prome-
teu unha autovía que nunca vai

existir”. Incluso ambos coincidi-
ron en sinalar que entre os dous
partidos de Manzaneda “non exis-
ten boas relacións”.

O Barco seguirá sendo socialista

En canto o caso do Barco de Val-
deorras, o alcalde do PSdeG, Al-
fredo García, subliña que esta lo-
calidade seguirá gobernada polos
socialistas a pesar do hipotético
acordo entre DG, CG e PP. “Na
actualidade existe un acordo de
goberno entre PSdG, BNG e Uni-
dade Ourensana que nos outorgan
9 edís, fronte a 8 que suman eles”.
Para o alcalde, “realmente nunca
existiu DG nin CG no Barco,
simplemente foron por separado
as eleccións por unha rabexa an-
tes dos comicios”. Sen embargo
García explica que “na práctica
levan votando de forma conxunta
durante toda a lexislatura, o único
que vai un pouco por libre e vota
en conciencia e non por siglas de
partido é un edil do PP”. ♦
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FRANCISCO CARBALLO

Se algo define o
miradoiro político de
Franza nas últimas

eleccións presidenciais e
nas lexislativas é a apatía.

Nada parecido ao
alboroto hispánico. Os
franceses buscan otras for-
mas de facer política, de re-
postar ás necesidades da
poboación.

A V República acaba:
Chirac e Raffarin son os
epígonos de De Gaulle; ser-
ven en tanto poden tender
pontes á VI República. Pa-
ra os franceses tres son as
urxencias dunha política
ilusionantes: unparlamento
que represente de verdade
ao país, alternativas
partidarias nidias e
solucións das “tormentas”
económicas.

Os parlamentos da V Re-
pública sempre están condi-
cionados pola presidencia do
Estado. A Dereita converteu
a “non cohabitación” no
eixo do seu programa. Bateu
na almea e non no muro. O
problema é o presidente da
república que desdebuxa o
parlamento. Só un
parlamentarismo san pode
reanimar a apatía francesa.
Tamén compre reformular a
actividade dos partidos: ten
que optar por programas
nus de retórica. A tarefa e
grande para os socialistas e
igual para a dereita
“chirácica”. Estes días
prepara o PSF a súa
asemblea decisoria dunha
auténtica esquerda ou do
eterno vaivén do centrismo.
Mais Raffarin tenas tamén
dificeis. O trunfo do UMP
nada garante. Foi unha con-
cesión dos eleitores como re-
curso provisional para
desfacerse de Le Pen e
forzar ao PSF a definirse.

Os problemas económi-
co-sociais de Franza e de
toda a UE endúrecese:
paro, baixos salarios,
inestabilidade laboral, crise
escolar, violencia, inseguri-
dade... Franza, traballada
como xardín, de riqueza
sen medida, pide unha polí-
tica de participacín, de
solucións inmediatas que
non segan a poñer en
perigo o “grandeur” desta
nación moderna. E Franza
a única nación europea que
fixo dúas revolucións
progresistas, a do XVIII,
1789 e a do XX, 1903. As
dúas con dramáticas
decisións a prol do proleta-
riado e da laicidade. Mais
hoxe os “excluídos”
reaparecen e os fundamen-
talismos -principalmente is-
lámicos- asfixian. Mesmo
Chirac e Raffarin buscan, á
marxe do partido, un
proxecto filosófico e uns
asesores diferentes da vella
garda tecnócrata. A Franza
ilustrada, laica e progresis-
ta peta de París a Lyón, de
Bordeaux a Marseille, na T
invertida da “gauche”.♦♦

A.N.T.
Hai máis de seis anos que se co-
mezou a negociar un Pacto Lo-
cal para impulsar unha redistri-
bución de competencias e de
fondos públicos en favor das
administracións locais. A Fede-
ración Galega de Municipios e
Provinciais decidiu impulsar o
acordo. Ao comezo houbo
entente, pero o PP foise desmar-
cando pouco a pouco, con en-
frontamentos internos no orga-
nismo, ata que, na pasada lexis-
latura, quedou varado na praia

das promesas do PP e de Fraga.
Non tardaron populares e so-

cialistas en artellar un pacto, pero
a nivel de Estado. Agora os na-
cionalistas rexeitan este acordo
“a dous” porque pretende “rabu-
ñar poder político para algunhas
cidades e deputacións, esquecen-
do a realidade e as necesidades
dos concellos galegos”, en pala-
bras de Xosé Manuel Beiras.

O BNG reclama un pacto de
ámbito galego no que se reco-
ñeza e institucionalice a exis-
tencia das comarcas “para que

asuman funcións e servicios es-
pecíficos que excedan o ámbito
municipal”. Tamén aposta por
que as mancomunidades e áre-
as metropolitanas complemen-
ten o papel das comarcas e por-
que as deputacións transfiran
servicios e funcións aos conce-
llos e á Xunta.

Para Beiras, o enfoque dado
polos populares e socialistas en
Madrid, o único que pretende
“non é unha descentralización,
senón unha articulación descen-
tralizada de poderes políticos

que merme as autonomías”.
O PSdG-PSOE, pola súa

banda, presentou unha moción
no Parlamento na que propón
unha negociación “a tres ban-
das” (Xunta, FEGAMP e parti-
dos políticos) para que o pro-
ceso desemboque nun pacto
local para “favorecer a colabo-
ración entre a comunidade ga-
lega e as corporacións que a
integran”. Fraga Iribarne, pola
súa banda, gabou o pacto local
estatal “porque vai favorecer
aos concellos”.♦

Demanda dun ‘pacto local’ galego

Posada: ‘Non está moi claro que Democracia Galega vaia desaparecer’

Os alcaldes de DG poñen como condición
ser cabezas de lista para integrarse no PP

RUBÉN VALVERDE
Henrique Marfany e Xesús Palmou chegaron a un acordo para
que os militantes de Democracia Galega pasen a integrarse no
Partido Popular. Sen embargo, o responsable de DG en Ouren-
se, José Posada, sinala que aínda hai que discutir se van desa-
parecer definitivamente tanto Coalición Galega, como Demo-
cracia Galega. Os dous alcaldes cos que conta nestes momentos
o partido de Marfany, en Touro e Ordes, foron informados das
conversas entre as cúpulas de ámbolos dous partidos e sinalan es-
tar conformes co acordo, aínda que poñen como condición inne-
gociable encabezar as listas nos próximos comicios municipais.

José Posada, responsábel ourensán de Democracia Galega e Coalición Galega.



O pasado mércores 26 de xuño
estaba convocada unha manifes-
tación contra a droga polas rúas
céntricas ourensáns. O alcalde,
Manuel Cabezas, ía na cabeceira.
Minutos antes, Xosé Carlos Ló-
pez foi detido cando informaba e
pedía sinaturas contra o PXOM.
O vello, militante de Izquierda
Unida, sufriu hematomas nos
brazos e unha escordadura cervi-
cal. Sen embargo, o xefe da poli-
cía local negou que a detención e
participación de Cabezas na mar-
cha anti-droga gardaran algunha
relación. O alcalde autorizou un-

ha comisión especial para inves-
tigar os feitos demandada polo
nacionalista Xosé Carballido. A
policía local reiterou que a deten-
ción foi “de rutina”, sen deixar en
absoluto convencidos os conce-
lleiros do BNG.

A mesa da coordinadora veci-
ñal contra o PXOM xa levaba
instalada na céntrica rúa do Pa-
seo dúas semanas cando se pro-
duciu a detención de Xosé Carlos
López. Días antes da súa instala-
ción, o conselleiro Xosé Cuíña
“corrixía” o PXOM. Presentada
como unha estratexia contra o fe-

ísmo desde a consellaría, os to-
ques de atención chegaron a Pon-
teareas, O Grove, Tui e á cidade
das Burgas. O conselleiro orde-
nou que non se derribasen as vi-
vendas sociais do Couto. “As vi-
vendas desaparecen do proxecto
Milenio e quedan como están”,
aclaráballe posteriormente Cabe-
zas aos veciños en pleno. O go-
berno municipal, seguindo as di-
rectrices da consellaría de Cuíña,
terá que esperar a que a reforma
da Lei do Solo entre en vigor pa-
ra saber a que aterse. O PXOM,
que inclúe como un dos puntos
fortes a transformación do barrio
do Couto e o traslado do estadio
aos terreos de Benposta, terá que
ser sometido a novas revisións.

Falta de criterio

Para os nacionalistas ourensáns,
as contradiccións entre a Xunta e
o concello non seguen ningún

criterio e responden a intereses
especulativos. ¿Por que se sus-
pende o derribo das casas do
Couto e se consinte a venda da
finca Santa Mariña?, pregúntan-
se. A operación de venda desta
finca por parte da Deputación á
inmobiliaria catalana Flager é
outro dos cabalos de batalla da
oposición. Un recente auto do
Tribunal Superior prohibe caute-
larmente a operación. Para BNG
e PSOE a decisión xudicial con-
templa o interese xeral desta fin-
ca e dalle un varapao ao goberno
municipal, que avalaba a opera-
ción de Xosé Luís Baltar incluín-
doa no PXOM. Os populares fan
unha lectura diferente: non com-
parten os criterios do auto e, ade-
mais, aseguran que cando o
PXOM entre en vigor a empresa
catalana poderá dispoñer da súa
licencia para urbanizar. “Ante as
decisións cautelares, o que queda
é esperar”, di o alcalde.♦

Nº 1.041 ● Do 4 ao 10 de xullo de 2002 ● Ano XXV Maldito
mancontro
XOSÉ MANUEL SARILLE

Os últimos rendéronse
este ano. O día en
que no traballo ou no

cinema se lles activou o
vibrador e colleron
sixilosamente o telefone para
contestar, aparentando non
darlle a máis mínima impor-
tancia. Levaban cinco, sete,
oito anos, boureando contra
os novos cacharros, discutin-
do coma mulos, censurando
as persoas que os comezaban
a usar e as empresas. E
xurando que nunca terían
un. Despois acabaron viran-
do, porque o necesitaban, di-
cían. O anti-mancontro non
o era por pertencer a
nengunha ideoloxía; nen
estaba instalado nunha clase
social determinada; nen se
reunía en tribu dunha
mesma idade. Os xovens
sempre se sentiron máis
atraídos polo prodixio, pola
maravilla de poder falar con
quen queiras desde calquer
lugar. No Terceiro Mundo
tamén se senten fascinados
por esa maxia, apesar das
carencias económicas para
acceder a ela.

Negaban, quéirano ou
non o queiran, o saudábel
do acto de falar. Se os
comunicólogos argumentan
que a televisión impede o
diálogo e propicia a cultura
dos monos, os apocalípticos
do mancontro aducían que
unha cousa era que dúas
persoas estivesen xuntas e
outra cousa que estivesen
separadas, ao que
loxicamente non hai nada
que engadir. A outra
alegación referíase ás
tarifas raspiñeiras, confun-
dindo a mercadoría co
transportista. ¿Que diminu-
to modelo de portátil terán
aqueles que se burlaban dos
que parecíamos cromos?
¿canto pagará de tarifa
mensual o agoiro aquel da
Faculdade de Xeografía, so-
cio da Opus dei, que se riu
de min na praza da Quinta-
na polo simples motivo de
arrolarme eu cunha fermo-
sa voz que viña de cen
quilómetros de distancia?
Están todos calados. Cando
non falan polo chisme. 

Semella que esta hostili-
dade teña unha causa razo-
ábel. As persoas
soportamos moi mal as no-
vidades que dan lugar a
transtornos profundos na
vida cotidiana. Ademais de
filtrar moita información
privada aos acompañantes,
o portátil introduciu
supetamente variacións no
xeito de comportarse, de es-
tar, de andar e charlar. Un-
ha hostilidade semellante
producíraa a chegada da
radio-transistor. Non  hai
parto sen dor nen paleto sen
transistor, dicían. Desapare-
ceron os últimos
combatentes. Só aguanta
Aurora Murias co
tremendo argumento das
radiacións.♦♦

É frecuente entre os dirixentes
do Partido Popular responder ás
imputacións da oposición sobre
as súas políticas ao límite da le-
galidade co desafío de que se
acuda aos tribunais de Xustiza.
Non son todas as que debían, pe-
ro o certo é que os xuíces levan
constatado nas últimas datas al-
gunhas conductas dubidosas dos
homes de Fraga Iribarne. Como
no título do filme do admirado
Allen, os populares móvense con
enorme familiaridade na frontei-
ra entre a falta e o delito. 

Gracias á iniciativa da CIG
e de Amigos da Terra, soube-
mos que, como mínimo, o xuíz
ourensán Olegario Somoza viu
indicios de delito na actuación
de dúas consellerías e dos seus
respectivos responsábeis: Diz
Guedes, Carlos del Álamo e
Cástor Gago. Agora deberá ser
o Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia o que decida sobre
os tres aforados. 

Fraga saíu en defensa dos
seus homes, que fixeron o posible

ante algo tan imprevisible, segun-
do el, como a aparición en Galicia
de casos de encefalopatía espon-
xiforme bovina. Ese estado de ne-
cesidade invocado polo presiden-
te será o centro do debate no alto
tribunal galego, onde a Xunta
contará coa inestimable axuda da
Fiscalía. Sen embargo, convén
non esquecer que os primeiros ca-
sos de vacas tolas detectáronse no
ano 1996, e que o almacenamen-
to incontrolado de reses na em-
presa SUGASA prodúcese en xa-
neiro do 2001, cando é a Garda
Civil a que presenta denuncia por
un presunto delicto medioam-

biental. O dono da empresa, que
se dedicaba ao tratamento de gra-
xas e peles e non a incinerar, ase-
gura que actuou en todo momen-
to baixo a supervisión da Xunta.
O xuíz viu indicios. Noutro tem-
po e para outros gobernos sería
motivo de dimisións e cesamen-
tos. Aquí non pasa nada. Mesmo
a prensa tratou o asunto cunha
moi considerada discreción. 

Tamén a Xustiza deulle un
novo aviso ao presidente da De-
putación de Ourense, Xosé Luis
Baltar, ao que obrigan a repetir
as oposicións de 1998 que gaña-
ron o fillo de Cacharro Pardo e

mais os doutros dous altos car-
gos do PP provincial. 

Pero non remata aquí a cróni-
ca ourensá de tribunais porque
de novo o xuíz Olegario Somoza
vén de iniciar os trámites para o
xuízo oral polo caso das falsas
denuncias de malos tratos a cati-
vos de Benposta, realizadas por
representantes da Fundación Van
Leer e Fe y Alegría. Marc Mata-
heru, Marisa de Martínez e Ana
María Guillén deberán dar conta
agora ante o xuíz dun presunto
delito de calumnias. O auto xudi-
cial recolle un comentario acerca
dos motivos que levaron a estes
individuos a formular as falsas
denuncias. Sen citar a Xunta de
Galicia nin o Partido Popular,
auténticos cerebros do acoso a
Benposta, Somoza Castro di que
en todo isto “fluye una emana-
ción nauseabunda que suscita
bastantes dudas al instructor de
la presente, acerca de la proce-
dencia de solicitar la interven-
ción de la Fiscalía Anticorrup-
ción”. ¿Alguén o dubidaba?♦

Delitos e faltas
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

A xustiza ourensá está a desenlear moi-
tas das actuacións supostamente sospei-
tosas de varios cargos do PP en Galicia.

Ou r ense

Xunta e Supremo desbaratan dúas operacións urbanísticas  

O PXOM de Ourense bate cun crítico de 82 anos
A.N.T.

O PP ourensán terá que esperar máis do previsto para que o Pla-
no Xeral de Ordenacion Municipal (PXOM) comece a facerse rea-
lidade. Xa non hai caras de satisfacción á hora de falar dos gran-
des proxectos urbanísticos da cidade. Primeiro a oposición, despois
os veciños agrupados na coordenadora e agora o conselleiro Xosé
Cuíña. Todos xuntos conseguiron amargarlle o Ourense do novo
milenio. Como síntoma da crispación popular, a detención de Xosé
Carlos López, de 82 anos, cando recollía sinaturas contra o plano.

Xosé Cuiña parou algúns dos proxectos urbanísticos propostos polo PP municiapal. Na foto, o centro comercial Carrefour, cuia parte en solo ourensán os tribunais obrigan a derrubar.



Asistimos a un renacer das ra-
dios municipais, ¿en que é per-
ceptíbel?

Sobre todo percíbese a partir
dos datos da Xunta en relación ás
peticións de subvencións dos con-
cellos para montar ou completar as
radios municipais. Neste ano 2002,
hai doce concellos interesados en
crear unha destas emisoras. Isto
contrasta cunha certa parálise que
se viña producindo nos últimos
anos en canto á creación de novas
radios municipais. Levabamos un-
ha longa tempada sendo trinta.

¿A que causa atribúe este
fenómeno?

De maneira paralela á crecente
globalización no ámbito da infor-
mación, con mellor tráfico de noti-
cias en todo o mundo con todas as
reservas que podamos facer, esta-
blécese unha contradicción, ao
aparecer un interese crecente dos
cidadáns pola realidade máis pró-
xima. Esa é a razón que fai que
xurdan novas emisoras municipais.

Nacen, ademais, nun con-
texto no que se dá unha cre-
cente concentración de radios
nas mesmas mans.

A proliferación das emisoras
municipais, algo que debería po-
tenciarse máis, é positiva porque
representa a descentralización
dos propietarios dos medios e en
consecuencia unha maior demo-
cratización e o medre do plura-
lismo, independentemente da re-
alidade dunha emisora ou outra.

¿É real o pluralismo nas
emisoras municipais, non son
caixas de resonancia do gober-
no local dese momento?

Hai de todo, pero hai que ter
en conta dous aspectos. O primei-
ro é que a manipulación informa-
tiva é máis difícil porque a proxi-
midade da realidade fai que se tor-
ne evidente esa manipulación, co
que perde eficacia e queda desvir-
tuada. Un segundo aspecto é a
rendibilidade da existencia de ra-
dios locais democráticas e plurais
como mellor método dos gober-
nos municipais para vender ao
electorado a emisora como un ser-
vicio no que todos teñen cabida.

¿Non negará que hai casos nos
que hai déficit de pluralidade?

Pero aí está a soberanía das
persoas, sintonizando esa emiso-
ra e expresando cada catro anos
a súa desconformidade nas elec-
cións municipais.

Curiosamente hai 42 radios,
pero ningunha nas cidades.

Ocorre en toda Europa. Nas
cidades a oferta é máis plural por-
que hai un mercado que o facilita.
A pesar de que a radio comercial
non é un servicio público, si que
atende as necesidades informati-
vas da xente, aínda que sexa par-
cialmente. En Europa as emisoras
municipais xorden precisamente
na periferia das grandes cidades e
en vilas de tamaño medio, onde os
concellos observan a carencia dun
modelo informativo propio e ven
a necesidade de contar con me-
dios para dotarse de identidade e
amplificar as actividades da vila.

¿Non hai atrancos lexislati-
vos para crealas?

Non. Coa Lei de Organización
e Control das Emisoras Municipais
de 1989, o Plan Técnico da Fre-
cuencia Modulada que desenvolve
a lei e co decreto que regula a con-
cesión de radios públicas locais, o
concello só ten adoptar a decisión
en pleno e formular a correspon-
dente solicitude. Inmediatamente
dáselle unha autorización proviso-

ria e asígnaselle un punto de dial e
potencia de emisión, co que xa po-
de comezar a emitir en probas pero
con normalidade, aínda que des-
pois hai un proceso longo de regu-
larización. As únicas dificultades
só poden ser económicas.

¿Resulta caro montalas?
A radio é o medio de comu-

nicación máis barato. Cun inves-
timento de entre 24.000 e 36.000
euros xa se pode contar cunha
emisora. O mantemento depende
basicamente do persoal, pero ao
principio con tres persoas abon-

da, de modo que con 36.000 ou
42.000 euros anuais chega.

¿Establecéronse medios de
colaboración entre as radios
municipais?

En 1989 fundamos a Aso-
ciación de Emisoras Galegas,
EMUGA, que desde entón vén re-
alizando unhas xornadas anuais e
que produce algúns programas.
Na actualidade, coa colaboración
da Radio Galega, producimos e
distribuímos entre as emisoras un-
ha lista de éxitos xerais e galegos
cunha presentación por escrito pa-

ra que cada radio poda darlle unha
voz que resulte coñecida para o
público. O ano pasado tamén fixe-
mos dous programas, un de saúde,
en colaboración coa Consellería
de Sanidade, “O caso é ter saúde”,
con formato de reportaxe, de dez
minutos de duración e de emisión
diaria. O segundo era “Solidarie-
dade a fundo”, sobre ONGs e co-
operación. Ningún dos dous se
producen na actualidade, pero te-
mos outros proxectos en marcha.

Logo, teñen boa relación
coa Xunta.

Non nos levamos mal. EMU-
GA é unha asociación de conce-
llos propietarios de emisoras que
se agrupan na organización. Co-
mo tal, hai representantes de to-
das as forzas políticas, o presi-
dente de EMUGA representa a
unha radio onde goberna o PP, o
vicepresidente é un municipio
gobernado polo PSOE e o secre-
tario forma parte dunha radio
dun concello do BNG. Cun ente
tan representativo a Xunta debe-
ría de ter o deber de cooperar.

Di debería, ¿non o fai?
Quizais o noso desexo sería

contar cun apoio máis decidido
ao mundo da comunicación lo-
cal, que podería concretarse na
realización de máis programas
que permitisen manter programa-
ción en horas que non son accesí-
beis para as radios municipais.

¿Hai colisión coa radio co-
mercial?

Poucas veces, sobre todo por-
que non conviven no mesmo espa-
cio xeográfico, aínda que se poda
sintonizar a radio comercial que
emite desde outro lugar. Aconfron-
tación podería vir pola publicidade
e pola audiencia, pero aí a radio
municipal ten todas as de gañar po-
la proximidade, o coñecemento do
terreo e o feito de contar cunha
programación local que interesa
máis á cidadanía. Outra cousa é
que suceda sempre. Pode aconte-
cer que un gran comunicador dun-
ha radio comercial a seiscentos
quilómetros de distancia sexa quen
de falarlle á orella do oínte e que a
persoa que está na radio municipal
non saiba aproveitar esa proximi-
dade. Aí está un reto, transformar a
inmediatez xeográfica en persoal.

Outro aspecto é a cómo a
radio comercial está a incum-
prir as licencias de concesión.
Moitas delas cambiaron de
mans, cando está prohibido, e
non empregan o galego.

Ningunha instancia política
ousa meterse cos medios porque o
seu poder é grande e hai medo a
colisionar porque son influentes.
Tense dito que na radio reina unha
autentica lei da selva. Xosé Ra-
món Pousa analizou esta realidade
na súa tese de doutoramento e che-
gou á conclusión de que ningunha
radio se axusta ás características
da licencia de concesión. A lei non
se cumpre nin na potencia, nin nos
puntos do dial para emitir, nin no
lugar de emisión, nin na propieda-
de, pola non transferibilidade, nin
no uso do galego. Pero, xa digo,
hai moita cautela cando se trata de
meterse cos medios.

Por último, como se ven as
novas tecnoloxías desde a ra-
dio municipal.

Gracias ás novas tecnoloxías
ábrense grandes posibilidades. Hai
moitos exemplos, pódese empre-
gar unha páxina para emitir a pro-
gramación da radio pola internet e
que poda ser sintonizada en todo o
mundo. Outra opción, que en Ra-
dio Fene estamos a preparar, é col-
gar o arquivo da nosa discoteca
–temos 20.000 entradas coas can-
cións dos 6.000 discos cos que
contamos– para que os oíntes po-
dan manexar esa base de datos e
solicitar cancións por correo elec-
trónico. Por último, pretendemos
empregala para facer un programa
de emigración e inmigración, mes-
turando temas que son o mesmo,
como é que unha persoa teña que
marchar do seu país por razóns
económicas, sociais ou políticas
para gañar a vida noutra parte.♦
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Henrique Sanfiz

‘Na radio, a lei non se cumpre nin na
potencia, nin no dial, nin na propiedade,

nin no uso do galego’

HORÁCIO VIXANDE

Nas XII Xornadas de Radio celebradas os días 28, 29 e 30 de xuño en Redondela e organizadas
polas asociación Emisoras Municipais Galegas, constatouse un novo auxe destes medios públicos
locais. Como director de Radio Fene, Henrique Sanfiz analiza o presente e futuro deste sector

PA C O  VILABARR O S



P.B.
“O galego segue a ser a lín-
gua habitual da maioría dos
composteláns. Seis de cada
dez falan só en galego e só un
de cada dez utiliza exclusiva-
mente o castelán”. Son datos
do Estudio Diagnóstico elabo-
rado polo colectivo Cidadanía
dado a coñecer recentemente. 

O estudio constata tamén a perda
de falantes entre a povoación máis
nova. Segundo Manuel Portas,
concelleiro de Normalización
Lingüística, “un dos elementos
que xogou en favor do galego foi
a serodia urbanización”. Portas si-
nala tamén que “o estudantado au-
menta a presión do español, pero
a outra cara da moeda é que San-
tiago, ao ser cabeceira de comar-
ca, recebe todos os días persoas
instaladas no uso do galego”.

O concelleiro do BNG resal-
ta tamén as actitudes “especial-
mente favorábeis neste concello
ao uso do idioma propio e ás
iniciativas normalizadoras”. Por
outra parte, a capitalidade for-
nécelle a Compostela unha serie
de bazas que poden favorecer o
galego, pero “tamén temos que
ter en conta –engade– o perigo
de ritualización”.

O concello de Santiago in-
tentará reforzar o uso do galego
a través dun Plano de Normali-
zación Lingüística que podería
ser aprobado este mes. Na súa
elaboración participaron máis de
170 persoas, representantes de
distintos sectores e ámbitos so-
ciais, económicos e culturais.♦
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O idioma nas cidades

Seis de cada dez composteláns utiliza só o galego

M. BARROS
Tres de cada catro vigueses
considera que o nivel de uso do
galego é insuficiente. Este dato
despréndese do estudio socio-
lingüístico elaborado pola Uni-
versidade de Vigo á instancias
do Servicio de Normalización
Lingüística do Concello sobre a
situación do galego no munici-
pio vigués.

O estudio reflicte un incre-
mento da preocupación e da
sensibilización da cidadanía

con respecto á utilización do ga-
lego tanto no eido do ensino co-
mo na Universidade, xulgados
ou actos relixiosos, así como o
aumento de galegofalantes co
castelán como lingua materna.

O obxectivo deste traballo
realizado por Patricio Sánchez e
Antonio Vaamonde céntrase na
comparación dos usos lingüísti-
cos dos vigueses na actualidade
cos de hai catro anos. A publica-
ción coincide co 19 cabodano
da lei de normalización lingüís-

tica e preséntase como un bo
baremo para avaliar os resulta-
dos da mesma.

Comparativamente mellora a
valoración dos enquisados sobre
o coñecemento que pusúen do
idioma, ascendendo case seis
puntos con respecto á análise ela-
borada hai catro anos, de tal xei-
to, que un de cada tres vigueses
afirma non estar interesado en
aumentar o seu grao de coñece-
mento da lingua. Así mesmo, ta-
mén se evidencia o crecemento

do número de persoas que apos-
tan por unha educación só en ga-
lego, acadando o 9,1 por cento. 

Sen embargo, e a pesar de
diminuir a porcentaxe poboa-
cional que ten dificultades na
lectura e na escrita, recúa o uso
oral da lingua e ainda o 13,7 por
cento di ter moitas deficiencias
á hora de redactar en galego. 

A concelleira de Normaliza-
ción Lingüística, Carme Martí-
nez Corbalán, apunta que “o
problema non reside nas aptitu-

des da lingua, xa que unha am-
pla porcentaxe considérana útil
e incluso reclaman un maior uso
por parte das administracións,
senón no buraco da lei de nor-
malización que se produce ao
carecer dos mecanismos axeita-
dos para levala a cabo”.

Unha vez que se publique o
estudio a comezos do próximo
curso escolar presentaránse un-
ha serie de políticas e progra-
mas para paliar as carencias lin-
gúísticas detectadas.♦

Máis coñecemento do galego en Vigo pero menos uso

A maior parte da poboación é favorábel a un maior uso do galego en organismos públicos e empresas.                                                                            PA C O  VILABARR O S

Comezou no debuxo de humor no boletín da Agrupación Cultura l Auriense,
da que foi presidente durante 14 anos. O s seus primeiros traba llos en A Nosa Terra

foron as tiras da Sabeliña , unha nena labrega crítica e retranqueira , sendo colaborador
fixo do semanario desde 1977 . A partir de 1982 publica todos os días nos periódicos

La Región e Atlántico Diario unha viñeta do personaxe O  C arrabouxo,
nome que case se converteu no pseudónimo do autor.

Xosé Lois en A Nosa Terra
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O xurado considerou que os di-
ferentes programas de rehabilita-
ción da Cidade Vella preservaron
a súa historia e cultura, combina-
ron a formación e a creación e
facilitaron o acceso a vivendas
confortábeis, nas que se empre-
garon materiais nobres, como a
pedra e a madeira, cun baixo

custo ambiental. A peonalización
é outro dos procesos nos que fi-
xo fincapé o grupo de expertos
encargados da selección. 

Na defensa da súa candidatu-
ra o Concello de Santiago argu-
mentou que “no marco dunha
política urbanística complexa, a
recuperación urbana presta espe-

cial atención a dous problemas
relevantes nas cidades históricas
contemporáneas: a preservación
dos usos residenciais, coa mello-
ra das condicións de vivenda da
poboación, e a rexeneración am-
biental dos espacios libres que
perviviron marxinados”. Na me-
moria tamén se enumeran todas
as actuacións rehabilitadoras que
tanto as administracións como os
particulares realizaron na cidade
histórica e os premios acadados
desde mediados dos noventa. 

Das sete grandes áreas temá-
ticas nas que está dividido o con-
curso, Santiago participou na de
Desenvolvemento territorial e

urbano sostíbel. O xurado pre-
miou a outros nove proxectos
dos que só un corresponde a un
país europeo.  O Comité Hábitat,
que depende da ONU, consti-
tuíuse no ano 1994, co fin de fre-
ar o deterioro das condicións dos
asentamentos humanos, crear as
condicións que  faciliten a me-
llora do hábitat e promover o de-
bate sobre a cidade sostíbel. O
Programa de Boas Prácticas ten
como obxectivo promover políti-
cas e estratexias máis efectivas
mediante a transmisión de infor-
mación e coñecementos sobre
experiencias e solucións de efi-
cacia probada.♦
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XESÚS VEIGA BUXÁN

Pío Cabanillas, ademais
de ser fillo do seu pai,
fixo prácticas de

xestión empresarial no único
grupo mediático que posúe a
capacidade disuasoria
suficiente para que Aznar
non sexa quen de exercer
–nese caso– o seu real
despotismo supostamente
ilustrado. O 20 de xuño, D.
Pío decidiu imitar os
xestores de Enron e os audi-
tores de A. Andersen para de-
mostrar que na política
tamén hai contabilidade crea-
tiva. Nin folga xeral nin
milleiros de manifestantes:
na conta de resultados gober-
namentais non existían
números vermellos. Era a
imaxe triunfal do déficit
cero, do pensamento cero e
do “cero patatero”. Un clon
de Aznar en estado puro.

Se un xigante económico
como Worldcom deseña unha
estratexia de fraude contábel
para demostrar que o capita-
lismo realmente existente
non renuncia á lóxica de que
o fin xustifica os medios,
¿por que ían ser diferentes os
códigos de conduta dos polí-
ticos dominantes? Poden ser
distintas, en todo caso, as
consecuencias inmediatas da
aplicación deses códigos: as
empresas desaparecen, medra
o desemprego e perden os
pequenos accionistas mentres
os políticos que contan men-
tiras –polo menos no escena-
rio territorial español–
seguen cobrando a súa nómi-
na sen que a chamada
opinión publicada sexa quen
de provocar a sua demisión
ou destitución.

Despois do show Cabani-
llas a reacción de Manuel
Fraga ficou nun terreo máis
indefinido que noutras
ocasións. Cos recursos que
mantén da súa vella etapa
ministerial decretou a invisi-
bilidade da maior
mobilización de protesta
rexistrada na sociedade gale-
ga durante a última década.
Non podía recoñecer que un-
ha cuarta parte da poboación
activa do noso país estivo
nas rúas para certificar a
existencia dun amplo males-
tar polo contido das políticas
que recortan subsidios e
capacidades produtivas e po-
las formas prepotentes
exhibidas para impoñelas.
Non podía aceptar a novido-
sa e significativa presenza de
xente moza portadora de
incertidumes e frustracións.

Aviso a todo tipo de
navegantes: as novas
tecnoloxías da información
poden anular a capacidade
analítica de quen non se atre-
va a tocar a realidade do 20-
X coas suas mans. A contabi-
lidade creativa  é unha subs-
tancia problemática: cura o
desacougo do momento pero
non asegura a pervivencia do
idílico paraíso onde habitan
Aznar, Cabanillas e demais
compoñentes da farándula
gobernante.♦

Un tema recorrente, si. Segui-
mos a voltas co cabalo (a estatua
ecuestre de Francisco Franco),
aínda que os seus máis fieis de-
fensores se decantaron pola op-
ción do descanso ante a súa in-
minente retirada. Semella que
desta vez vai ser a vencida, e que
a estatua abandonará esta mesma
semana o pedestal que a sostivo
durante os últimos 35 anos.

Todo indica que o cabalo da
praza de España e mailo seu xi-
nete están a gozar das súas últi-
mas horas de residencia na súa
céntrica rotonda. Se todo mar-
cha segundo o agardado, tras
sucesivos aprazamentos da súa
complexa viaxe, partirán esta
semana a un novo fogar, no seo
das instalacións militares de-
partamentais.

Nestes últimos meses foron

moitos os que preguntaron polo
momento da partida, así como
polo destino final do equino.
Nembargantes, aínda que pou-
cos, tamén houbo quen se preo-
cupou da posible morriña que
cabalo e xeneral sentirán unha
vez que marchen da rotonda.
Ao longo de semanas, os do-

mingos constituíron un intre de
xuntanza para as ducias de per-
soas que, en desacordo co tras-
lado do monumento, protesta-
ron aos seus pés.

Din que nunca chove a gus-
to de todos, e aínda así non so-
mos ninguén para evitar que
chova. Posiblemente, no mo-

mento da publicación destas li-
ñas, o progreso xa terá empurra-
do a estatua cara ás instalacións
de Ferrerías, do outro lado da
muralla. E digo progreso por-
que moitos esquecen que non se
trata unicamente dun monumen-
to, senón da completa reforma
dunha praza hoxe obsoleta que
constitúe o principal punto de
acceso á nosa cidade.

¿Por que aferrármonos ao pa-
sado, en todas as súas dimen-
sións? Serán longos meses de
obras que sen dúbida xerarán
molestias. Pero deberiamos cavi-
lar no que virá despois. Deixan-
do a un lado a natural curiosida-
de suscitada polo traslado da es-
tatua, é hora de deixarse de lerias
e preocuparse polos problemas
que realmente lle afectan á nosa
cidade, que non son poucos.♦

Cabalo e futuro
MARTINA F. BAÑOBRE

Parece que o traslado do cabalo de Ferrol acaba-
rá por se confirmar. Acaba así unha polémica
que evitou o debate na cidade sobre os verdadei-
ros problemas que lles preocupan aos cidadáns.

Fe r ro l

A ONU premia a rehabilitación
do casco histórico de Santiago

A.N.T.
A Planificación da protección e rehabilitación da Cidade Histórica
de Composela vén de gañar a cuarta edición do Concurso Interna-
cional de Boas Prácticas das Nacións Unidas. Este premio organízao,
cada dous anos en Dubai, o Centro da ONU para os asentamentos
Humanos-Hábitat e nesta edición concursaron un total de 544 pro-
postas das que se elixiron 40 finalistas. A concelleira responsábel,
Encarna Otero, amosou a súa satisfación polo novo recoñecemento.

O premio valora a rexeneración de espacios marxinados e a preservación do barrio histórico como lugar residencial.                                                                 A N N A TURBAU



A.N.T.
Vinteoito concellos nos que o
BNG ten responsabilidade de
goberno, están a chegar a acor-
dos para que as veciñas que pre-
cisen da chamada “pílula do día
despois”, non teñan que finan-
ciala. Os nacionalistas impulsan
esta medida despois de que a
Xunta rexeitara o acordo parla-
mentario para financiar o fár-
maco e esperan que en setembro
a iniciativa sexa realidade. Os
socialistas están prestando o seu
apoio nos acordos municipais.

Son vinteoito concellos contra
douscentos oitenta e sete. Pero en-
tre os concellos que poden dispen-
sar gratuitamente a pílula a partir
de setembro atópanse as cidades
de Vigo, Pontevedra, Ferrol e Lu-
go. En total, se todos os concellos
que están a debater a iniciativa lé-
vana adiante, un 40% da poboa-
ción podería acceder a este servi-
zo. En Vigo materializarase a tra-
vés dun convenio co grupo de es-
tudios da condición da muller Ale-
crín, en Ferrol por medio das areas
de muller e sanidade, en Lugo e
Pontevedra estase a realizar un
protocolo para a súa dispensación
e en Fene serán os servizos sociais
os que se encarguen do tema. 

O BNG dirixiu a proposta aos
concellos para que se leve adiante
coas debidas garantías, pero serán
os gobernos municipais os que de-

cidan o xeito de poñelo en prácti-
ca. Decisións semellantes estanse
esperando noutros concellos de
menor tamaño como Mugardos,
Narón, Bergondo e Cabanas. Son
quince os municipios que, antes

das vacacións, queren deixar pe-
chada a gratuidade da pílula post-
coital e outros trece nos que se es-
tá estudiando a forma de subven-
cionar o fármaco. Os socialistas,
cuio grupo parlamentario plantou

ao conselleiro cando se negou a
subvencionar a pílula, apoian a
proposta nacionalista. No terreo
práctico, o máis probábel é que as
mulleres que a precisen deban pre-
sentar a receita médica e un xusti-
ficante de ter pagado na farmacia. 

Na Xunta “facilitan”

Por outra parte, o Plano Integral
de Atención Sanitaria e Social á
Muller, presentado polo consellei-
ro Xosé Mª Hernández Cochón e
publicado no ano 1999 inclúe nas
súas estratexias para evitar os em-
barazos non desexados, “facilitar
o acceso á pílula do día seguinte
desde os centros de Atención Pri-
maria, Centros de Orientación Fa-
miliar e os servicios de urxen-
cias”. O deputado nacionalista
Xosé Francisco Ferreiro Abilleira
pregunta á Xunta se non é contra-
dictorio que se negue o financia-
mento por parte do Sergas da pí-
lula do día seguinte” e por outro
este plano que se comprometa a
dar prestación deste fármaco 

Desde o pasado ano o gober-
no andaluz financia a pílula en
centros de saúde, hospitais e ur-
xencias. Máis de 10.000 mulleres
abortaron nesta comunidade no
ano 2000 e perto dun 20% eran
adolescentes. Ese mesmo ano en
Galicia abortaron entre trescentas
e catrocentas persoas, segundo os
dados do Instituto da Muller.♦

Fátima e
Ana
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

Despois da falcatruada
do CDG con “los vie-
jos...”, a obra de Cas-

telao que nos visitou en Pon-
tevedra e Compostela en ver-
sión dunha lingua irmá como
é o castelán, e da que os crí-
ticos galegos dan testemuño
dunha liquidación da esencia
humorística, clave da obra do
rianxeiro, viaxo desde
Cangas a Agolada, o meu ni-
ño nutricio da infancia e xu-
ventude, para asistir, outro
ano máis, ás festas da parro-
quia que honran ao San
Pedro, seica gobernante do
paraíso. Veño levado polas
crónicas que dan fe da ousa-
día dun concelleiro de
Moaña que presenta en
inglés a súa palabra
democrática nun pleno, como
representante dos moañeses
por un partido político lle
deu voz e voto. O CDG e
concelleiro mancan os meus
orgullos e rastrexan un pasa-
do de aldraxe. O CDG
porque desoe e non concorda
nesta hora que nos toca
“con-vencer”: normalizar de
vez unha lingua en case
desespero na súa oralidade e
uso, en competencia, nunca
en odio, coa lingua de Caste-
la, a prol do prestixio e da
dignificación que nos é nega-
da. A realidade é transparen-
te: política da Xunta e
usuarios en deserción
imparábel, segundo todos os
informes obxectivos que nos
achegan desde fóra e desde
dentro do noso ámbito. Ah, e
que non nos veñan os globa-
lizadores sintomáticos con
que Rosalía, Curros,
Murguía, Pondal..., mesmo
Castelao para o mundo,
foron usuarios do castelán,
en paridade ou aínda en
maioría de circunstancias pa-
sadas da súa/nosa historia.
tamén nosoutros así o quere-
mos, cando a dignificación é
quen nolo demanda: todos os
idiomas son dignos de seren
levados no corazón e nas
megafonías que lles
correpsondan, todos, tamén o
noso; que o saiban os tales
comisarios democráticos do
uso e “des-uso” do meirande
patrimonio que nos queda.

E nesta xeira de considera-
cións, escoito as seis
orquestras que me convidan á
danza nas tres noites de festa
en Agolada. Todas teñen uns
minutos, poucos, para que as
novas/os “animadores” falen
connosco en galego, presente,
conten algo do que nos é
propio. E un agradece. Pero
aínda máis fermosa é a sorpre-
sa de nos atopar con Ana e Fá-
tima: dúas nenas de a penas se-
te anos, listas, alegres,
destemidas, bonitas coma as
cereixas, que atenden, escoitan,
saben e usan a lingua fronte a
tanta desmemoria e
desafecto.♦
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POSONEJRO posonejro@yahoo.es

A medida impulsada polo BNG afecta ao 40% da poboación

Vinteoito concellos financiarán
a pílula do día despois

A pílula do día despois costa na farmacia, actualmente, máis de 18 euros. Os concellos que cheguen a acordo finaciarana coa receta e xustificante da farmacia. PA C O  VILABARR O S



A.N.T. 
A Mesa pola Normalización Lin-
güística escolleu a sede do Centro
Dramático Galego, na rúa do Vilar
en Santiago, para protagonizar un
novo acto de protesta pola repre-
sentación no país de Los viejos no
deben enamorarse, tradución para
o español da obra de Daniel Cas-
telao. Ao redor de duascentas per-
soas participaron nesta concentra-
ción, o venres 28 de xuño, duran-
te a cal o presidente da Fundación
Castelao, Avelino Pousa Antelo,
fixo público o manifesto O CDG,
o idioma e o diñeiro público que
en tres días asinaron máis de oito-
centas persoas ligadas ao mundo
da cultura e do teatro. 

O documento lembra que “co
esforzo das xentes do teatro, nos
últimos 25 anos conseguiuse que o
idioma da Galiza se instalase con
normalidade nos nosos escenarios”
pero tamén que “fica ainda moito
traballo por facer” especialmente
por ser a nosa unha situación de
conflito lingüístico. Critícase que
“esquecendo as súas razóns funda-
cionais, e fronte ao compromiso
cultural manifestado polas compa-
ñías privadas” o CDG “está a dar
síntomas do desprazamento da no-
sa lingua  dun ámbito, o teatral, no
que estaba consolidada” coa tradu-
ción, ademais, dun dos primeiros
escritores monolingües da nosa li-

teratura e un dos máis significados
defensores do idioma. 

A Mesa e os asinantes do
manifesto denuncian o desvío de
diñeiro e esforzos para unha co-
produción que non repercute nin
na promoción do idioma nin no

teatro galego –o CDG, esta tem-
porada, en lugar de tres, só vai
producir dous espectáculos– e
reclaman que o ente público, con
maior responsabilidade na súa
promoción, “traballe coa meta de
converter o teatro galego en ga-

lego, nunha oferta continuada e
visíbel socialmente”. 

A Mesa editou material no
que dá a coñecer o contido deste
documento e autocolantes co
texto de Castelao: “Debuxei
sempre en galego, escribín sem-

pre en galego, e, se tirades o que
hai de galego e de humano na
miña obra non ficaría nada dela”.
A Assembleia da Língua tamén
levou a queixa ás portas do Au-
ditorio de Galicia, onde se repre-
sentou o drama.♦
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Falabamos ese día de peregrinos xacobe-
os e lembrabamos a imaxe de Santiago
coa súa cuncha vieira. Hoxe dicimos
simplemente vieira pero, na orixe, a pa-
labra era un adxectivo que se unía ao
substantivo cuncha nunha construcción
moi galega (fariña milla, fonte ferreira,
ponte carreira, campo lameiro, etc.) Non
convén por iso confundírmonos: vieira
non procede do latín viaria, da vía, do
camiño (o de Santiago, naturalmente) se-
non de venaria, de Venus, pois a deusa
naceu do mar e moitas veces podemos
vela enriba desa cuncha. Por exemplo,
no famoso cadro de Boticelli.

Tan popular se fixo na Idade Media es-
te símbolo dos peregrinos, que en francés
pasou a denominarse coquille Saint-Jac-
ques: cuncha de Santiago. Con ese nome

atopámola nas receitas e nos restaurantes.
Tamén en Francia, no século XV,

houbo un sonado proceso contra unha
banda de ladróns e falsificadores de moe-
da coñecidos como les coquillards, o que
ven sendo os vieirentos. Estes, tan ben or-
ganizados que contaban mesmo cun argot
ou xiria propia para falaren sen que os en-
tenderan, parece que recibiron ese nome
porque, entre as súas múltiples activida-
des delictivas, practicaban unha que con-

sistía en lle meter un calote á xente cré-
dula vendéndolle vieiras que dicían pro-
ceder da peregrinaxe a Compostela (e da-
quela santificadas en certa medida e pro-
tectoras) cando non era certo en absoluto.

Esta actividade –un tanto inxenua–
lembrarálle a todo lugués a figura do fa-
zai. Os habitantes da parroquia de Fa-
zai, próxima a Lugo, tiñan sona de lles
meter calotes a algúns paisanos que vi-
ñan con cartos á vila. Co conto de xogar

ás cartas, había quen non facía feira.
Contábanse dos fazais anécdotas moi
paveras, como que dunha vez vendéran-
lle a Muralla a alguén que pensaba facer
bo negocio con tanta pedra.

Volvendo aos coquillards, sinalamos
que deron orixe a unha expresión france-
sa hoxe xa desaparecida: A qui vends-tu
tes coquilles? (“¿A quen lle estás a ven-
der as túas cunchas?”, é dicir: “¿A quen
pretendes enganar?”).

E deste significado de “enganar” pa-
sou ao de “enganarse, cometer un mesmo
un erro”. Por iso, actualmente – e xa den-
de o século XVIII– o erro tipográfico, a
gralla, a substitución dunha letra por outra,
chámase tamén en francés une coquille.

¡Moito ten viaxado esa vieira polo
camiño da lingua!♦

Vieirentos e fazais
HENRIQUE HARGUINDEY
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A.N.T.
Na última década inauguráronse
moitos salóns de actos, pero as
máis das veces permanecían ba-
leiros, co conferenciante sufrin-
do a angustia de ter que falarlle
a media ducia de persoas. Pero
agora as cousas mudaron. 

As organizacións sociais,
culturais e políticas están com-
probando o éxito das convoca-
torias boca a boca, mediante
carta persoal ou internet. O
Clube Financeiro de Vigo con-
vida aos posíbeis asistentes por
teléfono, di que o conferen-
ciante estaría moi agradecido
da súa presencia e que ten inte-
rese en saudalo persoalmente.
Prega que confirme a súa asis-
tencia. Altos cargos econó-
micos, directivos de empresas,

catedráticos, expertos varios e
políticos, todos eles próximos
ao poder, non queren facer o
ridículo de pronunciar un dis-
curso ante un salón onde domi-
na o granate da moqueta e o
forro dos butacóns. Saben que
ultimamente nin a promesa
duns pinchos ben nutridos ani-
ma os auditorios e optan pola
idea do Clube Financeiro. 

“O que ocurre, afirma o
responsábel dunha empresa de
relacións públicas que prefire
gardar a discreción, é que ás
persoas vinculadas ao poder
non lles chega coas roldas de
prensa e coa garantía de que
van ter fotografía no xornal do
día seguinte, queren o calor do
público”. Non se trata segundo
este experto, dunha simple

cuestión de vaidade, senón ta-
mén de imaxe. Cada vez való-
rase máis o contacto directo, o
cara a cara.

As editoriais sumáronse ta-
mén a este sistema para a pre-
sentación dos seus libros. Par-
tindo da desvantaxe de que os
meios de comunicación acostu-
man a ignorar a producción lite-
raria en galego, a relación direc-
ta convértese na única que pode
substituir as demais carencias,
incluida o pouco hábito que
existe de visitar as librarías.

Á marxe desta corrente
tampouco quedan as forzas po-
líticas. O BNG, por exemplo,
envía cartas para convocar as
súas asambleas internas, pero
hai casos nos que recorre á
chamada teléfonica persoaliza-

da para afianzar a asistencia. 

Seleccionar polo gusto

Todos estes colectivos sociais
non fan máis que emular os há-
bitos xa moi extendidos da ven-
da directa que se dan no merca-
do de consumo. Mesmo existe
unha nova palabra, fidelizar,
para designar a conversión dun-
ha persoa en cliente habitual.
Moitas casas comerciais contan
con ficheiro de clientes, desde
Prenatal, ata as axencias de
viaxe. Trátase de discriminar o
máximo os posíbeis comprado-
res, algo que non se logra coa
publicidade xeralista das vallas
ou dos anuncios televisivos. Al-
gunhas tendas, ben surtidas de
datos, ata lle felicitan o santo e

o cumpreanos ao seu compra-
dor en carteira.

Esta é a razón de que cada
vez señan máis valorados os fi-
cheiros de clientes, simpatizan-
tes ou persoas cun gusto deter-
minado. Por algúns listados
mesmo hai quen chega a pagar
prezos elevados. 

Alguns sociólogos teñen
analizado xa esta tendencia a
crear redes personais. Na súa
opinión, responde a “unha nece-
sidade de autonomía fronte ás
grandes corporacións mediáti-
cas que tenden a monopolizar
os intercambios de información,
pero que tamén exclúen a moita
xente dos seus fluxos. Esa é a
xente que busca agora novos
modos de expresarse e de co-
municarse entre si”. ♦

Os salóns de conferencias volven encherse

Protesta en Compostela
contra a representación de Castelao en español

Avelino Pousa Antelo, Presidente da Fundación Castelao, leu o manifesto da Mesa pola Normalización Lingüística ante a sede do CDG.                                             A . PA N AR O



Así mesmo, os seus compoñentes
tamén investigaron nos Rexistros
Civís  que abranguen os anos que
van dende 1936 ate 1955, na sec-
ción de defuncións, dos conce-
llos de Aranga, Ares, Cabanas, A
Capela, Fene, Irixoa, Miño,
Monfero, Mugardos, Neda, Pa-
derne e Vilamaior. A isto, únese-
lle un “baleirado” parcial dos Re-
xistros Civís entre eses mesmos
anos, dos concellos de As Pontes,
Cedeira, Ferrol, Mañón, Moeche,
Narón, Ortigueira, San Sadurni-
ño, Somozas e Valdoviño. 

Polo momento, este colectivo
ten rexistradas nunha base de da-
tos preto de 1000 persoas que fo-
ron executadas nesta zona. A mi-
nuciosidade da investigación fai
que en dita base poidan atoparse
datos tan significativos como a fi-
liación, enderezo, idade, profe-
sión, adscrición ou  lugar da mor-
te, entre outros. Hai que lembrar

que segundo conta Xosé Manuel
Suárez na súa tese titulada “Alza-
mento e represión na comarca de
Ferrol. 1936-1939”, entre xullo e
decembro de 1936 contabilizá-
ronse 715 execucións. Das defun-
cións que levan rexistradas a
“Asociación Memoria Histórica
Democrática”, cómpre subliñar
que soamente o 20% delas foron
ordenadas por sentencia xudicial.

Principalmente, as persecu-
cións e fusilamentos centráronse
no movemento obreiro, que ade-
mais foi desmantelado cunha in-
cautación dos seus locais e fondos.
En total, o diñeiro recadado, afir-
ma Suárez que ascendeu a
46.603,46 pesetas, entre partidos
políticos, sindicatos e asociacións
agrarias. O cometido desta nova
asociación que se acaba de dar os
seus primeiros pasos é dar a coñe-
cer e difundir estes “acontecemen-
tos que marcaron fortemente os úl-

timos sesenta e seis anos da nosa
historia, pois foi un tempo triste-
mente dramático que as novas xe-
racións deben coñecer como algo
que nunca debe repetirse”. 

Para contribuír á lembranza de
cantos “sufriron e morreron por
defender a legalidade representada
pola Segunda República”, a citada
asociación enviou unha proposta
para debater en pleno municipal ós
Concellos de Ares, Cabanas, ACa-
pela, Fene, Mugardos, Narón, Ne-
da e Pontedeume co propósito de
homenaxear a aquelas persoas que
“perderon a vida e a liberdade” en-
tre 1936 e 1976. Ademais, tamén
está previsto expandir esta propos-
ta ós concellos de As Pontes, Ce-
deira, Monfero e Paderne.

Do mesmo xeito, o colectivo
logrou que as citadas corpora-
cións asumisen o compromiso de
subvenciona-los contactos con
persoas e grupos que estean a de-
senvolver en Galicia unha tarefa
similar. De feito, este colectivo
anda na procura de persoas que
poidan estar investigando sobre
estes temas. O seguinte obxecti-
vo que se fixou a “Asociación
Memoria Histórica Democráti-
ca” a curto prazo foi o de celebrar
un Congreso en Ferrol no outono
deste ano e publicar un primeiro
caderno con Causas Xudiciais do
1936 a 1939 ou ben un listado
cos asasinados nese  mesmo perí-
odo de tempo.♦
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Homenaxe a

XOSÉ CHAO REGO
Vilalba, 13 de xullo, 2002

As 12 h. descubrimento da pedra escultórica
comemorativa e plantación da árbore do escritor,
un vidueiro, nos xardíns do grupo Pedrosa Latas.

Ás 13 h. no Salón de Plenos do Concello,
entrega da letra E a Xosé Chao Rego. Ás 14 h.

xantar de confraternidade no Parador de Vilalba.
(Prezo do xantar: 33 euros)

Poden confirmar a asistencia no teléfono 677 078 484
Prazo para confirmar a asistencia até o 10 de xullo.

             
             
             

O ESCRITOR NA SÚA TERRA

Fúndase a asociación Memoria Histórica Democrática
Dará a coñecer aspectos do franquismo ata agora agochados

Por vez primeira os colectivos galegos uní-
ronse para celebrar o Día do Orgullo Gai

RUBÉN VALVERDE
Coa fin de difundir a lembranza sobre as represalias aconteci-
das en Ferrolterra-Eume-Ortegal, constituíse a “Asociación
Memoria Histórica Democrática”. Á fronte da mesma están
Bernardo Máiz, Xosé Fernández “Molinuco” e Manuel Fer-
nández, como fundadores. Ademais deles, Enrique Barrera,
Eliseo Fernández e Manuela Santalla figuran tamén como so-
cios, ós que xa se lle uniron unha ducia máis de colaboradores.
Este colectivo comezou os seus traballos facendo un “baleira-
do” de aproximadamente 400 Causas Xudiciais resoltas polo
Exército de Terra e da Armada nesta bisbarra galega onde as per-
secucións contra todos aqueles que eran sospeitosos de ir contra os
principios básicos do franquismo foron especialmente duras.

I N GE M O RATH

A . PA N AR O

na tardiña do sábado 29 cunha manifestación de
Compostela. A participación, con centos de perso-
as, lembrou a primeira mobilización autorizada na
Galicia e celebrada en Vigo en 1981. Daquela a
xornada tamén rematou cunha grande festa. De
“perniciosa e puníbel” calificaba unha sentencia
do Tribunal Supremo a homosexualidade no ano
1978. Os portavoces dos colectivos explican a ca-
da vez maior organización do movemento pola po-
lítica regresiva de goberno de Aznar e da propia

Xunta. No comunicado lido na praza dos Bombei-
ros criticouse á conselleira Manuela López Bestei-
ro pola defensa da familia tradicional e, como xa
ven sendo habitual entre os colectivos de gais e
lesbianas, ao bispo de Mondoñedo Xea Escolano
pola consideración da homosexualidade como un-
ha doenza. Asimesmo o colectivo Legais de Vigo
entregou os premios anuais aos xornalistas Mar-
garita Ledo e Fernando Franco, como pioneiros
do tratamento en prensa da homosexualidade.♦
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Somos un grupo de mariscadoras deste porto
que estamos en desacordo coa xestión reali-
zada pola Sra. Rodriguez e a súa directiva.

Queremos destacar, así mesmo, que o único que
reclamamos son unhas condicións de traballo dig-
nas para todo o colectivo, así como unha absoluta
transparencia na xestión da directiva da agrupación
de mariscadoras.

Na entrevista, a Sra, Rodríguez pon ó total do
colectivo nun nivel mui por debaixo da súa reali-
dade, capacidade e dos seus obxectivos. Frases co-
mo “non queremos cursos de ganchillo” a hora da
comida o home quería o plato na mesa” a Seguri-
dade Social foi o máis importante para o noso co-
lectivo xunto coa forma-
ción “éramos o parruliño
feo e iamos á praia por
ir...” “é triste que decidan
por nós os sindicatos ou
“debe chegar un día no
que non precisemos sub-
vención, que son cartos de
todos os galegos e que se
poden investir noutros sec-
tores emerxentes”... son
unha mostra do talante da
Sra. Rodriguez. Pero éstas
e outras perlas ás que nos ten acostumadas mere-
cen, cando menos, algún comentario. Non termina-
nos de ver que ten de malo saber ganchillar, como
saber mariscar, cociñar ou navegar pola internet. se
pretendemos profesionalizar o sector, que menos
que coñecer todo o relacionado cos Plans de Ex-
plotación, as toxinas, etc. Hai que ter algo máis de
iniciativa e dinamizar o labor do sector. Non hai
que esperar a que a Xunta o arregle todo, que o dea
todo feito e xa está. Hai que contactar con outros
portos e intercambiar ideas, problemáticas, solu-
cións... e iso muito nos tememos que coa nova ao-
ciación tutelada pola Xunta non vai poder ser. Non
fai falta ser mui hábil para darse conta de que nun-
ca tirarán pedras contra o seu tellado: ¿cómo afron-
taría unha reivindicación, unha queixa ou reclama-
ción a Administración contra ela mesma? Non ten
muito sentido, certamente. Pero por se a Sra. Ro-
driguez non o recorda, existe outra asociación a ni-
vel galego que si ten feito sonadas reivindicacións
(recórdese a manifestación en Santiago de 3000
mariscadoras reclamando unha Mesa pola Seguri-
dade Social. Desto falaremos máis adiante) e que
traballa sen darlles publicidade ós seus logros. Cer-
to é que non ten o “tirón” mediático da promovida
pola Consellería de Pesca, pero está aí. Por outra
banda, non é novo que a muller sempre traballou
na casa; e aquí no Morrazo, a maioría leva muitísi-
mos anos traballando tamén fóra (Massó, bateas,
fabricas, bacallao) e os nosos homes asumen con
absoluta normalidade o ritmo de vida que lles toca,
teñan ou non o plato na mesa ás dúas. En canto á
importancia que a Seguridade Social tivo para a
Sra. Rodriguez... é inaudito que diga iso tendo en
conta que ela (non o colectivo, ollo, ela de manei-
ra individual) votou en contra da dignificación das
condicións da seguridade Social. E agora retoma-
mos a concentración de máis de 3000 mariscadoras
en Santiago. O 28 de marzo do 2000 saíron para re-
clamar unha Seguridade Social acorda coas rendas
e unha mesa de negociación onde se estudiasen es-
tas xustas reivindicacións. Reclamábase a opción
dunha cotización polo tempo traballado, ou por to-
do o ano as mariscadoras que o desexaban ou que
necesitasen o tempo.

Sinalábase que en muitos portos as rendas con-
seguidas polo marisqueo non eran suficientes para
pagar o seguro.  Buscábase, en suma, mellorar a
calidade de vida das mariscadoras, pensando sobre
todo nas que tiñan uns ingresos insuficientes para
cubrir o gasto anual da Seguridade Social. Simple

solidariedade das que teñen unhas rendas decentes
coas que non. Pois ben, seguramente porque non
entendeu nada, a Sra, Rodríguez manifestouse en
contra desta reforma. E pola súa culpa, xunto coa
de algún outro asistente á Mesa de negociación,
non se levou a cabo esta mellora. Hai que recor-
darlle que existe máis mundo que Moaña, e que hai
compañeiras noutros portos que non son tan afor-
tunadas coma nós, e non sacan nin para a Seguri-
dade Social, pero teñen que pagar o seguro tódolos
meses, vaian ó mar ou non, porque se non tíranlles
o permex e perden os seus dereitos, e non poden se-
guir cotizando. Seguro que lle están mui agradeci-
das á Sra. Rodríguez polo seu talante comprensivo

e solidario. A seguinte fra-
se a analizar “éramos o pa-
rruliño feo e íamos á praia
por ir... que aclare o de
“por ir” ¿hobby, deporte,
terapia de grupo? Resulta
indignificante ter que pa-
sar por escuitar isto. Moa-
ña é un sitio pequeno onde
todas nos coñecemos, e
sabemos das penurias de
muitas compañeiras. Nin-
guén, cremos, vai “por ir”

Imos porque nos gusta, porque o necesitamos por-
que non estamos cualificadas para realizar outro
traballo ou polas cincunstancias que sexan. Nunca
“por ir” que é como deciir: hoxe non teño que fa-
cer, vou mariscar. Sen respectar a xente que ten
permex, que paga a cuota da confraría, que cotiza
(todo o ano, sin remedio como xa espuxemos) e
que ten unhas obrigas que cumprir a cambio de po-
der exercer o marisqueo. Que é mui serio: estamos
a falar do noso medio de vida: non é para frivoli-
zar. En canto ó que di que deciden os sindicatos...
non nos explicamos de que nube baixou. Por nós
non “decide” ninguén, nin sequera ela como repre-
sentante de agrupación.

Debería ter máis claro algún concepto antes de
lanzarse a falar sen pensalo. Por último o de que de-
be chegar un día no que non precisemos subven-
ción... que se poidan investir noutros sectores emer-
xentes” case non fai falta ningún comentario. Esta é
unha actividade que non permite acadar o salario
mínimo interprofesional, unha agrupación de ma-
riscadoras que para sementar marisco pide que cada
asociada poña 36 euros do seu peto, porque os
30.000  que hai de fondo na agrupación dende hai
20 anos non se tocan. Que cadaquén faga os seus
cálculos.  Ademais, tal e como están estructuradas
as confrarías non se entendería o seu funcionamen-
to sen subvencións (vixilancias, limpezas, etc). Aín-
da non se dan as circunstancias de autosuficiencia,
nin se darán se continúan así. Porque, se as mate-
máticas son exactas, debería haber máis cartos ou
mais marisco. ¿onde vai o que deixamos de máis?
¿Por que ó contrario que no resto das confrarías de
Galicia, en Moaña, non hai pesada no punto de con-
trol. Aínda se segue calculando a ollo ou por cartóns
de leite, incluído o que temos que deixar de máis

Para rematar un comentario máis sobre a acti-
tude da Sra. Rodríguez: non hai un grande compa-
ñeirismo. A sra. Rodríguez non o fomenta, senón ó
contrario. E falamos con coñecemento de causa.
Non nos deixa falar nas asembleas: incita a xente a
que nos aboureen e nos insulten. Ten un comporta-
mento totalmente despótico, antidemocrático e to-
talitario. Ademais, a súa xestión non é en absoluto
transparente, e as que suscribimos non pasamos
por muitas das accións e imposicións da Sra. Ro-
driguez. As irregularidades que se producen no seo
da agrupación terán que saír a luz antes ou despois.
E nós estamos dispostas a que se coñeza a situación
anómala que atravesa a agrupación, derivada de
vintetrés anos de traxectoria arbitraria.♦

A realidade e o
politicamente correcto

MANUEL CAO

Son abondosos os exemplos nos que a análise económica e so-
cial aborda os problemas baixo o prisma do politicamente co-
rrecto. A coincidencia en diagnósticos, avaliacións e propostas
resulta tan marabillosa na teoría como ineficaz á hora de produ-
cir resultados efectivos. Esa castiza expresión de “coller o touro
polos cornos” nen sequera serve xa para os toureiros afeitos ao
“afeitado”. Máis, é no discurso político e no xeito de encarar os
novos problemas onde a permanencia de “lugares comúns”, a
existencia de temas intocables e opinións dominantes alérxicas á
realidade dos feitos produce os efectos máis perversos afastando
a sociedade dos políticos e dos antes chamados intelectuais. 

A realidade di, por exemplo, que Galicia tivo o peor saldo
demográfico de España en 2001 cunha perda de 8.871 perso-
as. Xa dende 1988 o saldo vexetativo galego é negativo polo
que tempo tiveron políticos e expertos para analizar este pro-
blema e dar con algunha solución. Elaboracións teóricas e
diagnósticos non faltaron, sendo, en xeral, coincidentes, pero
estratexias de solución non se albiscaron por ningures.

Moi poucos recoñecen explicitamente que a evolución de-
mográfica galega non é un problema. A maioría móvese arredor
da idea políticamente correcta de que si é un problema e din es-
tar preocupados. Dentro destes existen dúas tendencias non tan-
to nos diagnósticos senón na busca de responsables. Para os gru-
pos que apoian o goberno autonómico –e, en especial, para o pre-
sidente Fraga– a preocupación sobre a baixa natalidade é real, o
diagnóstico da situación é o típico e as medidas propostas son do
tipo dos chamamentos morais e apelacións periódicas para que
os galegos non desaparezan. As medidas con contido orzamen-
tario e institucional son modestas pero semellantes ás de outros
gobernos autonómicos con problemas semellantes. Por parte da
oposición a preocupación polos problemas demográficos é tar-
día, o diagnóstico da situación é o típico e as medidas propostas
consisten en reclamar –como en toda oposición que se precie–
unha restra de medidas institucionais con contido orzamentario
ilimitado –por certo, non aplicadas nos períodos de goberno pa-
sado ou presente do PSOE, sexa na Moncloa ou no escenario au-
tonómico– que non é atendida pola Xunta. En calquera caso, a
Xunta é considerada a responsable clara do deterioro demográfi-
co o que lles dá unha tranquilidade de ánimo aos grupos oposi-
tores á hora de examinar o sempre nefasto labor gobernamental.

Formalmente, todos están máis ou menos preocupados pola
baixa natalidade pero converten este tema en asunto de debate po-
lítico menor dado que na sociedade galega a penas existen grupos
electoralmente numerosos que fagan do problema demográfico
cuestión principal ou significativa á hora de emitir o seu voto. Na
realidade, entón, os grupos de interese político e social e os ex-
pertos que os apoian e lexitiman utilizan o tema demográfico só
episodicamente como arma de desgaste contra o adversario. O re-
sultado de todo esto é que o deterioro demográfico proseguirá
inexorable e só o feito de que Galicia sexa pouco atractiva para os
inmigrantes por razóns variadas fará que as tendencias xenófobas
e os conflictos sociais non aumenten, no curto prazo. Polo de-
mais, haberá que incidir de novo nas causas, consecuencias e me-
didas relativas á problemática demográfica galega  aludindo á es-
casa integración laboral das mulleres, ao machismo persistente, á
competitividade internacional, á globalización, á política da Xun-
ta, á escaseza de garderías, ao paro, á precarización, etc, etc. Así
quedamos moi anchos ou polo menos non nos insultan e soporta-
remos con maior tranquilidade a desaparición das aldeas, a detur-
pación da linguaxe e os topónimos, o esmorecemento político-
económico da comunidade autónoma galega, etc.♦

‘Moi poucos recoñecen explicitamente
que a evolución demográfica galega non
é un problema. A maioría móvese arredor
da idea politicamente correcta de que si o

é e din estar preocupados”

Outra imaxe do marisqueo
en Moaña

ÁNXELA VEIGA IGLESIAS E OUTRAS

Un grupo de mariscadoras do Morrazo responde ás declaracións
da presidenta da agrupación de mariscadoras de Moaña, Alicia
Rodríguez, entrevistada no número 1.034 de A Nosa Terra.

‘Alicia Rodríguez non nos
deixa falar nas asembleas: incita

a xente
a que nos aboureen e

nos insulten”

X O SÉ V. C ARU N C H O



Ferrolterra é a área máis afecta-
da polo decretazo, xa que a no-
va medida vai prexudicar a case
8.000 traballadores que desen-
volveron funcións en empresas
tan significativas como Endesa,
Astano, Bazán ou Imenosa. Ou-
tras zonas que poden verse es-
pecialmente danadas van ser as
de Vigo e Lugo, xa que tanto no
sector astaleiro coma no Grupo
de Empresas Álvarez na cidade
olívica, e Alcoa en San Cibrao
seguiuse unha práctica seme-
llante. O sector que non se vai
ver alterado será o da banca, xa
que os seus acordos estipulan
que é a corporación quen paga o
salario de forma íntegra.

Concretamente, os acordos
aos que se chegaron nos demais
casos consistiron en que as em-
presas en cuestión pagarían unha
parte do soldo que segundo a
CIG oscila entre o 40-45%, e o
Estado, a través do Inem, facíase
cargo dos cartos restantes ata
chegar a completar a remunera-
ción percibida con anterioridade.
Esta fórmula sería válida ata que
se cumprisen os 65 anos, mo-
mento en que o traballador pasa-
ba a xubilarse definitivamente.
Coa reforma, o Goberno preten-
de que os prexubilados fagan un
“esforzo activo” pola procura de
emprego. Deste xeito, terán que
acollerse ás medidas estipuladas
no decretazo e non poderán re-
xeitar máis de tres empregos ou
renunciar a desprazarse para de-
sempeñar funcións laborais.

Esta entrada de máis xente
no mercado de traballo provoca-
rá en palabras da CIG “unha de-
gradación aínda maior das con-
dicións dos asalariados, ao am-
pliar a oferta para encher o mer-
cado de man de obra barata”.
Ademais do aforro para o Gober-
no, esta medida trae consigo “se-
guir forzando o mercado laboral
á baixa”, afirman dende CC OO
Para os sindicatos, “estase ocul-
tando a incapacidade das nosas
empresas para competir, xa que
os recortes veñen sempre polo
abaratamento da man de obra” e
engádeselle a inoperancia do go-
berno para estimular o propio
consumo interno.

No hai que esquecer que en
Galicia rexistráronse 136.235 per-
soas nas oficinas do INEM o pa-
sado xuño. Con esta reforma en-
gadiríanselle unha cifra que supe-
ra os 14.000 prexubilados, dos
que máis de 10.000 dependen de
grandes empresas e o resto corres-

ponden a Pemes. Como indican
dende UXT, “non é normal que
nunha situación laboral como a
existente, na que non hai emprego
suficiente para todo aquel que o
busca, haxa que sumarlle á xente
que xa tiña a súa vida resolta”.

¿Quen se fará cargo
dos subsidios?

O que non está claro é quen de-
berá pagar os subsidios no caso
de que o Estado se negue a fa-
celo. Ademais, como indican
responsables da CIG, actual-
mente estes prexubilados co-
bran cartos dunha empresa, e
“sería unha ilegalidade cobrar
cartos tamén doutra”. Aínda que
puntualizan que o Goberno “in-
ventará algunha fórmula para
compaxinar esta situación”. 

Segundo a UXT, non todos
os prexubilados teñen as mes-
mas condicións. Nalgúns casos
será a empresa a que teña que
correr cos gastos da parte do
subsidio que ata agora corría por
conta do Estado. Sen embargo,
na maioría dos casos vai de-
pender das negociacións concre-
tas que no seu momento fosen
asinadas colectivamente. Dentro
dunha mesma empresa e depen-
dendo da etapa ou ano no que se
acollesen ás prexubilacións, os
traballadores poden ter acordos
distintos, que en moitos casos
eximen á empresa a ter que de-
sembolsar máis cantidade da es-
tipulada. Hoxe en día, estas in-

dustrias o que teñen subscrito é
un compromiso de pensións, que
as obriga a que sexa unha com-
pañía de seguros a que corra cos
gastos das nóminas dos prexubi-
lados mediante un fondo exter-
no. Sen embargo, soamente Te-
lefónica atópase nesta situación.

Incluso nalgúns casos, como
Izar, antigamente Astano, Bulca-
no e Imenosa, dáse a contradic-
ción absurda de que o Goberno
non quere pagar os subsidios ac-
tuais e pretende que estes sexan

asumidos pola empresa, que é
aínda estatal. O que está claro é
que estas grandes industrias non
van readmitir aos prexubilados,
xa que tiñan un compromiso de
contratar a xente nova trala regu-
lación de emprego e esa cifra, de
300 traballadores no caso de Ba-
zán por exemplo, xa foi cuberta
nun principio. Os comités de em-
presas confirman que “levan moi-
to tempo sen coller xente nova”.

O descenso de contratos de
traballo é xeneralizado en Gali-

cia. No último mes tan só se fi-
xeron 56.335, é dicir 3.058 me-
nos que o mes pasado ou o que
é o mesmo, un descenso do
5,15%. Con respecto ao ano an-
terior, a cifra de contratos bai-
xou en 7.635, un 11,93%. A isto
hai que engadirlle unha grande
inestabilidade no tipo de empre-
go ofertado, xa que destes no-
vos contratos, 52.172 foron de
tipo temporal. Soamente se fi-
xeron indefinidos un total de
4.183, un pobre 7,4%.♦
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A medida afectará a case 14.000 galegos

A reforma do desemprego
fará desaparecer os subsidios de prexubilación

As centrais sindicais máis repre-
sentativas de Galicia, CIG,
UXT e CC OO, pensan que o
principal obxectivo do Goberno
non é o de incorporar estes tra-
balladores prexubilados ao mer-
cado laboral, senón o de aforrar
cartos públicos. Sería moi sin-
xelo quitarlles o subsidio por
medio do decretazo, xa que re-
colle estratexias concretas polas
que co rexeitamento de tres
ofertas laborais deixarían de
percibir esta prestación. 

Na actualidade os traballos
que se ofrecen están moi mal
pagados e non se corresponden
co nivel de cualificación da xen-
te que demanda emprego. Ade-

mais, cómpre sinalar que en sec-
tores como no das telecomuni-
cacións non existen convenios
colectivos, co cal un prexubila-
do podería estar obrigado a tra-
ballar polo salario mínimo inter-
profesional. Este soldo é soa-
mente 12.000 pesetas superior
ao que están percibindo do
INEM, co cal tal e como indican
os sindicatos “é pouco intere-
sante e case improbable que un-
ha persoa que está na súa casa
vaia a traballar en malas condi-
cións, tendo que desprazarse e
cun nivel xerárquico dentro da
empresa mínimo, posuíndo moi-
tos anos de experiencia”.

Os sindicatos coinciden en

que non vai haber negociación
ante o decretazo e que a única
medida que aceptarán por parte
do goberno sería a retirada do
mesmo. Dende CC.OO. afir-
man rotundamente que “é invia-
ble sentarse a negociar un em-
peoramento das condicións la-
borais dos traballadores”. O
diálogo social está morto xa que
o Goberno parte da base de que
hai que modificar o réxime de
desemprego, pero impoñendo
dende un principio uns puntos
concretos que para os sindicatos
son inaceptables. 

Con escarnio, un dirixente
de CC.OO. afirmaba que sen-
tarse a negociar “sería como

dicirlle a un tipo que lle vas dar
un sopapo e o único que hai que
discutir é se van ser un ou tres”.
Ante esta situación, as forzas
sindicais están preparando no-
vas mobilizacións conxuntas.
Algunhas delas poden afectar a
Galicia en exclusiva, coma no
caso da conversión do réxime
especial agrario a réxime de au-
tónomos ou a situación pesquei-
ra. Sen embargo, a gran mobili-
zación pode afectar a toda Eu-
ropa, xa que os sindicatos están
a promover unha folga a nivel
comunitario, tendo en conta
que xa en varios países do con-
tinente celebráronse manifesta-
cións estatais.♦

Os sindicatos preparan mobilizacións ante o que
consideran un ‘grave recorte dos dereitos fundamentais’

RUBÉN VALVERDE
Case 14.000 prexubilados galegos poderían verse afectados po-
la reforma do desemprego, o decretazo, que o Goberno quere
poñer en funcionamento. O ministro Juan Carlos Aparicio pre-
tende que aquelas persoas que foron xubiladas de forma antici-
pada volvan a incorporarse ao mercado laboral. Algo que con-
trasta coa necesidade darlle oportunidades de emprego á xente
nova. En Galicia, por mor das políticas de privatización das em-
presas públicas, gran cantidade de traballadores foron prexubila-
dos con 52 anos na maioría dos casos, aínda que en empresas co-
mo Imenosa a idade descendeu nalgunhas ocasións ata os 48 anos.

Aos despidos da reconversión súmase agora a eliminación dos subsidios.                                                                     A . N .T.



Despois do que se escribiu e fa-
lou en relación aos menciona-
dos incidentes, os portugueses
–indignados, a través das ima-
xes televisivas, pola maneira
con que a policía española tra-
tou os seus deputados–, xa se
interrogan ata que punto o go-
berno de Lisboa foi connivente,
nesta actuación, co goberno de
Madrid. Hai testemuños presen-
ciais que confirman a presencia
de brigadas policiais en territo-
rio luso co apoio das forzas da
orde portuguesas. Xa non es-
pantará a ninguén a normal co-
laboración policial ibérica,
mais podería causar problemas
que o servicio secreto español
andase libre polos dominios de
Portugal.

Toda esta cuestión  carece de
veracidade e autenticidade polí-
ticas. Empezando pola maneira
confusa coa que o xefe do exe-
cutivo luso deu por rematado o
asunto. Barroso comenzou por
considerar, nunhas primeiras
declaracións aos medios, que a
decisión de Madrid de suspen-
der o Tratado de Schengen (que
regula a libre circulación en te-
rritorio da UE de cidadáns euro-
peos) era perfectamente “nor-
mal e lexítima”. Mais logo, ao
comprobar a contestación públi-
ca ao sucedido, deu en criticar o
comportamento policial espa-
ñol, afirmando que esa actua-

ción fora “absolutamente ilexí-
tima e deplorábel.” 

Mais as súas declaracións non
se corresponderon co seu labor di-
plomático. O goberno lisboeta
aceptou as explicacións do minis-
tro de Exteriores español, Josep
Piqué e deu por “superados” os in-
cidentes. Claro que os partidos da
oposición non aceptaron seguir
ese camiño e o propio presidente
da Asembleia da República, Mota
Amaral –militante do Partido So-

cial Democrata, maioritario na co-
alición gobernamental– mandou
suspender todos os preparativos da
visita que tiña prevista ás Cortes
españolas. Amaral, ademais, en-
vioulle á súa homóloga, Luisa Fer-
nanda Rudi, un pedido de explica-
cións sobre o ocorrido en Rosal.

O próprio Mota Amaral –se-
gunda figura na hierarquía do
Estado–,  elaborou unha protes-
ta, aprobada unanimemente no
Parlamento, no que se critica o
peche das fronteiras. “A entrada
e circulación nun estado mem-
bro da UE só pode ser impedida
a quen se verifique constituír
persoal, actual e efectivamente
ameaza contra a seguranza na-
cional  ou a orde pública”, expli-
ca o comunicado.♦
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As ameazas aos edís bascos do
PSE recrudécense nos últimos
días. Ana Urtxuegia, alcaldesa
de Lasarte, ou José Luis Vela,
concelleiro en Andoain, son só
os dous últimos casos dunha rea-
lidade cotiá da que quizais a so-
ciedade democrática non é cons-
ciente como debera. Unha reali-
dade que implica vivir nunha es-
pecie de gaiola continua polo
mero feito de servir á veciñanza
baixo unhas siglas. Nas últimas
semanas a ameaza cérnese sobre
o PSE, non o esquezamos, o par-
tido con máis historia e máis
anos de vida en Euskadi.

Ana Urtxuegia saltou aos
medios tras o asasinato do con-
celleiro Froilán Elespe en Lasar-
te, hai pouco máis de un ano. O
seu forte carácter, pedíndolles
aos veciños, no pleno de conde-
na posterior, que deixasen falar
os membros de Batasuna, cata-
pultouna á primeira liña da polí-
tica. Aliñouse co sector de Nico-
lás Redondo. José Luis Vela pa-
sou moito máis desapercebido.
No seu currículum figura a quei-
ma do vehículo da súa muller.
Hai uns días chegoulle unha car-
ta na que lle enviaban a copia da
chave do seu portal. O anónimo

advertíalle na misiva de que “os
días que lle quedan son unha
conta atrás”. A reivindicación vi-
ña nun xornal basco, xustificába-
se o valente non en que Vela “na-
cera en Andalucía ou en Tolosa,
senón na súa defensa dos intere-
ses españois”. Un supón que non
debe de ser doado explicarlle á
túa familia que alguén te conde-
na á morte.

A situación dos cargos insti-
tucionais do PP e do PSE é dra-
mática. A xente non quere for-
mar parte dunhas siglas que su-
poñen a ameaza de morte. Por
iso, as eleccións municipais non
van ser limpas. Ramón Jauregi,
deputado do PSOE, afirmou que
se o seu partido non pode com-
pletar listas, ou van todos xuntos
ou non debería haber eleccións.

É un novo reto ao nacionalismo
democrático, unha apelación
máis ao PNV, para deixar nas sú-

as mans a responsabilidade do
conflito. Iso non é xusto. Ibarret-
xe non ten a culpa de que a ETA

mate concelleiros. O PNV tam-
pouco. O nacionalismo non é
culpábel de que a ETA non o te-
ña aínda no seu punto de mira. A
organización armada é quen de-
cide a quen asasina. E non ao re-
vés. Non se pode confundir a
xente.

Hai unha década, na falsa mi-
toloxía que arrodea á ETA, había
a crenza de que xamais ía atentar
contra representantes democráti-
cos do pobo. Desde a morte en
atentado de Gregorio Ordóñez,
concelleiro do PP en Donostia,
esa lenda derrubouse. Hoxe to-
dos temos asumido que a ETA
pode matar a calquera militante
do PP ou do PSE. É unha asun-
ción grave. Non caemos na con-
ta do perigo que supón a estrate-
xia de ETA. Mata a democracia
con cada bala que dispara. Por
suposto, a río revolto gaño de
pescadores: o PP xa ofreceu lis-
tas conxuntas a un PSOE que,
polo de agora, non caeu na tram-
pa e esperemos que non o faga.
Dariamos un paso atrás. Hai que
garantir a seguridade dos edís:
PNV e EA non poden ir nas mes-
mas siglas que o PP e o PSE,
porque, simplemente, non son e
non poden ser o mesmo.♦

Concelleiros na diana
DANI ÁLVAREZ

O entorno violento recrudece as súas amea-
zas contra os representantes municipais bascos.

Bi lbao

Ana Urtxuegia, alcaldesa de Lasarte.

A oposición esixiu en van medidas contundentes para aclarar os feitos

Lisboa pecha en falso a polémica
da agresión aos deputados na fronteira española

Un semanario luso daba conta, na
edición posterior aos acontece-
mentos de Rosal de La Frontera,
das afinidades existentes entre o
director do Servicio de Informa-
ción e Seguranza (SIS) (policía
secreta) e o ministro de Asuntos
Exteriores, António Martins da
Cruz. Era coñecido en Portugal o
firme propósito de Martins da
Cruz de agradar e serlle útil a Es-
paña, cando era embaixador en
Madrid. Foi por iso que estreitou
lazos coa policía española para
facilitar a detención de diferentes
cidadáns vascos que viven en te-
rras portuguesas. 

O caso máis importante é o
de Telletxea Maya, que vive en
Portugal dende a gobernación de

António Guterres e que Madrid
–que o dá como etarra– pretende
someter aos tribunais españois.
Mais o goberno luso recusa a ex-
tradición, en obediencia á deci-
sión xudicial do Supremo Tribu-
nal de Xustiza portugués. 

Ora ben, o Bloco de Esquer-
das debateuse, dende sempre,
pola defensa dos direitos de Te-
lletxchea. De aí a irritación de
Madrid polos bloquistas portu-
gueses, de aí a frustración de
Martins da Cruz e do seu amigo
maxistrado-policía, de aí toda
esta grande complexidade e con-
fusión, sabéndose que o xefe da
policía secreta portuguesa mar-
chou a Madrid por dúas veces e
na semana que antecedeu a rea-

lización da cimeira de Sevilla.
¿Terá sido por acaso que a

policía española impediu a entra-
da en territorio andaluz soamen-
te a militantes comunistas e blo-
quistas portugueses? Esta a per-
gunta que fan moitos dos analis-
tas políticos lusos, cuxa resposta
non será difícil encontrar, xa que
moitos destes contornos cadran e
coincidem  coas  moitas formas
de actuar dos partidos gobernan-
tes na Península Ibérica.

De aí que o goberno de Lis-
boa estaría ao corrente de todo
o que ía pasar. Xa só agardan
que o goberno de José Maria
Aznar proceda á emisión dunha
nota oficial, onde probe que as
súas forzas policiais actuaran a

pedido do goberno de José Ma-
nuel Durão Barroso.

A prensa portuguesa ten des-
tinguido a postura e posición
asumidas, nesta problemática
ibérica, polo BNG no Parlamen-
to de Madrid, ao requerir a com-
parecencia do ministro Mariano
Raxoi, e de que damos conta
nesta breve pasaxe dunha cróni-
ca –As Fronteiras de Az(n)ar–
do comentarista político e profe-
sor catedrático, Fernando Rosas: 

“(...) honra lhes sexa feita
(BNG) por ese xesto de solida-
riedade en nome da Galiza
irmã. Nele vai todo um progra-
ma para o futuro. Um programa
alternativo às fronteiras políti-
cas do señor Aznar”.♦

A ETA e as conexións entre o SIS  e o CNI

GONÇALO NUNO DE FARIA
“¿Queren que lles declare a guerra aos españois?”. Así con-
testou o primeiro ministro portugués, José Manuel Durão
Barroso, aos chamamentos dos deputados opositores na se-
sión parlamentaria sobre a agresión que sufriron varios de-
putados de esquerdas na fronteira andaluza con Portugal
cando se dirixían ao Cumio do Consello Europeo en Sevilla.

Militantes do PCP e do Bloco de Esquerdas manifestandose diante da embaixada espa-
ñola na Avenida da Liberdade.                                          DULCE FER N A N DES /  Público



CÉSAR LORENZO GIL
Será o Congreso dos Deputa-
dos de La Paz o encargado de
escoller o próximo presidente
de Bolivia. As eleccións do pa-
sado 30 de xuño non deixaron
un gañador claro e ten que ser
agora a maquinaria dos fortes
partidos a que escolla entre
Gonzalo Sánchez e Manfred
Reyes para o posto. Ambos
contan co apoio dos EE UU.

Segundo a lei electoral bolivia-
na, para ser electo un presidente
precísanse a metade máis un dos
votos emitidos. No caso de que
ningún candidato logre isto, é o
Congreso o que elixe entre os
dous nomes máis votados. Así se
fará neste ano, despois de que os
dous candidatos mellor coloca-
dos, Gonzalo Sánchez de Lozada
e Manfred Reyes Villa só atinxi-
sen o 21 por cento dos sufraxios.

Ao peche desta edición aín-
da non acabara o reconto dos
votos para renovar o Congreso,
órgano lexislativo que agora ten
na súa man a escolla do novo
presidente. As primeiras sonda-
xes danlle certa vantaxe ao par-
tido de Reyes mais Sánchez po-
dería contar co apoio de diver-
sos grupos minoritarios, entre
os que destaca o partido do ac-
tual presidente, Jorge Quiroga,
que pese a perder a maioría do
seu apoio, pode acabar por ser o
eixo do novo gabinete.

Gonzalo Sánchez, de 72
anos, xa fora presidente de Boli-
via entre 1993 e 1997, como lí-
der do tradicional Movimiento
Nacionalista Revolucionario
(MNR), un dos partidos vítimas
da atrofia democrática que sofre
este país, no que o 60 por cento
da poboación vive na absoluta
pobreza. Sánchez responde ao
perfil de grande empresario, resi-
dente a medias entre o centro lu-

xoso de La Paz e Miami. Cando
asumiu a dirección do MNR, a
penas sabía falar o español e
moitos críticos bolivianos afir-
maban que, durante o seu man-
dato, gobernábase máis desde a
embaixada norteamericana que
desde o Palacio Quemado, sede
da presidencia.

A man do embaixador

Xustamente, parece clara a inxe-
rencia da embaixada dos EE UU
no desenvolvemento dos comi-

cios. O actual representante di-
plomático de Washington en La
Paz, Manuel Rocha, advertiu pu-
blicamente de que a colabora-
ción do seu país estaba no aire se
había un cambio radical de go-
berno. “Se os votantes escollen
os que queren que Bolivia sexa
novamente exportador de cocaí-
na, ese resultado porá en perigo
o futuro da axuda dos EE UU”,
afirmou, en clara alusión a Evo
Morales, líder dos cultivadores
de coca e representante da es-
querda nos comicios.

Amedoñado pola ameaza do
embaixador, o outro aspirante á
presidencia, Manfred Reyes, dei-
xou claro o seu compromiso cos
actuais acordos e lembrou publi-
camente o seu pasado como mili-
tar adestrado e logo docente na
Escola das Américas, que formou
os torturadores que asolaron
América Latina desde os anos 60. 

Con 47 anos, Reyes comezou
a súa carreira política amparado
polo estamento militar, a súa ex-
periencia nos EE UU e a influen-
cia, cada vez máis importante en

Bolivia, da secta Moon, que, na-
cida en Corea do Sur en círculos
reaccionarios, busca acomodo
entre a alta burguesía de Suramé-
rica. Para diferenciarse de Sán-
chez de Lozada, o ex militar ten-
tou ensaiar un discurso populista
e usar moito os problemas dos
indíxenas nas súas aparicións te-
levisadas. Mais só foi unha estra-
texia para achegarse aos máis
desfavorecidos, consciente de
que o poder ía decidirse final-
mente nas tribunas do congreso.

A esquerda nacente

A situación depauperada de Bo-
livia converte o estado andino
nunha vítima fácil da política de
presión do Fondo Monetario In-
ternacional. Impedidos de culti-
varen coca, os seus campesiños
temen ademais as bandas de pis-
toleiros dos latifundistas e donos
mineiros, que comandan ao seu
xeito nas aldeas e cidades.

Contodo, a esquerda soubo
encontrar un punto de apoio no
que medrar entre a poboación.
Desde hai tres anos, labregos,
traballadores e desempregados
lograron formar un movemento,
no que o sentido indíxena ten
crucial importancia. Famosas fo-
ron as protestas contra a privati-
zación da agua en Cochabamba e
as distintas marchas sobre La Paz
en demanda de maiores dereitos
para os indios e os campesiños.

Para estas eleccións, este mo-
vemento multicor conseguiu ar-
mar unha candidatura ao redor
de Evo Morales, ex deputado dos
campesiños cultivadores de co-
ca. Morales alcanzou o 16 por
cento dos votos, ficando en ter-
ceiro lugar, unha cifra que se
considerou un éxito por todos os
analistas políticos do país, dadas
as especiais condicións sociopo-
líticas bolivianas.♦
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Transcurrido o primeiro lustro de sobera-
nía chinesa sobre Hong Kong, Jiang Ze-
min, presidente do país, reuníase hai uns
días co xefe executivo da agora Rexión
Administrativa Especial (RAE), Tung
Chee Hwa, para facer balance da aplica-
ción do principio “un país, dous siste-
mas”. Como cabe supoñer, ambos os di-
rixentes constataron a discreción de Bei-
jing para evitar interferencias na vida po-
lítica e socioeconómica da RAE, respec-
tando escrupulosamente a súa autono-
mía. Que este encontro entre líderes ins-
titucionais tivera lugar no Grand Hyatt
Hotel e non nunhas dependencias ofi-
ciais, é ben indicativo dese calculado dis-
tanciamento que promoven os dirixentes
do Partido Comunista da China para non
perturbar a prosperidade e a estabilidade
dun enclave que foi e segue a ser funda-
mental para o éxito da política de apertu-
ra iniciada a comezos dos anos oitenta.

Neste tempo, a obsesión fundamental
de Beijing consistiu en todo momento en
evitar a asfixia e decadencia vaticinadas
por tantos observadores, interesados ou
non. Agora, do Instituto Fraser de Cana-
dá ao Foro Anual de Liderato de Asia de
Business Week, todos coinciden en resal-

tar as excelencias de Hong Kong e a in-
mutabilidade do réxime preferente para
os negocios e os investimentos. Numero-
sas empresas europeas, niponas, austra-
lianas ou estadounidenses seguiron insta-
lándose aquí polas súas vantaxes compa-
rativas. A pesar dos efectos da crise fi-
nanciera de 1998-1999, que provocou un
crecemento negativo durante cinco tri-
mestres consecutivos, Hong Kong segue
ocupando o décimo posto entre os prin-
cipais centros comerciais do mundo cun
volume estimado en tres billóns de HK$.
Ata a factoría Disney sigue confiando
nesta RAE chinesa para instalar o seu
terceiro gran parque fóra de Estados Uni-
dos. As obras xa comezaron.

Certamente a vida seguiu transco-
rrendo en Hong Kong case coma se na-

da: as protestas de Falun Gong, tan vi-
sibles como reprimidas no continente,
aquí eran consentidas; cada 4 de xuño
milleiros de manifestantes lembraban
aos falecidos en Tiananmen; as celebra-
cións do calendario da China Popular a
penas tiñan eco na pequena illa e terri-
torios anexos. Tanto non se tocou que
en nada melloraron tampouco as leis la-
borais nin os servicios sociais dos seus
milleiros de traballadores e cidadáns.
Pero sería un erro considerar que en
Beijing se actúa con tanta inxenuidade
como para quedar de brazos cruzados: a
liberdade de expresión coñeceu episo-
dios discretos de censura (coma o des-
pido inducido de Willy Wo-Lap do
South China Morning Post, por estar
demasiado ben informado), e numero-

sos funcionarios de alto nivel foron ta-
mén removidos dos seus cargos (Anson
Chan, secretario do goberno; Donald
Tsang, secretario de Finanzas, e varios
mais). Hai un proceso en marcha, lento
pero firme, que aspira fundamen-
talmente a construir unha función pú-
blica e un aparello xudicial máis afín,
non soamente a Beijing senón sobre to-
do a Tung Chee-Hwa. Reformas legais
e cambios de persoas constrúen día a
día un novo sistema de fidelidades, a
imaxe e semellanza do que acontece en
Zhonnanghai e en todas as pequenas
capelas de poder.

Ben evidente é que todas estas “intri-
gas” non parecen afectar ao mundo dos
negocios. Por iso, a  principal hipoteca
de Hong Kong ten outra raíz e xurde de
Shanghai. No delta do Pudong, China
aposta por establecer, á volta dunha dé-
cada, o principal centro económico e fi-
nancieiro de Asia. Hong Kong sempre
vai ser Hong Kong. Pero quizais a cada
pouco máis pasado que futuro.♦

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

(IGADI), www.igadi.org

Un lustro do Hong Kong
chinés

XULIO RÍOS

Aquí fór a

A esquerda acabou no terceiro posto electoral, co 16 por cento dos votos

Dous candidatos fieis aos Estados Unidos puxan
pola presidencia de Bolivia

Gonzalo Sánchez e Manfred Reyes.



O TPI non comezará a funcionar
en xuño de 2003, pero poderá
atender casos que respondan a
supostos crimes perpretados des-
de o pasado 1 de xullo deste ano.
Terá a súa sede en Holanda e su-
pón toda unha revolución na
xustiza internacional, baseada
ata agora só en casos particulares
ou en acusacións entre estados.

A creación deste tribunal era
unha vella arela das Nacións
Unidas e de moitas organiza-
cións de defensa dos dereitos hu-
manos, que confiaba nun pode-
roso poder xudicial planetario
que perseguise os crimes que as
xustizas locais non poden perse-
guir en casos de totalitarismo ou
violencia institucional. 

Xa se deseñaron as compe-

tencias que terá o TPI. Poderá
xulgar delitos cometidos por in-
dividuos en relación a xenocidio
(destrución deliberada dun grupo
étnico, nacional, relixioso ou po-
lítico), crimes particulares consi-
derados “contra a humanidade”,
como comercio sexual, escravis-
mo, discriminación racial, viola-
cións e asasinato, como parte dun
sistema modélico de actuación
contra a poboación civil ou no
transcurso dun conflito bélico.

Outra das novidades deste
tribunal é a posibilidade de que
calquera cidadán poderá ser xul-
gado, independentemente do seu
cargo. Incluso os nacionalizados
nalgún dos países non asinantes
do acordo de creación son sus-
ceptíbeis de seren encausados,

sempre e cando os seus crimes
foran cometidos en territorio
dun país asinante. No ordena-
mento xurídico, o TPI é compa-
tíbel e complementario coa xus-
tiza local e só actuará en caso de
que esta non queira ou non poi-
da facerse cargo.

As ausencias

A negativa dos EE UU, a Chi-
na e Israel a entrar no grupo de
países comprometidos co TPI
tíralle forza a esta nova instan-
cia xudicial e pon de manifesto
as reservas que o autodenomi-
nado “país da liberdade” ten
sobre o respecto aos dereitos
humanos dos seus propios ci-
dadáns. O goberno de George
Bush alega que este tribunal
podería procesar norteameri-
canos simplemente por unha
“presión política” e que histo-
ricamente xa houbo casos de
intentos de criminalización dos
seus militares e funcionarios
en diferentes países.

No fondo persiste a fixación
dos EE UU co seu papel de xuíz
e parte do resto do mundo. A fi-
losofía do TPI contradí o modelo
de actuación do goberno de Was-
hington na recente Guerra de Af-
ganistán, por exemplo. “Nós
queremos que sexa a nosa xusti-
za a que se faga cargo dos nosos
problemas”, afirmou o Fiscal Fe-
deral, John Ashcroft.

Para o goberno chinés, o gra-
ve erro da formación do tribunal
foi a decisión de aprobar a súa
creación por maioría. Segundo
Pekín, as Nacións Unidas deberí-
an ter recorrido ao consenso para
sacar ao flote unha institución
“tan importante coma esta”.

O caso de Israel é o máis
concreto. O goberno de Ariel
Sharon oponse á cláusula do tra-
tado do TPI que considera delito
trasladar poboación a un territo-
rio ocupado a outro: o exemplo
máis claro deste comportamento
é xustamente o sistema de asen-
tamentos de colonos xudeus en
Palestina.♦
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Os EE UU temen xuízos por abusos dos seus exércitos no exterior

Bush únese á China e a Israel no seu
rexeitamento ao Tribunal Penal Internacional

Achegados
a Pinochet
negan
que estea
demente

A.N.T.
Despois de que a xustiza chile-
na considerase sobreseídas as
causas contra o xeneral Augus-
to Pinochet por supostos crimes
contra a humanidade, os avoga-
dos do que fora ditador do país
andino e achegados á súa fami-
lia negaron rotundamente que
estivese demente senil, princi-
pal argumento para arquivar
definitivamente o seu caso.

Mais a súa familia mostrou
a súa satisfacción pola decisión
xudicial, xa que recoñece que
“sufriu un enorme desgaste e
non pode facerlle fronte a un
xuízo que se presentaba moi du-
ro”, advertiron fontes do seu
contorno, que subliñaron que
Pinochet estaba moi feble como
consecuencia dos seus 86 anos.

Para as organizacións de
defensa dos dereitos humanos,
os maxistrados encargados de
sobreseer o caso tiveron unha
atitude cínica e optaron polo
camiño máis doado. “Pinochet
non está tolo. Exculpalo por
culpa dunha demencia é unha
resolución que non ten credibi-
lidade”, explicou a dirixente
socialista Pamela Pereira para
a axencia Associated Press.♦

Raffarin
promete
13.500 novos
axentes
de policía

A.N.T.
O primeiro ministro francés,
Jean-Pierre Raffarin, anunciou
n a Asemblea Nacional a crea-
ción de 13.500 postos de traba-
llo nas forzas da orde e 10.000
máis na xustiza nos próximos
cinco anos co fin de combater
a inseguridade cidadá. “A inse-
guridade é a primeira das desi-
gualdades”, declarou Raffarin,
para quen hai que facela dimi-
nuír coa “mobilización de to-
dos os medios do estado”.

Raffarin non precisou o cus-
to deste programa, só falou de
un “esforzo presupostario de
grande amplitude”,  cifrada por
portavoces gobernamentais en
6.000 millóns de euros ata o ano
2007. Segundo outras fontes do
propio executivo nacente, a me-
dida tería un primeiro capítulo
de remodelación radical do mo-
delo de seguranza pública e un-
ha segunda fase na que xa inter-
virían os novos axentes forma-
dos a partir de agora.

A seguridade cidadá foi un
tema chave nas pasadas cam-
pañas electorais para a presi-
dencia e a Asemblea. Incluso o
propio Jacques Chirac salien-
tou que devolverlle a confian-
za aos franceses cando saen á
rúa era o primeiro obxectivo
desta lexislatura.♦

O gabinete de George Bush
quixo vincular aproveitada-
mente a ratificación do TPI co
futuro da misión de paz en
Bosnia-Herzegovina, que co-
mandan os soldados nortea-
mericanos desde a sinatura da
Paz de Dayton, en 1995. Was-
hington ameazou con retirar
os seus soldados dos Balcáns
antes do 10 de xullo se non se
mudaban as demandas sobre
os soldados estadounidenses
destinados en misións interna-
cionais.

O feito de que os EE UU
teman a xurisdición do TPI
sobre a súa misión militar en

Bosnia responde ás graves
acusacións que diferentes or-
ganizacións humanitarias ver-
queron por supostas condutas
contrarias aos dereitos huma-
nos das tropas alí destinadas.
Segundo estes organismos, os
soldados estadounidenses te-
rían participado nunha rede
de explotación sexual e en di-
ferentes negocios escuros en
connivencia con mafias lo-
cais.

Estas acusacións non son
novas. Xa noutros conflitos,
desde Corea e Vietnam ata o
Panamá ou Somalia, demos-
trouse a relación entre as tropas

“de paz” e un aumento da cri-
minalidade e do tránsito de per-
soas, armas e drogas.

Arestora, aínda non se sabe
se Bush aceptará prorrogar a
misión de Bosnia ou se a
maioría dos membros das Na-
cións Unidas mudarán a súa
decisión inicial de incluíren os
militares estadounidenses na
lista de posíbeis inculpados. O
máis activo defensor de nego-
ciar a inmunidade dos solda-
dos do primeiro país do mundo
é o australiano John Howard,
que dixo “non compartir” pero
“si comprender a postura dos
EE UU.”♦

Os trapos sucios da misión de paz en Bosnia

C.L.
As Nacións Unidas aprobaron por fin a creación dun novo tri-
bunal, o Penal Internacional (TPI), que se encargará de en-
xuizar as causas sobre crimes contra a humanidade. Os EE
UU, a China e Israel non aceptaron a xurisdición do novo or-
ganismo, polo que reducen a súa importancia no futuro da loi-
ta contra o totalitarismo e a violación dos dereitos humanos.

Ata agora as causas xudiciais internacionais foron xulgadas por tribunais creados a mantenta. Un deles é o que está a xulgar ao expresidente iuogoslavo Slovodan Milosevic.



O presidente Eduardo Duhalde
víase obrigado, o venres 28 de
xuño, a recoñecer que a policia
realizara unha “atroz cacería”
contra a protesta arxentina. 

Duhalde pasou tres días ne-
gando a implicación policial.
Fontes oficiais suxeriron mesmo
que foran os propios piqueteiros
os que se mataran entre eles. Pe-
ro as imaxes de dúas cadeas de
televisión e as fotografías publi-
cadas polos diarios Clarín e Pá-
gina 12 non deixaron lugar a dú-
bidas. Franchiotti que comanda-
ba a forza policial foi detido. El
en persoa e algúns dos seus ho-
mes aparecen nas imaxes apun-
tándolles aos falecidos. As dúas
mortes foron causadas por balas
de chumbo non autorizadas. A
Darío Santillán, un dos faleci-
dos, disparáronlle polas costas a
dous ou tres metros de distancia. 

O movemento piqueteiro é co-
ñecido sobre todo polos cortes de
tránsito que protagoniza na perife-
ria de Bos Aires. Pero a súa histo-
ria é longa. En 1985 había xa im-
portantes grupos organizado nos
arrabaldos da capital, por exemplo
en La Matanza, un concello do
gran Bos Aires de millón e medio
de habitantes. Os piqueteiros dedi-
cábanse sobre todo a tomar terras
en vagantío para faceren vivendas. 

O movemento agrupa hoxe a
sectores diversos, desde trotskis-
tas a social-cristiáns, algúns moi
influídos por pequenos partidos
comunistas, outros orgullosos do
seu funcionamento asembleario.
En todo caso, a gran depresión
que vive o país vén radicalizan-
do este amplo grupo social desde
hai meses. “O seu radicalismo é
o froito da desesperación”, co-
mentan analistas bonaerenses. 

Os das cazolas
deixan de odiar os “negros”

O movemento piqueteiro abrangue
a centos de miles de persoas, polo
xeral parados e sectores sociais na
máis estrita miseria. Pero ao lado
deles medrou nos últimos tempos
outro colectivo, este de clase me-
dia, os cazoleiros. A clase media
fora moi crítica tradicionalmente
cos piqueteiros: “sempre son os
mesmos negros os que cortan as
estradas”, era unha das súas expre-
sións preferidas. Foi o corralito es-
tablecido por De la Rúa, a imposi-
bilidade de retirar máis dunha pe-
quena cantidade de aforros das
contas bancarias, medida que
arruinou a clase media, o que abriu
paso a un clima de confluencia en-
tre piqueteiros e cazoleiros, é dicir
entre marxinados e clase media. 

A obsesión por achegar estes
dous grupos ocupa hoxe a mente
de Di Genaro, o líder da central
sindical CTA, e tamén a doutros
moitos representantes da esquerda
arxentina que tratan de atopar un-

ha alternativa á situación actual.
“A única solución é confluir nun-
ha fronte social e política”, insis-
ten todos os días os portavoces
destes grupos. Pero as diferencias
son aínda importantes, mesmo
dentro dos propios piqueteiros.
Algúns son partidarios de crear xa
un partido político, outros pensan

na toma do poder como obxectivo
inmediato. Os asesores de Di Ge-
naro apuntan que o que falta é do-
tar dunha linguaxe común a todos
os desposuídos polo neoliberalis-
mo feroz que asolou a Arxentina. 

O sector mobilizado di repre-
sentar millóns de persoas, en
contraposición a un goberno ca-

rente de amparo popular, un go-
berno que califican de transitorio
–moi pronto podería convocar
eleccións– e que ocupa a Casa
Rosada só para que os represen-
tantes do Fondo Monetario teñan
interlocutor.

Sen embargo o goberno non
está quieto. Os asasinatos destes

días son unha proba clara. “Non
abonda con responsabilizar os au-
tores materiais. Hai alguén que
lles dá as ordes para disparar ba-
las de chumbo”, sinala Daniel Es-
traga, avogado da Coordenadora
contra a Represión Policial e Ins-
titucional (Corrrepi). “A historia
arxentina –engade– está chea de
políticos, desde Yrigoyen na Pa-
tagonia rebelde ata o de antonte,
que din: vaia e faga, vaia e repri-
ma ou vaia e despéxeme a praza”. 

De feito, as mobilizacións
anunciadas para o día 9, conme-
moración da Independencia do
país, teñen como lema “pola IIª
Independencia, contra a fame, a
represión e o autoritarismo. Con-
tra a política do FMI”. A mención
ao autoritarismo é unha alusión,
apenas velada, á posibilidade dun
golpe de estado, unha baza coa
que o goberno trata de amedoñar
os movementos sociais. A memo-
ria dos máis de 30 mil desapare-
cidos entre 1976 e 1979 é unha
lousa que pesa aínda sobre cal-
quera movemento de protesta.♦
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Piqueteiros e cazoleiros,
as dúas almas da protesta arxentina

A.N.T.
O movemento piqueteiro arxentino cobrou actualidade co asasinato
de dous dos seus membros por parte de policías bonaerenses a pa-
sada semana. Pero, ¿quen forma este movemento e a quen repre-
senta? ¿Ten algo que ver co movemento das cazolas? O martes 9 de
xullo, aniversario da independencia arxentina, terán lugar ademais
actos de solidariedade con este país en varias cidades galegas.

A clase media arxentina bate nas cazolas e protesta desde que a crise causou a súa ruina. Abaixo un piqueteiro do arrabaldo de
Buenos Aires morto pola policía a pasada semana, e un manifestante cun xornal iinformando do suceso.

Os tres
camiños
dunha
familia de
clase media
Se aos excluídos non lles
queda outra alternativa que a
loita, distinta é a situación da
clase media. Unha parte, uns
dous millóns, optou por emi-
grar. Son os comerciantes e
pequenos empresarios empo-
brecidos que aínda dispoñían
dunha pequena cantidade de
diñeiro suficiente cando me-
nos para o billete de avión.
Cómpre lembrar que, coas
diferencias de cambio, unha
praza turista en Aerolineas
Arxentinas representa case
un luxo. Outro sector é o que
participa nas cazoladas, for-
ma de loita novidosa que se
organiza a través de asem-
bleas nos barrios. Por último
encóntrase o movemento do
troco no que participan desde
odontólogos ata perruquei-
ros. O seu lema é: “Eu dou-
che, ti dasme”. Como sinala
graficamente Lois Pérez Lei-
ra, responsábel de CIG-Emi-
gración e bon coñecedor da
situación arxentina: “quen ía
pensar que o capitalismo en-
furecido nos ía levar ao co-
munismo primitivo”.♦

As sondaxes vaticinan que, de ce-
lebraren hoxe eleccións, un 52%
dos votos irían parar á alianza,
aínda en fase de formación, entre
o ARI (Acción Republicana po-
los Iguais) e Luis Zamora, antigo
deputado do MAS (Movemento
ao socialismo), unha alternativa
progresista que se podería ubicar
algo máis á esquerda do Partido
Radical encabezado no seu día

polo ex-presidente Raúl Alfon-
sín. A líder do ARI, Elisa Ca-
rrió, pertenceu precisamente a
este partido. Hoxe o ARI é un-
ha fronte que agrupa tanto a an-
tigos membros do Frepaso co-
mo do socialismo independen-
te. De Luis Zamora hai que di-
cir que comezou a gañar o seu
prestixio actual despois de renun-
ciar á súa pensión de ex-deputado

e dedicarse á venda de libros. 
A dereita, pola súa parte, in-

tenta potenciar un novo partido
e un novo liderato de trazos po-
pulistas e non exento de autori-
tarismo, fórmula xa ensaiada
noutros países latinoameri-
canos e que tivo o seu maior
expoñente no peruano Fujimo-
ri. O seu lanzamento podería
ter lugar nos vindeiros meses.♦

As sondaxes
vaticinan unha vitoria da esquerda



“É o penta”, berraban os locuto-
res brasileiros cando o árbitro
asubiaba o final do Brasil-Alema-
ña. Ao seu aturuxo respondía a le-
dicia do samba alí onde houbese
alomenos dous siareiros da selec-
ción brasileira. Por fin todo vol-
vía ser risada no país que para a
súa maquinaria industrial e admi-
nistrativa cando o seu combinado
xoga. Esquecéronse as queixas
contra o seleccionador, Felipão
Scolari; ninguén pensou no deste-
rrado Romário e para moitos a vi-
toria é unha amnistía para o co-
rrupto sistema de xestión deporti-
va no xigante suramericano.

Para comprender como foi
posíbel que o peor Brasil da his-
toria (segundo as estatísticas)
acabase tomando entre as mans a
copa dourada, cómpre ter en
conta o propio mundial dos bra-
sileiros e tamén as sorpresivas
eliminacións dos grandes favori-
tos ao título. Unhas e outras cir-
cunstancias acabaron benefician-
do ao equipo máis valorado do
mundo, arroupado graciosamen-
te pola transnacional Nike, que o
pasado 30 de xuño “também faz
a festa”, tal e como dicía un xor-
nalista de Rio de Janeiro horas
despois do triunfo en Yokohama. 

A memoria deste mundial po-
de acabar traizoada polo pensa-
mento único que se vai instalar
nos medios de comunicación a

partir de agora. O pesado rolete
do xornalismo deportivo vai falar
de épica, paixón, entrega, arte e
Ronaldo. Marcos Guterman, co-
lumnista da Folha de São Paulo
xa falou dunha “historia oficial”
que acabará por converter a copa
mediocre e aborrecida na maioría
dos casos nunha loita titánica na
que as cores das bandeiras aca-
ban sendo a droga máis excitante.

Con certeza, o Brasil ten gran-
des nomes. Lúcio, Rivaldo, Ro-
naldinho, o resucitado Ronaldo,
Roberto Carlos... Das súas indivi-
dualidades viviu todo o torneo.
Scolari non contou cun sistema
coherente coa filosofía futbolísti-
ca brasileira e a piques estivo de
estragar a súa capacidade golea-
dora cunha táctica ultradefensiva.
Algúns comentaristas xa gaban o
acerto dos tres centrais e os dous
clásicos carrileiros. Mais na reali-
dade, iso supuxo que non houbo

medio campo no Brasil. Ninguén
recordará a Gilberto Silva e me-
nos aínda o coitado de Kléberson,
papado pola xenialidade dos seus
compañeiros no ataque.

A canarinha puido esconxu-
rar os seus medos da fase de cla-
sificación mercé á bondade do
bombo (que o colocou nun grupo
feble) e ao seu plus de calidade,
que axudou a librarse dos inco-
modos ante Turquía, por dúas
veces, ou Bélxica. Só houbo par-
tidos contra rivais de categoría
nos choques diante de Inglaterra
e Alemaña e en ambos os casos,
foron os craques os que  dixeron
a derradeira palabra.

Os erros dos outros

Unha gran parte do título do Bra-
sil, débenlla os pentacampións
aos problemas das outras selec-
cións. As dúas favoritas, Arxen-
tina e Francia, eliminadas na pri-
meira fase, tiñan que lidar nece-
sariamente cos amarelos e qui-
zais a fragata brasileira, hincha-
da de máis, tivese algún furado.

Todo iso non discute a vitoria
final. Vantaxes e atrancos parecidos

tiveron as outras seleccións pero fi-
nalmente foi o Brasil quen gañou.
Hai que destacar que os brasileiros
teñen un altísimo nivel competitivo
nos mundiais, que estiveron en to-
das as copas do mundo, desde 1930
e que ratificaron a súa superiorida-
de con este quinto título.

A explicación hai que busca-
la na cultura futbolística do país,
no altísimo interese que ten este
deporte na economía, na socie-
dade e na conduta. Tamén ten
moita culpa do bo e do malo que
faga este equipo a industria ba-
lompédica europea. Os seus me-
llores xogadores están en Italia,
España, Alemaña e Francia, en
clubes cun alto nivel e un calen-
dario estarrecedor.

Máis dun analista ten expli-
cado que o Brasil non pode vol-
ver ás súas raíces propias cando
xoga un mundial porque acaba-
ría despedazado no primeiro
temporal. Incluso para os brasi-
leiros séguese a lembrar con
arrepío medio pracenteiro aque-
las dúas xeracións (entre 1974 e
1994) que non gañaron nada pe-
ro que deixaron o seu nome gra-
vado na historia deste deporte.♦
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A receita do triunfo de Brasil

Ronaldo
deprímeme
PUCHEIRO

Ao día seguinte de ter remata-
do o Mundial (de fútbol, loxi-
camente, de que vai ser, con
maiúsculas e sen adxectivo) e
ollar as portadas de todos os
xornais do mundo mundial e
escoitar os comentarios dos
comentaristas, cheguei a unha
caroal conclusión que me su-
miu todo o día nun desazo ou
moleza coma a que collía al-
gunhas veces na primavera o
meu can Sil, deitándose esla-
coado ao carón do palleiro: eu
non tiña idea de fútbol.

A situación non era para
menos. Todos, unanimemente
nas súas portas, realizaban un
cántico a Ronaldo como o
grande heroe non só da final,
senón de todo o mundial. Re-
nacía unha estrela que non se
ía apagar en séculos de históri-
ca/histérica épica futbolística.

Eu, coas miñas facultades,
seguramente diminuídas, non
puidera enxergar tal cousa.
Ronaldo, que xa no partido de
semifinais marcara un gol coa
punteira, porque non lle pui-
dera zorregar axeitadamente
ao balón, gol cantado como
froito da máis depurada técni-
ca, agora marcara un gol dun
rexeitamento a fallo do portei-
ro e outro nun pase medido de
Rivaldo sen máis complica-
ción. En todo o partido tocára-
lle unicamente outras tres ou
catro veces ao balón, dúas de-
las para fallar un man a man
ante o porteiro alemán.

Ese foi o que apreciara eu,
pero non todos os xornalistas
e comentaristas. Aínda así,
tentei que non me afectase a
depresión porque, hoxe por
hoxe, non vivo de escribir de
fútbol. Ao día seguinte saíron
Johan Cruiff e Maradona en-
tre outros moitos famosos fút-
bolistas que algo deberán de
saber desto do fútbol e, ollen
por onde, pensaban o mesmo
ca min. Contra todo prognós-
tico tamén a FIFA lle outor-
gou ao porteiro alemán Oliver
Kahn o galardón de mellor
xogador do mundial e non a
Ronaldo como prognosticara
o orbe mediático.

Para sacarme o puximen-
to e escurriscar eses malos
presaxios do meu debalo co-
mo futbólogo, é polo que lle-
lo conto. Pero unha pergunta
anocida aínda me anda a bulir
pola cabeza: ¿porque esa una-
nimidade nos medios de co-
municación con Ronaldo? Se-
xa como fose, tanta fotografía
en portada e reportaxe nas
TVs permitíronlles aos donos
do xogador, Nike, recuperar o
diñeiro investido todos estes
anos. (P.D. Ronaldo é, conto-
do, un gran xogador).♦

O triunfo na final non só tivo au-
diencia fiel no Brasil ou no Xa-
pón (onde moran moitos emi-
grantes). En São Paulo, Rio ou
Bahia, a festa foi colorida e mul-
titudinaria e o goberno de Car-
doso aproveitou para exaltar o
penta nun ano de eleccións. A
chegada a Brasília dos campeões
colapsou a telefonía móbil na ci-

dade e houbo concentracións
nas principais capitais maiores
ca nun martes de carnaval. Para
satisfacer a onda patriótico-fut-
bolística, o combinado vai facer
un percorrido polas principais
avenidas de São Paulo e Rio de

Janeiro en autobús descuberto.
A Galicia tamén chegou a

onda verde-amarela. A Coruña,
Compostela e Vigo danzaron a
ritmo de batucada e comparti-
ron samba e saudade tanto os
galegos retornados do Brasil co-

mo os novos inmigrantes chega-
dos no último lustro. Persoas
nada apegadas ao fútbol chora-
ron coa emoción de ver flame-
xar a bandeira do ceo estrelado
e a divisa “Ordem e progreso”.
Agora a esperar polas cancións
conmemorativas e a demanda
que xa empeza a ruxir. “Em
quatro anos, vai ser o hexa”. ♦♦

O xogo mediocre e a presión
das marcas tíranlle
brillo ao Mundial
do ‘pago por visión’

CÉSAR LORENZO GIL
O Brasil alcanzou o pentacampionato do mundo nunha copa
criticada polos puristas, exacerbada polos negociantes e
agradecida polos brasileiros, que saíron á rúa para esquecer
a dura situación socioeconómica. O oficio dos reinventores
do fútbol rachou todas as expectativas para Corea-Xapón 2002.

Batucada en Galicia



Inéditos
de Laxeiro
Como unha mostra case espontánea, se-
guindo a natureza da obra exposta, pre-
senta a Fundación Laxeiro cincuenta de-
buxos inéditos do artista de Lalín. Obras
menores que indican a destreza para o de-
buxo do creador, pezas compostas desde
os anos mozos, cando percorría as vilas
como barbeiro como cando, xa vello, de-
señaba en calquera material que se preza-
ra, panos de bar ou carteis reciclados.♦

Éxito de
En pé de pedra
O público aplaudiu o festival En pé de
pedra que durante tres días levou a dan-
za a prazas e parques de Compostela.
Desde Bonaval á Alamada ou San Mar-
tiño Pinario, os espacios urbanos fóronse
convertendo en escenarios para a  danza
contemporánea e a programación contou
co apoio dun numeroso público que par-
ticipou de cada un dos espectáculos,
facendo o recorrido pola cidade a tra-
vés do programa de man do festival.♦

Viaxe poética
onda Fiz
Máis de oitenta persoas, entre elas
numerosos escritores, participaron
o pasado domingo 30 de xuño na
viaxe a Lóuzara que organizaron a
Agrupación Cultural Ergueitos de
Sarria e ADEGA. A excursión tiña
como obxectivo percorrer as terras
do poeta Fiz Vergara Vilariño, a
quen se lle rendeu homenaxe diante
da súa tumba, no adro da igrexa,
cun recital no que varios poetas
presentes recitaron os seus versos.♦

uince artistas da galería José
Lorenzo de Compostela es-
tán a expoñer en Siena as sú-

as obras na mostra colectiva “quindi-
ci visione del arte”. Entre eles Fer-
nando Pereira, Teresa Puy, Vazquez
Castro, Luis de las Cuevas ou Marcos
López. Unha proposta que combina o
turismo e a cultura como tantas outras

que se programan para este mes de
xullo. Tempo para prepararse para
festivais musicais pero tamén para
cursos de verán, un dos máis madru-
gadores de Valle-Inclán que se está a
celebrar en Pontevedra e o da Funda-
ción Camilo José Cela, sen ningún
galego no programa e con Ana Bote-
lla e Enrique Múgica na clausura.♦

Q

Andrés
Corchero.
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Antonio Murado (Lugo, 1964)
vive desde hai máis de cinco anos
en Nova York, unha cidade “nada
americana” na que se atopa a gus-
to. Sen embargo, a imaxe dos ra-
ñaceos apiñados da grande urbe
non está presente nunha obra na
que a paisaxe móstrase por veces
difuminada e por veces evocativa
de motivos e realidades. O mes-
mo título da mostra dá impresión
dunha amplitude que desaparece
nas rúas da grande mazá. “Un mi-
llón de acres fai pensar nunha su-
perficie basta, ampla, de terras
baldías e terreos por explorar”.
Dispón Antonio Murado do lenzo
como dunha paisaxe en branco e
bota man de requintadas técnicas
pictóricas ideadas por el mesmo
para conseguir o resultado busca-
do. ¿Por qué a paisaxe como tema
recorrente? “Porque é o lugar on-
de está a vida e a pintura. Os ar-
tistas teñen unha ou como moito
dúas preocupacións na súa tra-
xectoria, para min
a paisaxe ten unha
categoría simbóli-
ca especial. Non é
unha estratexia
nova senón algo
que sempre me to-
cou e, desta volta,
de forma máis
patente”. Pero as
paisaxes de Anto-
nio Murado non
son representati-
vas, chaman máis
á memoria, ás via-
xes pasadas ou ás
películas vistas.  

O de Antonio
Murado é pintura en sentido es-
tricto, en grande formato e con
experimentacións nas posibili-
dades que lle dá o xénero que,
ao seu ver, son moitas e agrade-
cidas. Descré por iso de calque-
ra agoirio que queira matar á
pintura. “Son debates superfi-
ciais e sen xustificación, que se-
guen unicamente unha estrate-
xia de mercado e consumo”,
afirma. Fíxose pintor por inque-
danzas e por amor e porque “en
algo había que traballar”, di, ti-
rándolle singularidade a un ofi-
cio que a ten. Ao tempo encon-
tra a grandeza da cultura en que
“a experiencia artística é reno-
vadora, calquera que a viva está
afondando na súa autoestima e
crecendo como ser humano e
será máis difícil que sexa asoba-
llado”. 

Non lle gusta a Antonio Mu-

rado falar da súa obra, prefire
que sexan outros os que o fagan.
“Críticos e pensadores son os
que teñen que definir a obra, o
malo de ser eu quen fale é que
me converte en motivo princi-
pal”, apunta pero iso non impi-
de que vaia respondendo ás pre-
guntas que se lle formulan, por
exemplo, ¿por que inclúe na
mostra unha serie de fotografías
con evidente parentesco coa súa
pintura? “Son material de traba-
llo. A fotografía sempre tivo in-
fluencia na miña obra. Cando
era adolescente revelaba eu
mesmo e gustábame asistir ao
acontecemento que supuña ver
aparecer a imaxe no papel can-
do estaba mergullado en líqui-
do. A técnica que agora empre-
go é similar e a imaxe tamén vai
aparecendo sobre o lenzo”. 

A pintura de Murado evoca
viaxes, ás veces polares, e o pa-
pel do artista tense comparado

co do explorador.
El coida que o
proceso de prepa-
ración das dúas
experiencias é si-
milar, o coidado
dos materiais do
creador e a re-
compilación dos
obxectos necesa-
rios para o viaxei-
ro. 

Pertence o
pintor á xeración
de artistas que es-
tá a camiño entre
Atlántica e os no-
vos creadores saí-

dos moitos deles xa da Facultade
de Belas Artes de Pontevedra. “É
moi independente, moi indivi-
dualista sen que se dera esa idea
romántica de grupo de artistas”
afirma. Non se atreve a facer cla-
sificacións pero sabe que “cos
artistas pasa como cos animais
que non saben que os zoólogos
os catalogan”.

Non cataloga pero si expli-
ca as evocacións da súa obra o
escritor Miguel Anxo Murado,
irmá do pintor e autor do texto
sobre a súa obra titulado “A
fascinación do xeo” no que se
lee: “Pero estes cadros tamén
transmiten a metafísica do xeo,
tan difícil de expresar: a súa in-
temporalidade, a súa inocencia.
A paisaxe xeada de natureza
tan efémera, produce, curiosa-
mente, esa estraña sensación de
eternidade e perfección”.♦
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Ávalon naceu cando tres rapa-
zas, Xela, Belén e Patricia, de-
cidiron montar unha obra de
teatro no colexio para amosar a
riqueza cultural do país. Non
querían música enlatada así
que se puxeron a tocar elas
mesmas enriba do escenario.
Unha vez rematadas as repre-
sentacións teatrais, quedou a
música e naceu o grupo. Bel-
taine é o segundo disco deste
grupo de rapazas vigués.

A formación completouse
con Marta e Macarena. “Todas
estudiamos música, unhas no
conservatorio, outras non, pe-

ro para nós a música é unha
formación continua. Co pri-
meiro disco, Lúa meiga, esti-
vemos xirando por moitas ci-
dades e coido que esa expe-
riencia do directo plásmase en
Beltaine. É dicir, seguimos co
noso estilo pero con máis re-
cursos”, explica Patricia Her-
mida, guitarrista de Ávalon.
Beltaine, o mesmo que Lúa
Meiga, sae coa catalana Dis-
media, a compañía coñecida
en Galiza por editar a Milla-
doiro. Os dous anos transco-
rridos entre disco e disco, esti-
veron cheos de acontecemen-
tos. Foron teloneiras de Jethro

Tull, representaron a Galicia
na Feira Internacional de Tu-
rismo e, da man de RNE, fo-
ron as representantes españo-
las no Festival Internacional
de Música Folk en Hungría.

De calquera maneira, non
se consideran exactamente un
grupo folk. Ávalon ten influen-
cias musicais diversas, tamén
do pop, producto de cinco gus-
tos dispares, segundo explica a
guitarrista. “Nós non queremos
defraudar a ninguén. Con Lúa
Meiga colocáronnos a etiqueta
do folk e pareceunos perigoso,
porque nos discos posteriores a
nosa música pode non soar a

folk e non queremos que a eti-
queta mate a nosa riqueza de
influencias. Somos cinco per-
soas con gustos dispares e o
único que temos claro cando
compoñemos é o que non nos
gusta. Polo resto, deixámonos
levar. Cando rematamos os
arranxos, podemos presumir
de que o resultado nos compra-
ce a todas”.

Teñen entre 19 e 24 anos e
o feito de seren cinco rapazas é
casual. Patricia explica que
cando as tres integrantes ini-
ciais buscaron xente para com-
pletar o grupo só se presenta-
ron rapazas. “Pode ser que aos

mozos lles tirase para atrás que
fosemos tres mulleres pero, en
todo caso, que Ávalon sexa un
grupo feminino é casual”. No
verán presentarán Beltaine por
toda Galiza para compensar o
feito de que con Lúa Meiga
ofreceran poucos concertos no
país. No inverno, tocarán en
toda a península. Despois de
que a compañía Dismedia,
aproveitando o precedente de
Milladoiro, colocara o primei-
ro disco no Xapón, Ávalon ten
o soño de ir tocar alá. “É difícil
acadar o financiamento pero
estamos moi ilusionadas”, afir-
ma Patricia Hermida.♦

Antonio Murado
‘Na paisaxe está a vida e a pintura’

CARME VIDAL

Un  millón de acres é o título da exposición que o artista Antonio Murado ten aberta no Centro
Galego de Arte Contemporánea (CGAC), en Compostela. De entrada, a atención de quen visite
a mostra repousa nas pinturas de grande formato que teñen á paisaxe como protagonista. Non
son cadros representativos senón que chaman á evocación como viaxe á que o artista convida.

Ávalon presenta Beltaine tras dous anos de concertos
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‘Cos artistas
pasa como
cos animais
que non saben
que os zoólogos
os catalogan”
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A súa dieta preferida está
composta por froitas podres.
Filla dun diplomático belga,
naceu no Xapón en 1967 e
pasou boa parte da súa vida
en Oriente. Cada setembro
saca un novo libro que espe-
ran con ansia unha cada vez
máis grande corte de lecto-
res. Amélie Nothomb é xa un
fenómeno literario e edito-
rial que os alumnos galegos
escolleron nesta edición pa-
ra o premio San Clemente. 

Por vez primeira o Premio Arce-
bispo San Clemente ofreceu un
pleno de mulleres nas tres cate-
gorías literarias. Marilar Alei-
xandre por Teoría do caos, a co-
lombiana Laura Restrepo por
Leopardo al  Sol na modalidade
de literatura en español e a belga
Amélie Nothomb con Metafísi-
ca dos tubos para outras linguas,
unha novela asinada por unha
das escritoras europeas actuais
que goza de máis lectores. 

Metafísica dos tubos relata
con ironía e humor os tres pri-
meiros anos da escritora en Xa-
pón, nunha etapa de iniciación
na que a nena pasou de crerse
un tubo a pensar que era o mes-
mo Deus. É a décima novela de
Amélie Nothomb, unha escrito-
ra que se deu a coñecer con Hi-
xiene do asasino (1992) pero
que acadou unha grande popu-
laridade co seu anterior libro
Estupor e temblores no que re-
lata as condicións de traballo
nunha grande multinacional xa-

ponesa. A protagonista
chamábase Amélie e
relataba a historia dun-
ha moza de orixe bel-
ga que sofre unha pro-
gresiva humillación no
traballo pola que pasa
do seu posto na sec-
ción de importación-
exportación a rematar
limpando os retretes
dos homes. 

Non é pudorosa
Amélie Nothomb á
hora de deitar nos
seus textos toda a súa
experiencia vital. Non
engana nomes nen si-
tuacións e fácil é tanto
en Estupor e temblo-
res como en A metafí-
sica dos tubos (libro
ilustrado na edición
española de Anagra-
ma cunha foto da au-
tora e a irmá de nenas)
identificar os trazos
da súa especial bio-
grafía, en concreto, da
súa infancia e moci-
dade en Oriente. Se o
relato autobiográfico
é unha das claves, a ironía apa-
rece como outro dos seus sinais
de identidade. Nen cando se re-
fire ás relacións laborais da so-
ciedade xaponesa deixa de fa-
celo con humor. E o certo é que
o “estilo” de Amélie Nothomb
consigue o aprecio de innume-
rábeis lectores fieis e, aínda
que en menor medida e apaixo-
namento, tamén da crítica. Pro-
ba deste dobre encantamento

son os dispares Premio da Aca-
demia Francesa 1999 e o Pre-
mio Internet que a autora reci-
biu por Estupor e temblores. 

En Xapón viviu Amélie Not-
homb os seus cinco primeiros
anos de vida pero a condición di-
plomática do seu pai fixo que re-
sidira tamén en China, Bangla-
desh, Birmania e Laos durante
dezanove anos. Principalmente
en Francia a escritora está consi-

derada case un fenóme-
no sociolóxico e boa
parte do seu predica-
mento atópase na rede,
onde seguidores da súa
obra crean páxinas espe-
ciais e onde se dá un de-
bate vivo sobre os seus
libros. Amélie Nothomb
afirma que comezou a
escribir tarde e cando is-
to di estase a referir aos
dezasete anos nos que
decidiu, despois da lec-
tura da obra de Rilke
Carta a un xove poeta,
converterse en escritora.
A autora recoñece que a
súa obra produce “deli-
rio” e sinala en numero-
sas entrevistas que non
sabe ao que se debe nin
sequera se os seus libros
pasarán algún día á his-
toria da literatura ou de-
saparecerán como flor
dun día.  Coñece Not-
homb a súa condición de
autora de culto para os
“internautas” lectores e,
ao tempo que confesa
non visitar á rede síntese

adourada como se dunha estrela
de rock se tratase. Coida que un-
ha das claves da súa escrita está
na simplicidade e a claridade que
busca como esixencia literaria
mentras os seus libros tradúcense
a todas as linguas e as editoriais
poxan forte por publicalos. E ca-
da setembro os seus múltiples se-
guidores agardan unha nova no-
vela dunha escritora chamada
Amélie Nothomb.♦

Planeta
Kurtz
PILAR PALLARÉS

Retornou da viaxe ao cora-
zón da escuridade. E xa
nada ha ser nunca máis

igual. Sabe: que “vívemos no
pestanexar”, no espellismo dun-
ha luz que dura apenas un intre,
unha fraczón de esquezo na
consciencia do horror; que a vi-
da é “esa misteriosa componen-
da de lóxica implacável para un
propósito fútil” e a morte un
combate sen brillo, sen
excitazón, a celebrar-se renarte-
mente “nun gris impalpábel,
sen nada baixo os pés, sen nada
arredor, sen espectadores, sen
clamor, sen glorias, sen o gran-
de desexo da vitória, sen o
grande temor da derrota, nunha
atmosfera enfermiza de escepti-
cismo morno”. Ten por fin algo
que dizer, aínda que el sexa o
mensaxeiro da verdade doutro,
do que realmente acadou unha
sabedoria que el, Marlow, herda
e transmite. Ha viver como un
eco da voz de Kurtz, como o
guarda da súa memoria.

Como xa van cen anos des-
de que a presencia de Kurtz se
impuxo coa sua crueldade e a
súa piedade, coa liberdade de
quen sobardou os límites todos,
incluidos os da própria opinión,
acontecimentos varios convidan
estes dias a entrarmos nós
tamén no Corazón da escurida-
de, a estarrécente novela que
Joseph Conrad editou en 1902,
após a ter dado a coñecer en
tres entregas na Blackwood Ma-
gazine entre fevreiro e abril de
1899. Corazón na escuridade,
digo, e non das trevas, seguindo
a convincente explicazón de
Manuel Outeiriño no limiar da
edizón de Positivas. Del é
tamén a magnífica traduzón.

No Palau de la Virreina bar-
celonés Marc Roig e Jorge
Luís Marzo prepararon a expo-
sizón do Institut de Cultura da
mesma cidade sobre a novela e
a África colonial na que só Le-
opoldo II de Bélxica –un dos
amantes da nosa Belle, Caroli-
na Otero- artellou e levou a ter-
mo o extermínio de entre dez e
quince millóns de seres huma-
nos. Haberá que ver antes do 1
de Setembro cada unha das de-
zaoito salas dedicadas a
pasaxes e personaxes da obra.
O catálogo, leo, reproduz a
mesma integramente e a
montaxe inclui un áudio con
Constantino Romero a recriar a
voz de Marlow. A de Kurtz xa
será para sempre a do Marlon
Brando de Apocalipse Now de
Coppola, da que agardamos
aquí a nova versón.

É tamén Constantino
Romero a voz do serial
radiofónico que baixo a direc-
zón de Federico Volpini inicia
RNE-Radio 3 o 8 de Xullo. E
os mesmos comisarios da
exposizón barcelonesa recopi-
lan heteroxéneos ensaios sobre
a novela de Conrad en Planeta
Kurtz. Acompaña-os o texto da
versón para a radio que Orson
Welles fixo en 1945.
Alimentos para a reflexón e
para a naúsea do horror
europeu en África. O que con-
tinuamos a produzir hoxe.♦

Amélie Nothomb,
unha escritora con club de fans
Gañou o San Clemente con Marilar Aleixandre e Laura Restrepo

Amélie Nothomb e a súa irmá de nenas na portada de Metafísica
dos tubos.



Título: A embaixada do vinagre.
Autor: Xosé Luís Martínez Pereiro.
Edita: Sotelo Blanco.

Xosé Luís Martínez Pereiro,
autor coñecido e recoñecido de
fértil vea humorística, foi me-
recente do Premio Risco deLi-
teratura Fantástica do ano que
corre pola obra da que hoxe
nos ocupamos. A embaixada
do vinagre é unha miscelánea
de textos de marcado carácter
fantástico, tendentes á brevida-
de. A través da focalización de
múltiples incidentes indivi-
duais, o que se coñece como
rarezas, feitos curiosos ou
anécdotas, a obra danos unha
visión da historia diferente da
que conmunmente se coñece,
poñéndoa en tea de xuizo. Este
ir e vir entre real e ficción, en-
tre o histórico
e o para-histó-
rico, entre o
soño e a vixi-
lia, adopta a
forma de mi-
croliteratura,
esa fórmula
tan de actuali-
dade nos no-
sos arredores
e que na Gali-
za comeza a
espabilar de
maneira es-
peranzadora.
Por microliteratura entende-
mos –vista a carencia de con-
senso entre os estudiosos ben
será que o aclaremos– a escrita
literaria que se materializa na
brevidade dunha páxina (cun
tope de 40 liñas, 36 é o núme-
ro máis habitual) como exten-
sión máxima; o carácter pro-
teico propio destes microtex-
tos propicia que poidan ali-
mentarse de calquera xénero,
literario ou non. Pois ben, dos
79 textos con que conta A em-
baixada do vinagre, 5o respon-
den perfectamente estas esi-
xencias.

Dentro da microliteratura
establécense tamén diferencias
xenéricas. Os microcontos
contan unha historia e, en con-
secuencia, teñen base narrativa
e os micro-relatos non queren
contar unha historia, non teñen
base narrativa. Micro-relatos
son os que compoñen A embai-
xada do vinagre, o mesmo que
o eran os de Ciencia de facer
as camas (Xosé Cermeño,
1994) ou Sombra fértil (Anxo
Pastor, 1999). A figura do na-
rrador ten aquí moito máis pe-
so que a das personaxes, estas
son monicreques nas súas
mans de prestidixitador verbal
á procura dun final soprenden-
te, cousa que Martínez Pereiro
logra de maneira salientábel.
De maneira aínda máis fácil de
entender diremos que os mi-
crocontos resólvense porque ás
personaxes ocórrelles algo,
mentres que os micro-relatos

dependen de que ao narrador se
lle ocorre algo. Nesta última
faceta, na de autor ocorrente,
xa Martínez Pereiro se tiña
mostrado como un autor verda-
deiramente hábil e aquí volve
demostralo.

Como miscelánea que é,
trata temas moi diversos. Aínda
que o libro está organizado en
cinco capítulos, cinco monllos
de textos (oscilando entre os 14
do segundo e os 17 do derra-
deiro), que tratan de ofrecer

unha mínima uniformización
temática, o que acontece é que
o narrador se mostra incapaz
de suxeitarse á atadura dunha
única historia (salvo nos contos
de 35 palabras, onde a dificul-
tade é a inversa) e resulta moi
frecuente que comece falando
dunha cousa e remate con algo
totalmente distinto. Isto, moi
frecuente nos textos longos, é
válido tamén para os breves e
non ten nin siquera que existir
nexo. Nesta arte da divagación,
da digresión contínua, Marti-
nez Pereiro xa nos tiña obse-
quiado na súa obra anterior
(Amálgama de desquiciados,
As irmás bastardas da ciencia,
Breviario de calamidades, Me-
dición definitiva do limbo)
cunha habelencia singular que
agora volve por de manifesto;
mais para dicir todo, engádase
que, en determinadas ocasións
procede de aí certa “deforma-
ción profesional” un tanto
tramposa, que se nota sobre to-
do nos humorísticos cando sa-
crifica a pureza lingüística, in-
troducindo castelanismos para
forzar efectos literarios que,
por outra parte non resultan ne-
cesarios, dado que o número de
figuras literarias baseadas nos
xogos de palabras (paradoxos,
quiasmos, paranomasias...) é
xa dabondo.

A erudición curiosa (ficti-
cia ou non, verosímil dentro
das fronteiras da obra) e a con-
tínua procura do humor son
dous trazos definitorios desta
obra. Nesa querencia polos fei-
tos insólitos abunda o medie-
valizante, pero pode dirixirse a
calquera asunto por raro que
poida parecer. Tamén é percep-
tíbel unha predilección polo se-
xo (en calquera das súas mani-
festacións, canto máis estrañas
mellor, podéndose falar moitas
veces de machismo ou misoxi-
nia), os vicios sociais ou as de-
formidades (físicas fundamen-
talmente, pero tamén mentais),
dunha maneira que lembra as
cantigas medievais. Outros
motivos temáticos que apare-
cen con frecuencia son o suici-
dio, a morte, a beleza, as bru-
xas, o pormenor biográfico, a
relixión ou as enfermidades.

En resumo: obra eminente-
mente enxeñosa, sentenciosa
inclusive, que ofrece unha lei-
tura amena, divertida (o autor é
especialmente hábil nisto e
procúrao con ardencia) que
sempre sorprende, a cerca de
aspectos insólitos, raros, curio-
sos, que destrúen o mundo de-
rivado do coñecemento racio-
nal, valéndose de recursos e es-
tratexias propias da microli-
teratura, fundamentalmente do
micro-relato, entre os que ta-
mén hai que mencionar o uso
de notas ou de fórmulas próxi-
mas ao informe.♦

XOSÉ M. EYRÉ

Nº 1.041
Do 4 ao 10 de xullo de 2002
Ano XXV

Morte en verso
“Unha carta con debuxos de
paxaros e acuarela / un virus
que se incrusta no fracaso / un
segundo de perfume na caluga
/ seis meses de vida / unha bá-
goa dela / old ways un
regalo / outra
bágoa / a carta
con debuxos e
paxaros / un vi-
rus”. Hai
moitas maneiras
de morrer e esta
é unha das que
describe Serxio
Iglesias co
poema
Síndrome.
Edicións
Positivas publica Métodos pa-
ra afogar un cisne, o primeiro
libro de Iglesias, que formou
parte do Colectivo Ronseltz.
Estes versos teñen un espacio
físico  recoñecíbel: a Costa da
Morte.♦

Da batalla
de Rande
Cumpriuse o terceiro centena-
rio da Batalla de Rande e foi
realizada unha exposición na
nova galería Sargadelos de Vi-
go con trinta gravados
seleccionados da colección
cartográfica Puertas-
Mosquera. O coordinador da
exposición e do catálogo foi
Guillermo
Escrigas e
agora Edi-
cións do
Castro pu-
blica Ran-
de, mito e
realidade.
O volume
inclúe dife-
rentes
colaboración
ao redor des-
te feito histórico asinadas por
Xosé Luís Méndez Ferrín,
Juan Juega, Manuel Lago, Nu-
ria López e o capitán de corbe-
ta xa finado Julio F. Guillén.♦

Sopa de lecturas
Na colección Sopa de Libros
de Xerais aparece a novela
As cousas de Berta, de Roger
Collinson, orientada a
lectores de máis de oito anos.
Axudado polas ilustracións
de Antonia Santolaya, o autor
narra a vida dunha nena de
vida
divertida.
A traduc-
ción é de
María Rei-
móndez.
Para os
que xa
teñan doce
anos, publí-
case A
viaxe de
Omoh, de
Jaume Terra-
das e ilustra-
do por Mont-
se Español. O
protagonista,
por accidente,
atópase moi lonxe da súa illa
de orixe. Silvia Gaspar
verque este libro ao galego.♦

Obra
eminen-
temente
enxeñosa,
amena,
que destrúe
o mundo
do
coñecemento
racional
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Miscelánea de brevidades fantásticas
Volve o mundo insólito de Martínez Pereiro

Xosé Luís Martínez Pereiro.
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Título: Sognando Palestina.
Autora: Randa Ghazi.
Edita: Fabbri Editores.

Podería definirse a Randa Ghazi
como unha normalísima “ragaz-
za” da súa xeración. Unha moza
morena na que sobranceaban
moitos rizos negros, grandes e
verdes ollos árabes, unha figura
estilizada vestida cunha blusa e
saia informal, unhas zapatillas
deportivas... Algo, sen embargo,
advírtenos que é de coidado: a
seguridade coa que se senta
fronte ao auditorio, a naturalida-
de coa que agarda a súa quenda
para intervir na presentación do
libro. Porque esta mociña de
quince anos ten escrito un libro,
editado pola prestixiosa Fabbri
Editores, ten participado en pro-
gramas de televisión onde ex-
pertos polemistas de profesión
con decenios de xornalismo tra-
taron en van de
intimidala pri-
meiro e de con-
tradicila des-
pois, tratando
inutilmente de
descualificar a
súa obra, de fa-
cela entrar en
contradicción.

Randa está
moi segura do
seu, e iso é un-
ha profunda in-
dignación polo
exterminio im-
pugne dun po-
bo enteiro ao
que está unido
por lazos de
sangue e séculos de cultura co-
mún, por ser filla de árabes, in-
migrantes exipcios que viven na
industrial e anónima periferia de
Milán. Un día, como millóns de
tele-espectadores no mundo,
Randa ve na tele a morte en di-
recto de Mohmmed Gamal Al-
dorra, o neno de doce anos fusi-
lado por un soldado israelí no
colo do seu pai. Ao día seguinte
comenta a cuestión cos seus
compañeiros de clase. “Nada,
non lles importaba nada. A úni-
ca resposta foi a máis profunda
indiferencia”.

A súa reacción non se fixo
agardar. “A penas volvín á casa
senteime fronte ao ordenador sen
saber qué facer, sen a menor idea
do que escribiría. Para a miña
sorpresa o que foi xurdindo foron
sete páxinas que eran o cerne
dunha historia moito maior...”
Sete páxinas, unha liña argumen-
tal que gañou un concurso na-
cional e que interesou aos edito-
res dabondo como para propo-
ñerlle escribir Soñando Palesti-
na, unha novela ambientada nos
días da Segunda Intifada –a que
comezou despois da “visita” de
Sharon a Xerusalem Leste, se-
tembro de 2000–, pero con raíces
históricas moito máis lonxanas:
1948, primeiro éxodo palestino,
as primeiras aldeas arrasadas, a

guerra do 67, o setembro negro
de 1970, cando o rei Hussein
–despois “mediador” no 86– lan-
za o seu exército contra os cam-
pos de refuxiados, a invasión do
Líbano, Shabra e Shatila...

Ahmed o soñador, o eterno
lector de Shakespeare que le e re-
lé Hamlet, Riham a maternal, que
vea por todos, Mohammed o vo-
luntarioso e Ramy o cristián, os
dous amigos que a risco da propia
vida pasan a súa existencia trans-
portando feridos aos hospitais, o
neno da rúa e Ibrahim, o pacifis-
ta, son un grupo de orfos de todos
estes sucesos e dos que lles foron
acontecendo ata o presente. In-
cursión tras incursión, van per-
dendo ás nais, ás irmás, á familia,
ata quedárense sós, uns cos outros
de forma provisoria, ata volver a
escoitarse o rosmar dos tanques, o
repenique das metralletas, a ex-
plosión das cargas que pulverizan
as casas, a casa do lado ata que lle
toque á túa. Quen pode, fuxe.
Quen non, home muller ou neno,
cae cribado pola infantería que
chega puntual tras os tanques.
Porque “incursión” significa iso.

“Unha historia de desespe-
ración, de pobreza e de loita”,
dixeron os críticos literarios, e
tamén “unha historia de amiza-
de, amor e morte no marco da
guerra colonial máis longa do
século XX”.

Ademais, o libro de Randa
ten o mérito de describir unha
práctica do exército israelita
que é habitual pero que non
transcende: baldar aos nenos
que caen nas súas mans para
que non só xa non podan empu-
ñar un fusil en contra súa, se-
nón tamén traballar, tornándose
nunha carga para a súa familia.
Ou lles collen as mans e lles
rompen o pulso, ou lles tronzan
os tenros osos a culatazos. No-

ta á marxe: o soldado que ma-
tou no colo do seu pai a Mo-
hammed, entrevistado por unha
televisión europea, declarou
que non disparara sobre o pai
senón sobre o fillo para causar
ao adulto o dolor da morte do
seu fillo. Ascendérono.

Aínda así, Soñando Pales-
tina fuxe das estridencias, as
xustificacións e condenas e de-
nuncia aos fanáticos relixiosos
creadores de kamikazes tanto
como ao invasor. Para a autora,
a solución á espiral da guerra
está ao alcance as man e é “o

papel das mulleres no fin desta
traxedia”. “É necesario des-
mentir dunha vez por todas o
mito occidental da inferiorida-
de da muller nas sociedades
árabes –afirma–, cando a ver-
dade é que a muller é piar fun-
damental, a columna que sos-
tén todo o peso da organiza-
ción social e, daquela, está en
condicións non só de pensar na
paz de modo concreto, senón
tamén na convivencia, garantía
de paz no futuro”.

Parece que xa hai aldeas
arraianas onde as mulleres
árabes e palestinas atoparon
o modo de enviar os seus fi-
llos ás mesmas escolas e a
ensinarlles a “abandonar os
rancores e odios de tantos
anos de guerra”. Haberá que
ver se a semente cae en terra
fértil...

Dúas liñas sobre o que me-
nos importa deste libro: é esti-
listicamente estupendo, cun
sentido do ritmo extremada-
mente moderno, que elimina a
puntuación cando serve, usa
sen abusar a repetición e a lin-
guaxe directa para lograr o
efecto desexado: un realismo
que por momentos lembra ao
mellor Hugo dos Miserábeis.
Nada mal para unha escritora
de quince anos.♦

GUILLERME SANTOS

A rapaza de quince anos que despertou a conciencia europea
Soñando Palestina, boom editorial en Italia

Ghazi sabe
describir
como os
soldados
israelitas
deixan
tolleitos
aos nenos
palestinos e
conta iso
sen
estridencias
e cun ritmo
estupendo



Título: Da miña acordanza. Memorias.
Autor: Ramón Piñeiro. Edición de Carlos 
Casares.
Edita: Galaxia. Fundación Caixa Galicia.

Cando en xullo do 91 saía o nú-
mero 111 de Grial como antici-
po dunha serie de documentos
internos do galeguismo con mo-
tivo dunha homenaxe que esta
revista facía a Ramón Piñeiro,
anunciábase a rotura do pacto de
silencio e adiantábase que a edi-
torial tiña intención de comple-
tar a difusión desta clase de do-
cumentos inéditos. Dicíase das
cartas: “son unha mínima mos-
tra do seu inmenso epistolario,
acumulado día a día durante
moitos anos, que Galaxia publi-
cará máis adiante” e a respecto
dos documentos “por razóns de
espacio non publicamos máis
que unha parte deste interesante
documento, imprescindible para
coñecer a historia interna do ga-
leguismo, que por outro lado
aparecerá integro proximamente
nun volume que vai editar Gala-
xia e que fora proxectado polo
propio Piñeiro nos últimos anos
da súa vida”. ¿Proximamente?...
Dez anos tardaría en saír a se-
guinte entrega (Castelao e os
galeguistas do interior) que con
ser un oasis no deserto tampou-
co aclaraba moito as cousas
máis alá de constatar o que xa é
imposíbel ocultar, a evidencia
do enfrontamento entre Castelao
e o piñeirismo. En canto ao epis-
tolario é obvio que a “escolma”
resulta incompleta e mesmo é
dubidoso que as cartas se repro-
duzan integramente.

Con todo Carlos Casares ti-
ña feito diversas contribucións a
iluminar a historia da facción
galeguista dirixida por Piñeiro,
tiña publicado cando menos tres
biografías do seu mentor e en
diversos artigos e conferencias
ía deixando sentadas unha serie
de teses sobre a súa vida que
agora finalmente se condensan
nesta definitiva autobiografía
que non aporta moito desde o
punto de vista informativo nin
desde a perspectiva das valora-
cións feitas por Casares. Mes-
mo incluso algúns datos son
máis incertos que en escritos
anteriores (por exemplo o do
ano 42 como punto de partida
da reorganización galeguista).

Tendo en conta que no de-
vandito número 111 xa se publi-
caba o prólogo e parte do texto
das páxinas de puño e letra de
Piñeiro sobre a súa biografía, co
cal só 7 páxinas son autentica-
mente escritas por el como o
propio Casares recoñece. Os ou-
tros materiais co que compón a
biografía xa os tiña empregado
el mesmo cando non son docu-
mentos ou cartas que xa se tiñan
publicado. O longo documento
dos galeguistas do interior diri-
xido aos de Bos Aires que se in-
sire no libro, xa tiña saído no nú-
mero 111 de Grial. As cartas a

Marcia Andersen e a Jean Pierre
García xa se incluían en Olladas
no futuro do ano 1974. 

Desde o punto de vista teó-
rico aporta unha mellor siste-
matización do piñeirismo como
doutrina. Temos que ter en con-
ta que o piñei-
rismo é unha
ideoloxía que
se funda máis
na falla de
compromisos
escritos que
nun corpus te-
órico que o su-
xeite e o some-
ta. De aí a es-
casa produc-
ción do seu lí-
der que con-
trasta coa
grande ascen-
dencia sobre importantes figu-
ras dos círculos de poder deste
país. O poder precisa de pouco
texto para que non se restrinxa
moito a súa discrecionalidade.

O contido: A crónica da do-
mesticación do nacionalismo
histórico baixo unha brutal re-
presión e como esa domestica-
ción se interioriza na xustifica-
ción dunha absoluta e xeral di-
solución: das palabras (negación
dos conceptos de nación e na-
cionalismo), dos partidos (dina-
mitar o PG), da realidade (a me-
tafísica como evasión), da histo-
ria (desaparición da guerra civil,
Bóveda, Castelao político, Par-
do de Cela, e todo o que deron
en chamar as “efemérides”), das
institucións propias (negación
do Consello de Galicia, de sindi-
catos agrarios e obreiros pro-
pios, etc...). A ameaza era certa e
a orde que lle deron estaba clara:
“¡disuélvanse!”, eles non só a
acataron senón que mesmo fo-
ron mais alá: chamáronlle “rea-
lismo” á lexitimación do

existente e acabaron por aceptar
o prohibido como o desexable.

Pero para chegar aí as veces
dinse cousas que non encaixan e
non é estraño que o lector desa-
cougue diante de tantos cabos
soltos. O mesmo lle pasou a Juán
García Durán, o grande amigo e
compañeiro de cadea de Piñeiro,
pero a súa vez rigoroso historia-
dor, cando leu no 69 unha entre-
vista con el.  Así, no 72 daba un-
ha conferencia na The Society for
Spanish and Portuguese historical
studies (SSPHS) da University of
Kansas at Lawrence, na que amo-
saba as molestias polas impreci-
sións que Piñeiro sementaba co-
mo verdades absolutas en respos-
ta a Sergio Vilar. Dicía daquela:

“Mucha de la información
no fue verificada. Por ejemplo,
en su cronología (p. 34) da co-
mo fecha de la ´detención en
Madrid de 14 personas acusadas
de ser miembros de la ANFD
[Alianza Nacional de Fuerzas
Democráticas] entre ellas el diri-
gente galleguista Ramón Piñei-
ro`. Esta fecha es errónea. El he-
cho aconteció 13 meses antes.
De esto estamos seguros por ha-
ber sido uno de ellos. También,
y esto es mucho peor, hay casos
en que el entrevistado no se atie-
ne a la verdad. Por ejemplo (p.
381) ´Total que (Piñeiro habla)
hicimos una coalición presidida
por Pou i Pagés, que era muy
amigo mío, en la cual estaba
presente Unió Democrática, Es-
querra, los vascos y nosotros; y
luego los republicanos, socialis-
tas, anarcosindicalistas. Esto fue
la creación de la Alianza Na-
cional de Fuerzas Democráticas,
a la que más tarde se incorporó
el PC renunciando a su plan de
Unión Nacional. 

En lo que se refiere a ANFD
esto no es verdad: Ni Piñeiro
(Galleguista) ni los vascos, ni

los catalanes tuvieron la más
mínima intervención en la crea-
ción de ANFD. Más aún, cuan-
do invitados por nosotros (Era-
mos por entonces secretario del
comité nacional de ANFD) a
formar parte de ella, siempre
encontraron alguna razón para
rehusar. ANFD fue creada por
los socialistas, republicanos y
libertarios (CNT). Las primeras
gestiones fueron iniciadas por la
CNT y la carta constitucional
fue redactada por Luque, de la
CNT, en 1944. 

Sigue Piñeiro: ‘Sobre todo no
queríamos decidir nada contra lo
que ellos (el Gobierno Giral) re-
presentaban, es decir, la legitimi-
dad. Entonces decidimos ir al ex-
tranjero’. Se refiere, en este caso,
a los contactos con los monárqui-
cos, por medio de la embajada in-
glesa, sostenidos con ANFD, y la
decisión de ésta de aclarar la si-
tuación, sobre las posibilidades
del Gobierno Giral, antes de to-
mar una decisión de pacto Mo-
nárquicos Alianza. De nuevo, ni
Piñeiro tuvo el menor contacto
con estas conversaciones, ni in-
tervino en la decisión, tomada por
ANFD de consultar al Gobierno,
ni tuvo ningún contacto con éste,
aunque haya hablado con algún
ministro. Piñeiro fue a Paris, a in-
vitación de los vascos, para infor-
marles de lo que ocurría.

Nosotros fuimos el único re-
presentante que fue a Paris, en
nombre de ANFD; es decir, los
partidos socialista, comunista,
republicano y CNT, asistiendo a
varios consejos de ministros y
sosteniendo conversaciones con
Giral, de los Rios, Torres Cam-
pañá e Irujo, separadamente.
También con La Pasionaria.

Es curioso que el autor, pa-
ra presentar la muy insignifi-
cante información que da sobre
ANFD y la gestión ante el Go-
bierno, escoja la parte del libro
dedicada a Galicia y, como in-
formante un gallego que nada
tuvo que ver en todo ello”.

Esta longa cita da que se
cumpren 30 anos sen aclarar
quen ten razón, é unha mostra
necesaria do desacordo sobre os
datos que Piñeiro aporta. A ela
un tería que engadir as propias
dúbidas –que farían interminable
este artigo– sobre o que se di da
actuación de Valenzuela na reor-
ganización do PG, sobre a reu-
nión do Preguntoiro, sobre as re-
lacións cos monárquicos, co
PSOE e cos vascos, o suposto
enfrontamento en Giral e Caste-
lao, e mesmo que Piñeiro logra-
ra que Castelao fose Ministro;
pero sobre todo o que máis des-
concerta ao lector deste impres-
cindible pero insuficiente relato
é o moito que se bota en falla un-
ha información seria que axude a
despexar algunha das incógnitas
que aínda hoxe se cernen sobre a
recente historia do país.♦
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Guía dos libros
novos
Nº 41. Xuño-xullo de 2002. Prezo 1,80 euros.
Edita: Noroeste.

Bernardo García comenta
Familia e comunidade, de Xan
Bouzada. Paco Veiga, Universo
dos brinquedos populares, de
João Amado. Xosé Luís Pasto-
riza, Martín Sarmiento na Ilus-
tración, de Xosé Luís Barreiro
Barreiro. Carlos Bernárdez,
O Guer-
nica de
Picasso:
a fin
dunha
era espa-
ñola. de
Eugenio
Granell.
Joaquim
Ventura,
Trece
badaladas,
de Suso de
Toro. Francisco Martínez,
¡Sentinela, alerta!, de María
Xosé Queizán. Domingo Tabu-
yo, Harry Potter e a pedra filo-
sofal, de J. K. Rowling.♦

O Espiello
Nº 1. Primavera de 2002. Prezo 1,25 euros.
Edita: Asoziazión Cultural Nogará.

Esta nova publicación escrita
en aragonés nace co interese de
difundir a fabla aragonesa a tra-
vés de temas xerais. Dabi Lahi-
guera escribe sobre o cambio
climático e os seus perigos para
o futuro do planeta. Chusé Ra-
món
Barrios
explica al-
gunhas dú-
bidas na
orixe e tra-
dución de
topónimos
aragoneses
en español e
incluso en
francés. Cu-
rioso é o de
Gistaín, lugar que recolle o xei-
to galo de pronunciar o
aragonés Chistén. Chuaquín
Gabás reflexiona sobre os
danos colaterais do Plano
Hidrolóxico Nacional.♦

O Serodio
Nº 7. 2001–2002. Prezo 0,50 euros.
Edita: IES Pazó da Mercé, As Neves.

Entre os contidos deste número
destacan a entrevista que os
alumnos deste instituto mantive-
ron co ex ciclista das Neves Six-
to Blanco, persoeiro cuxo
nome ser-
viu para
nomear o
novo pavi-
llón depor-
tivo do
centro. Bár-
bara Rei de-
senvolve
unha teoría
sobre a topo-
nimia da pa-
rroquia de Oleiros. Recóllense
mostras de literatura popular, in-
cluídas nos programas de Ponte
nas ondas, intercambio educati-
vo entre Galicia e Portugal a tra-
vés da radio.♦

Crónica dunha domesticación
Da miña acordanza, as memorias de Ramón Piñeiro

Desde o
punto de
vista teórico
aporta unha
mellor
sistematiza-
ción do
piñeirismo
como
doutrina

Ramón Piñeiro retratado por R. Bastif en 1947 no cárcere de Yeserías.



Vostede ten unha traxectoria
coñecida no mundo editorial
como director de Xerais e di-
rector de edición do grupo
Anaya ¿Como se introducirá
a súa marca en Galaxia? 

De forma natural. Galaxia é
unha editorial cun reformula-
ción xeralista, neste aspecto pa-
recido a Xerais, que nace coa
vocación de dar respostas ás ne-
cesidades e preocupacións que a
sociedade ten. En principio todo
o horizonte está aberto, logo hai
que establecer prioridades e ver
en que medida os outros axen-
tes, as outras editoriais, están
posicionadas no mercado para
non repetir. A partir de ai com-
pre facer unha análise da reali-
dade, incorporar novas ideas e
integrar persoas e vontades, pe-
ro iso non é novo senón o espí-
rito de Galaxia. Síntome parte
do fío histórico da editorial,
aprendín a ler con estes libros. 

De Casares quedan pro-
xectos que aínda non naceron
cómo a Biblioteca Shakespe-
are e a creación dun selo pa-
ra editar en español ¿que vai
pasar con eles?

Non podo contestar a iso
aínda. A Biblioteca Shakespeare
paréceme un proxecto espléndi-
do e continuareino na medida
das miñas posibilidades. O ou-
tro haberá que estudiar como
haberá que analizar novos pro-
xectos que podan aparecer. Ga-
laxia é unha empresa viva cun
plan editorial coherente. Non
asumo unha empresa en crise
senón conmocionada pola mor-
te de Carlos. Hai que ser respec-
tuoso co que hai e ser á vez ca-
paz de enriquecelo e avanzar, en
colaboración cos compañeiros
da editorial. Este é un proceso
no que estamos implicados edi-
tores, lectores, medios de comu-
nicación... sempre tiven unha
concepción socioloxista de unir
esforzos e vontades. 

Galaxia é unha empresa
que nace cun ideario político
e como servicio cultural e
vostede fala de ser competiti-
vo no mercado 

Non coñezo ningunha em-
presa editorial galega que non
nacese con vontade política de
servicio ao país. Traballamos
por unha causa concreta que é a
construcción dun edificio colec-
tivo que se chama identidade
galega, que se chama Galicia

como nación. Galaxia naceu
apoiada polos seus fundadores
pero desde que existe o merca-
do, a modernidade consiste en
ser capaces de instalarse nese
discurso sen renunciar á identi-
dade propia. Non é moderno
pensar nun mecenas que finan-
cie. Non estou pola cultura pro-
teccionista. Ten que ser a socie-
dade a que consumindo, deman-
dando e apoiando os productos
xustifique e alimente economi-
camente eses proxectos. Un te-
ma é que a propiedade de Gala-
xia non perciba beneficios e ou-
tro que non teña que actuar co-
mo unha empresa competitiva
no mercado. Debe competir aín-
da que os beneficios sexan para
o servicio da cultura galega

Os protagonistas recoñe-
cen a crise do sector. Edito-

res, libreiros e escritores asi-
naron hai uns meses un ma-
nifesto no que se demandaba
maior apoio ao libro galego.
¿Por que volve a un sector en
aparencia difícil?

Existe un problema estructu-
ral do libro e non só do galego
aínda que no noso caso está
acentuado por dificultades espe-
cíficas da realidade galega. Hai
algunha editorial española cun-
ha facturación do 75% por baixo
do ano anterior, outras tiveron
que diversificar os productos e,
se cadra, as empresas con máis
identidade son as que mellor
aguantan esta situación. En Ga-
licia hai unha caída demográfica
enorme, a poboación estudiantil
non universitaria diminuíu na
metade desde a miña época de
director de Xerais ata hoxe. Te-

mos un problema de masa críti-
ca obxectivo e o consumo do
ocio é máis plural e aberto. O
97% da poboación ve televisión,
o 60% escoita a radio e o 19% le
libros. Con esa marxe nos mo-
vemos e dese 19%, o libro gale-
go ocupa un 20% e é aí onde te-
mos o noso punto duro. No libro
galego temos que implicarnos
todos se queremos ter unha so-
ciedade moderna, culta, infor-
mada e crítica. Do contrario te-
remos unha sociedade puramen-
te consumista e iso non ten nada
que ver coa idea do galeguismo
e o nacionalismo de intentar que
Galicia sexa centro e nos con-
verteremos nunha provincia de
consumidores en parte subven-
cionados pola Unión Europea.
¿Por que volvo? Porque eu a iso
non xogo. Son incapaz de que-
dar parado diante do que pasa,
en especial cando me fan unha
demanda como esta. 

Ultimamente adicaba boa
parte do tempo á investigación
en novas tecnoloxías e pasa a
dirixir unha editorial histórica. 

Igual é o momento para que
esta editorial entre en novos es-
pacios con todo o seu patrimo-
nio histórico porque eu vou in-
tentar darlle tamén a miña per-
sonalidade. 

En poucos días coñécese
que substituirá a Carlos Casa-
res na Academia e en Galaxia
e que formará parte do plena-
rio do Consello da Cultura. 

Son coincidencias non agra-
dábeis para min. Vexo iso e mes-
mo pedín que atrasaramos as
cousas.... O da Academia propu-
xéronmo cando morreu Filgueira
Valverde pero eu estaba en Ma-

drid pero era un proceso que es-
taba aberto. No consello presen-
tei a dimisión a Filgueira tamén
cando marchei e á volta incorpo-
reime ao traballo das comisións e
de repente todo se dispara. 

Os dous directores de Ga-
laxia, Ramón Piñeiro e Carlos
Casares, foron logo presiden-
tes do Consello da Cultura.
Vostede convírtese nun dos
homes de poder da cultura. 

Non teño ningún interés, só-
brame co fregado no que estou.
Non, honestamente, son profe-
sor da Universidade, candidato
á Academia, candidato ao Con-
sello, director de Galaxia e
membro do padroado executivo
da Fundación Sánchez Ruipe-
rez adicada ao promoción do li-
bro e a lectura nas linguas da
Península Ibérica e de maior
gustaríame ser escritor. 

O seu nome comezou a co-
ñecerse precisamente como
escritor pero, fora pequenos
textos en libros colectivos,
non volveu publicar literatu-
ra desde 1993.

Ti coñécesme como escri-
tor pero para a maioría deixei
de selo. Convertinme logo nun-
ha especie de personaxe impor-
tante no mundo da empresa
editorial e funme distanciando
de tal maneira dos meus libros
que sinto a sensación de que
perdín man para a escritura. 

¿Publicará en breve?
Agora sae unha versión nova

de A cidade dos Césares que non
desdí a novela anterior pero in-
tenta eliminar algún dos defectos
da que penso que é a novela máis
ambiciosa que escribín. Logo te-
ño contos escritos para montar
un libro que se vai titular Caba-
lo de ouros, e que será o meu pri-
meiro libro de contos. Recollo
algúns xa publicados e seis ou
sete novos que teñen en común
un mundo creado arredor de Vi-
lanova de Alba, desa estraña
Pontevedra que fun inventando.
Non é a cidade do Triángulo ins-
crito na circunferencia nin se-
quera das referencias que apare-
cen en A cidade dos Césares se-
nón a Pontevedra da posguerra,
da que me queda certa lembran-
za da miña infancia. Teño ade-
mais tres ensaios preparados.

¿En que editorial sairán
publicados?

A cidade dos Césares en Xe-
rais e o outro hai que falalo.♦

Nº 1.041
Do 4 ao 10 de xullo de 2002

Ano XXV

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.

Víctor Freixanes
‘Tentarei que a miña personalidade se

note en Galaxia’
CARME VIDAL

Naceu un ano despois que a editorial Galaxia e agora convírtese no seu terceiro director despois de
Ramón Piñeiro e Carlos Casares. Pero o nome de Víctor Freixanes (Pontevedra, 1951) non deixa
de soar como protagonista de noticias culturais. En poucos días convírtese ademais en candidato á
Academia e ao plenario do Consello da Cultura. Profesor da Universidade de Santiago, ex-director
de Xerais e autor de obras como O triángulo inscrito na circunferencia, O enxoval da noiva ou A ci-
dade dos Césares, Freixanes afirma que a el, o que lle gustaría é ser escritor e, en breve, sairá do
prelo o seu primeiro libro de relatos Cabalo de ouros, despois de nove anos sen publicar narrativa. 

PA C O  VILABARR O S



O próximo 12, 13 e 14 de xullo
a música celta e folc será a
protagonista nas rúas, praias e
camping de Ortigueira gracias
a celebración da XVIII Edición
do Festival Internacional de
Música Celta de Ortigueira. 

O cartel deste ano, que con-
tinúa a filosofía de dar a coñe-
cer este tipo de sons, da cita na

Ría de Ortigueira a músicos
como a Escola de Gaitas, fun-
dadores do festival, Carlos Nú-
ñez, Taraf de Häidouks, Anu-
bía, la Musgaña, Gaiteiros de
Lisboa, Kepa Junkera ou Ake-
larre/Agro Celta.

A aglutinación de persoas
en busca de boa música e de
diversión preséntase como un-

ha ocasión incomparable para
a presentación de novos gru-
pos e de novos traballos. Nes-
te senso, Berrogüetto deleitará
ao seu público con “Hepta”,
último disco que conta coa co-
laboración de diferentes músi-
cos europeos.

Unha das actuacións máis
agardadas é a de Béla Fleck &
The Flecktones, grupo innovador
que mistura xéneros como o blue-
grass, o jazz e o pop, que pisa por
primeira vez un esceario galego.

Ademais de contar coa
participación de grupos con-
sagrados, o festival convírtese
nunha plataforma para artistas

menos coñecidos, gracias o
Esceario Runas. Por aquí pa-
sarán o día 13 os galegos Lu-
me Fatuo, os madrileños La
Hermana Cruel, os canarios
Brandania e os andaluces Ra-
refolk e o día 14 Macféck, Ra-
pabestas e Birimbao. 

Pero o grande esceario das
bandas de gaitas que dan sentido
ao festival segue sendo a rúa.
Este ano seis agrupacións proce-
dentes de Bretaña, Escocia, As-
turias e de Galicia percorrerán
as rúas de Ortigueira enchendo
de música a mañá do domingo
14. Bagad de Nantes, Neilstn &
District Pipe Band, a Escola de

Gaitas de Ortigueira, a Banda de
Gaitas Cacharela, a Banda Villa
de Mieres e a Manxadoira son as
encargadas de materializar os
pasarúas desta edición.

O festival contará con activi-
dades complementarias para que
os miles de achegados entendan
o certame dende outra dimen-
sión. Mostra disto é a exposición
do fotógrafo Xulio Vilariño que
aporta a súa visión a través de
instantáneas da pasada edición.
Aproveitando a ocasión, o pro-
grama da Radio Galega “Lume
na palleira” emitirase dende o te-
atro da Beneficiencia, con entre-
vistas e música en directo.♦
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Ortigueira, enclave folclórico do mundo celta
Berrogüetto, Carlos Núñez e Béla Fleck forman parte do programa

X. ENRIQUE ACUÑA
Corrián peores tempos na Gali-
za e non habían de ser mellores
para quen decidía optar pola ca-
rreira artística na terra. Recen
aberto o século XX, nin seque-
ra para quen soñaba en ser pin-
tor e á vez era fillo de xuiz e
acreditado artista, as cousas vi-
ñan dadas. O país sufría un va-
leiro de institucións culturais e
a ausencia clamorosa de dota-
cións pedagóxicas relacionadas
co mundo da arte. Cono denun-
ciara Luís Seoane décadas des-
pois, a emigración era a única
das vías pola que poideron dis-
correr os anceios creativos.

E non foron menos os atran-
cos si, como no caso de Arturo
Souto, se era fillo de artista. Do
Alfredo Souto, home de leis,
paisaxista e autor de non poucas
ilustracións no inofensivo Blan-
co y Negro, que con todo, soubo
pegar non seu vástago ponteve-
drés de 1902 o apego a pinceis,
carbóns, óleos e sanguinas.

A ambulante e funcionarial
vida xudicial de Alfredo Souto
foi a palanca que, como a tan-
tos máis, permitiulle recibir au-
las de Belas Artes primeiro e
Sevilla e despois na “fernan-
diana” escola de Madrid.

Á altura de 1923, Arturo
Souto Feijoo xa era un madri-
leño de inverno e un galego de
estio que formaba a súa paleta
entre as academias profesorais
e as cores da paisaxe e paisana-
xe dos seus veráns na terra.

Os anos dictatoriais e pri-
moriverianos son de forma-
ción, becas e mais tamén de
viaxes e amistades iniciáticas.
Como tantos mozos galegos
deslumbrados pola mensaxe
artistica que os visillos da roti-
na consentían en tamizar, Ma-
drid ou París eran destinos cer-
tos. Lugares onde coñecer e
disfrutar in situ dos escritores,
pintores, debuxantes e críticos
que só –e tamén timidamente–
podían admirar por medio de
revistas, álbumes e manifestos.

A capital do reino, a que vi-
vía a desfeita moral da Dictadu-
ra e a que ía a recibir con bra-
zos ansiosos a II República,

reuniu nestes anos de crisol un
foro de mozos –e mozas–  atra-
pados voluntariamente polas
vangardas artísticas e atentos ás
novas mensaxes revoluciona-
rias que o marxismo e o anar-
quismo estaban a sementar po-
la vella Europa. Arturo Souto
viviu aquel capitalino ambiente
que poñía en marcha cineclu-
bes, mostras pictóricas renova-
doras e unha nova prensa chea
de mensaxes revolucionarias.

Cabeceiras como Nueva Es-
paña (de Adolfo Salazar) ou No-
sotros á quen estivo tan ligado a
figura heteredoxa, mariateguista
e peruana de César Falcón, o
xornalista que abriu con outros
as súas múltiples e activas redac-
cións á prosa xornalística de
Luís Manteiga ou Xesús Bal y
Gay e ás estampas ácedas de An-
drés Colombo e Carlos Maside.

O Souto pintor que despun-
taba desde 1930 por mor da So-
ciedad de Artistas Ibéricos crea-
ba atento ás mensaxes destes
novidosos medios e doutros co-
mo PAN (dos Dieste, Otero Es-
pasandín e Granell); os que irra-
diaban desde Valencia como Or-

to ou Nueva Cultura e os tamém
madrileños, Tensor (de Sender e
Altolaguirre) e Octubre (con
Rafael Alberti, Emilio Prados,
Serrano Plaja e Luís Cernuda).

A “peña” madrileña disco-
rría entre galeguismo (caso de
Fermín Penzol),  vangarda ar-
tística e deslumbramento polo
marxismo. Os Granell varios,
Fersen e Alberto Fernández
abeirados na nova esquerda co-
munista e os/as Fernández Ma-
zas, Maruxa Mallo, Bal y Gay
e Dieste protagonizando non
poucas aventuras críticas e es-
téticas propias dos tempos de
esperanza republicanos. Gale-
gos e galegas, cal os Brais Pin-
to de catro décadas despois,
ensaiando en Madrid discurso
e accións para aplicar na terra.  

Unha histórica fotografia de
1932 senta a Souto na mesma
mesa cos seus compañeiros de
xeración nunha homenaxe ma-
drileña ao pintor Colmeiro. Pou-
cos anos despois o exilio améri-
cano é o camiño da maior parte
deles. Todos implicáronse na
loita pola liberdade coas súas le-
tras e artes. Arturo Souto desde a

Alianza de Intelectuales Antifas-
cistas e no día a día do frente de
batalla coa propaganda e arte de
guerra. Paulo Porta e Luís Seoa-
ne estudiaron e homenaxearon a
súa contribución decisiva e res-
tauraron a súa memoria.

O fillo do xuiz Souto Cuero
viviu varios exilios. Cuba, e
Nova York foron paradas nun-
ha diáspora que en México, co-
mo tantos outros galegos, ato-
pou acougo. Tempo de Sauda-
de. verba galega nas Américas
que Arturo abríu cos seus de-
buxos. Do Vieiros coidado por
Velo e o propio Souto que foi
escola de estética e acción para
unha mocidade que se lle nega-
ba na terra a memoria.

Na cidade de México deu
de novo cos vellos amigos; con
Juan Rejano, León Felipe, Ra-
món Gaya ou Moreno Villa.
Atopouse en Uxio Souto, Ro-
xelio Rodríguez de Bretaña,
Luís Soto, Florencio Delgado
ou Marcial Fernández, todos
eles e máis, mantedores do
compromiso con Galiza. 

Unha pequena volta a terra
delatou de novo a súa pintura

que explosionou con forza co-
mo naqueles anos madrileños
que vendía os seus cadros da
mostra do Ateneo en 350 pese-
tas. Quedaba pois en evidencia
boa parte da súa obra mexica-
na. A que nacera do aillamento
e da necesidade económica, co-
mo apuntou o Seoane crítico.

Unha crise vital, amarga e
continua, á altura de 1963 desar-
tellou proxectos e retornos. Va-
lentín Paz Andrade soubo dela e
o seu vello compañeiro dos máis
creativos anos lucenses, Álvaro
Gil Varela, tamén. Os dous coi-
daron del. O autor de Pranto Ma-
tricial (para quen Arturo fixera
debuxos en 1955) servíase da co-
rrespondencia para animalo
mentres que Gil aportaba un me-
cenazgo que, na práctica, nunca
puido concretar nin exercer. 

A morte chegou polo seu es-
tudio do Paseo de la Cerca o 3
de xullo de 1964. Os oleos e
pinceis, o derradeiro cadro com-
partían estancia e andeis cos li-
bros de Apollinaire, Paul Valery,
Charles Peguy e as edicións da
Colección Austral de don Ra-
món de Valle Inclán. E Picasso,
Goya e o Sempre en Galiza...

Os rotativos mexicanos
anunciaron a morte de Arturo,
“natural de Pontevedra, Gali-
cia”, escribíase nas esquelas.
Os seus amigos de exilio Car-
los Velo, León Felipe, Margari-
ta Nelken, Max Aub, Luisa Vi-
queira, Paco Comesaña, Elixio
Rodríguez, Rivas Cherif, Luís
e Jean Buñuel, Bal y Gay, Ro-
sita García Ascot, todos eles e
tantos outros, animados polo
seu discípulo recoñecido Al-
berto Gironella, admiraron de
novo a súa obra nunha mostra
que na rúa do Río Nazas abriu-
se como colofón e homenaxe.

Cando morrera Pierre Bon-
nard, Arturo Souto escribía en
1947 que se pechaban os ollos
dun neno.  Dieste, o seu compa-
ñeiro de anos madrileños e valen-
ciáns, cando desaparece Arturo
en 1964, recordaba que a súa
grande esperanza era a volta defi-
nitiva á terra. A aquelas lembran-
zas da nenez cando o seu pai lle
parecía un mago cando pintaba.♦

M. BARROS
Tres días de festa ao aire libre, coa mellor música celta,
concertos gratuitos, acampada libre na praia de Morou-
zos, con servicios e infraestructuras melloradas edición
tras edición convirten o Festival Internacional de Música
Celta de Ortigueira nunha cita obrigada para os miles de
seguidores que gosten desta música e queiran divertirse.

Aqueles anos madrileños de Arturo Souto

Un documento histórico. En 1932, Souto, de bigote, en Madrid nunha homenaxe a Colmeiro. Na foto tamén posan Dieste, Otero
Espasandín, Granell e Fersen.   



Máis de dez rapaces dan cor a
un vello patio interior que os
veciños cederon á Casa da Xu-
ventude. Xunto co sorprenden-
te mural realizado no monte do
Castro, é un dos primeiros
exemplos da iniciativa posta en
marcha na concellería viguesa
de Xuventude. Ao redor de se-
tenta rapaces tomarán parte
nela. Todos moi novos, aínda
que entre eles xa existan expe-
rimentados artistas do graffiti. A
algúns deles non lles chista a
“institucionalización” de algo
que eles levan facendo durante
anos; argumentan que o seu
arte xa existía antes e que non
pode estar dirixido. 

O concelleiro Santiago Do-
mínguez Oliveira explica que
en ningún momento se preten-
de utilizar a ninguén para que
pinte. “Este é un beneficio mu-
tuo para os artistas e o conce-

llo. Incluso o día de mañá po-
den dedicarse profesionalmen-
te a isto”, explica. Empresas,
colexios e comunidades de ve-
ciños poden dirixirse ao conce-
llo se teñen algún valado no
que lles gustaría ver un graffiti.
Nese caso ofrécelles os con-
tactos cos graffiteiros.

Na Casa da Xuventude xa
se teñen impartido cursos,
dos que saíu un grupo de mo-
zos interesados en pintar. O
problema era atopar  muros e
erradicar o medo ao graffiti.
“Queriamos darlle categoría
de arte. Non é algo que inven-
temos nós. En Berlín xa o fi-
xeron hai anos e hoxe os graf-
fitis son unha expresión cultu-
ral máis nesta cidade”, co-
menta Domínguez Oliveira.
Durante o verán pintaranse a
entrada da piscina municipal
cuio boceto xa está presentado,

a escola de música e varios co-
lexios. 

Rostros de trazos esaxera-
dos, letras, cidades de cómic,
nenos en monopatíns, paisa-
xes naturais, etc. O graffiti non
se cingue a un só motivo artís-
tico. No outono será editada
unha guía para poder facer un
percorrido polo Vigo graffiteiro.
Todas as paredes pletóricas de
cor estarán indicadas para
quen queira visitalas. En cida-
des como Amsterdam e Berlín
os graffitis son motivos de pos-
tal e decoran os tranvías. En
Vigo están dando os primeiros
pasos, aprazados nas ultimas
semanas polo incendio na fá-
brica barcelonesa que nutre de
material aos graffiteiros de toda
a península. Deixámolos no
patio armados de sprays e
máscaras, máis tranquilos can-
do ven que as cámaras se
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GRAFFITIS
nas guias de Vigo

A. ESTÉVEZ

Sempre padeceron o acoso das ordenanzas municipais e dos veciños, que axiña borraban a súa arte da vista da xen-

Reportaxe Grá fica: PA C O  VILABARR O S



Posumavska Dudacka Muzica é
o nome do grupo checo que o ano
pasado visitou Galicia da man de
Xistra. O intercambio chegoulles
agora os da parroquia viguesa de
Coruxo. Seis deles fixeron as ma-
letas para chegar a mediados de
xuño a Praga. Ían acompañados
dunha experimentada parella de
baile que asombrou o público co-
as muiñeiras e xotas galegas.

“A gaita en Chequia está en
todos os lugares. Ao mesmo tem-
po aprecian moitísimo o folclore
doutros países e ensinan toda súa
riqueza con detalle, con fachen-
da”, comenta Xerardo. A viaxe
iniciouse en Praga. Os de Xistra
levaban consigo dezaseis instru-
mentos, entre eles gaitas de dife-
rentes tonalidades, acordeón, cla-
rinete, cavaquinho, etc., e doce
traxes tradicionais. Ao chegar a
capital checa participaron no Cas-
telo de Hradcany no festival de
músicas do mundo Respect, onde

abrira lume Manu Chao cun éxito
total. Na capital checa o latino es-
tá subindo enteiros da man do
músico francés de orixe galega.

“A acollida foi espléndida.
Tiñamos un público numeroso e
xeramos moita expectación entre
os medios de comunicación lo-
cal. De feito, estamos convidados
a volver nos vindeiros dous
anos”, explica Xerardo Fernán-
dez. O que xa non lle agradou
tanto ao grupo é o concepto que
existe entre os xornalistas euro-
peos sobre Galiza como sucursal
da música céltica. “As entrevistas
comezaban todas coa pregunta de
se coñeciamos os Chieftains, que
qué nos parecían, se a nosa gaita
era a mesma que a escocesa, etc.
En fin, non hai que buscar máis
culpábeis que os que van espa-
llando esa idea por aí diante. Nal-
gún museo tivemos que explicar
que a gaita que tiñan exposta co-
mo típica galega non era tal. A

nosa riqueza sigue a estar relega-
da cun segundo posto como saté-
lite da doutros países celtas. Os
xornalistas obstinábanse en facer
referencias aos grupos de Breta-
ña, Irlanda e Escocia. Ata tal
punto chega a confusión que al-
gún xornalista insinuou que as
nosa gaita non era auténtica por
non ter tres roncos verticais co-
mo a escocesa”, sinala.

Catro vellos mariñeiros

Despois de Chequia os concertos
de Xistra repartíronse por dife-
rentes localidades: Strakonice,
Katovice, Volenice, Pisek e Ces-
tice, e por diferentes escenarios:
museos, festivais, catedrais, igre-
xas, pubs, colexios e institutos. O
grupo de Coruxo leva xa uns
anos organizando concertos di-
dácticos para os alumnos gale-
gos, patrocinados por Caixanova.
En Chequia tamén os máis pe-

quenos recibiron as súas clases.
“Tanto polas dificultades

idiomáticas como polo noso xei-
to de entender a música, non da-
mos clases teóricas. Colliamos
os rapaces e colocábamoslles un-
has cunchas na man. Cheirába-
nas, tocábanas e alucinaban co
son que conseguían ao xuntalas”.
Sobre as cancións que lles apren-
dían Xerardo fai referencia a pe-
za Catro vellos mariñeiros. “Non
sei que ten que fai moita gracia,
aínda que a xente non teña idea
do que estás dicindo”, explica.
Algunhas das localidades que vi-
sitaron non tiñan máis que cinco-
centos habitantes, converténdose
os de Xistra en turistas aos que
todos os veciños saudaban. Da
experiencia checa quedaron re-
cordos agradábeis e un enorme
cansanzo físico. “Tíñannos en
danza todo o día e non entendían
que quixeramos deitarnos un
pouco despois de xantar”.♦
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O primeiro
Partido
de fútbol
de Tacholas
MARGA ROMERO

Pódese ler un fermoso
texto de Tacholas
acompañado das

marabillosas ilustracións
da pintora Mar García pu-
blicado por Edicións
Fervenza. Un conto peque-
no tamén para grandes. O
narrador é invitado a pasar
uns días de vacacións na
casa dun amigo en Cercio,
a tres leguas de Lalín, e alí
propón para a festa un par-
tido de fútbol, ten que bus-
car un campo, preparar os
xogadores e todas esas cou-
sas necesarias para que se
dea o espectáculo. Malia o
empeño do protagonista e
da emoción que espertou a
nova, o partido nunca
chegou a celebrarse e á per-
sonaxe vanlle facer tragar o
asubío. Esquecérase dalgo
fundamental. Daquela
coma hoxe todo o mundo
falaba de fútbol. Busquen o
texto e comecen a falar de
Fernando Luís Iglesias
Sánchez, Tacholas (1909-
1991), un dos mellores acto-
res galegos de todos os tem-
pos e un home universal
sen complexos. Chega con
20 anos a Buenos Aires e
vai prestar a súa voz para
un programa radiofónico
dedicado a Galicia, dirixido
por Núñez Búa. Daniel Va-
rela Buxán dálle o pulo ne-
cesario ao teatro galego e
Tacholas é ese primeiro ac-
tor das compañías “Aires
da terra” e “Maruxa Villa-
nueva” , e Galiza faise nos
escenarios do Teatro
Marabillas, do Avenida ou
do Teatro Mayo. E
Tacholas é actor en Os
vellos non deben de
namorarse nesa primeira
estrea no Teatro Mayo en
1941. Varela Buxán
regresa a Cercio, o lugar
do partido. O actor segue
na Arxentina, dirixe a
audición “La voz de
Galicia” , chegan os
tempos do “Teatro popular
Galego” de Eduardo Blan-
co Amor e a reivindicación
da cultura galega faise des-
de a  AGUEA e sempre
desde un teatro sen
complexos quizais porque
a cultura galega de Arxen-
tina fora ao exilio sen
pasar por Madrid.
Tacholas foi contador, reci-
tador, actor de teatro e de
cine e foi un home libre,
sen complexos. Un home
actor que transmite toda a
emoción en La Patagonia
Rebelde, soñada por Soto,
alí, no filme ao piano,
Tacholas interpreta, descu-
bran a melodía, sen
complexos, felices.♦♦

GARRINCHA

R E C O M E N D O U M O
O MEU ANALISTA...
¡FAIME MEDRAR A

AUTOESTIMA!

ENTÓN NON LLE LEO
OS RESULTA D O S  D O S

INQUÉRITOS DE OPINIÓN...

O tour checo de Xistra
A. ESTEVEZ

Durante dez días o grupo de música tradicional Xistra percorreu o sur de Che-
quia, compartiu festival con Manu Chao e aprendeulle aos cativos como é a
música galega. Xerardo Fernández Santomé cóntanos como foron acollidos.



“O clown estaba considera-
do de segunda categoría,
identificado só co pallaso
do circo, incluso co que
vende hamburguesas. Sen
embargo o clown forma par-
te do periplo profesional de
autores tan importantes co-
mo Dario Fo”, explica Iván
Prado, director deste festi-
val que reúne a figuras reco-
ñecidas polo público, a no-
vas compañías e a actores
desexosos de aprender.

Entre as estrelas que par-
ticipan no Festiclown, non
podía faltar Leo Bassi, consi-
derado un dos mestres, e
que ven estrear a súa peza
12 de setembro. No espectá-
culo propón a loita activa
contra a hipocresía e revisa
as vergonzas dos Estados
Unidos. Bassi non se carac-
teriza precisamente por ter
pelos na lingua e promete
que non deixará ao público
indiferente. Non será a única
estrela do clown en Ponteve-
dra: o 18 de xullo o toleirán
Jango Edwards, amigo de
Fellini e líder do movemento
Clown Power, chega á cida-
de co circo Roncalli. A mos-
tra internacional conta ta-
mén co dúo Mofa e Befa que
na súa montaxe Cultura para
dar e tomar imparte unha
“lección maxistral para a po-
licía galega do novo milenio
e de gourmetoloxia para o
novo milenio sen prexuí-
zos”. 

Iván Prado destaca tamén
que o número un do mundo
neste momento, Carlo Co-
lombaioni, concibe e  dirixe
para o festival o espectáculo
Manicomio só para clown. A
producción é representada
pola compañía Os sete mag-
níficos máis un, constituída
expresamente pola organiza-
ción do festival para promo-
ver o clown por todo o país. 

Os organizadores desta
semana do riso en Ponteve-
dra matizan que se ben a
presencia dos grandes mes-
tres é fundamental, non sig-
nifica que sexa a columna
vertebral do Festiclown. “O
verdadeiro leiv motiv é o
compromiso. Por un lado,
coa calidade artística e, por
outro, coa idea de que outra
cultura, a non predominan-
te, é posíbel, é viábel. O fes-
tival é un puzzle no que, a
medida que se vai desenvol-
vendo, as pezas van encai-

xando”, comenta Prado.
A praza pública

Os actores chegan a Ponte-
vedra a aprender. A oferta é
variada: cursos de improvi-
sación, de bufón, de pallaso
de hospital, de pantomina e
de clown na rúa. Os espa-
cios públicos convértense
no festival en escenarios
polos que pasarán El dúo en
la lona, Nanny Cogorno, Lo-
co Brusca e La Máscara.
“Un dos cometidos do festi-
val é democratizar os espa-
cios públicos. A praza públi-
ca nunca debeu de deixar
de ser iso exactamente. Non
se trata de enchela de catro
en catro anos de gaiteiros,
nin que sirva de extensión
de bares e restaurante. É o
pulmón da cultura e, aínda
coas limitacións do clima
do noso país, nós queremos
experimentar ao ar libre. De-
sexamos romper esa norma
establecida de que alguén
actúa e outro mira. Todos
teñen que participar. Temos
un apartado que se denomi-
na o Maraclown no que os
artistas que desexen tomar
as rúas e gañar uns cartos
poden facelo. É un xeito de
oficializar a cultura da go-
rra”, cóntanos Iván Prado.

Tres anos leva celebrán-
dose o festival en Ponteve-
dra porque a organización
atopa na cidade o apoio que
precisa. “Pontevedra é hoxe
un porto único para as pro-
postas culturais innovado-
ras. Temos unha especie de
pacto de fidelidade e a cida-
de é un trinque excelente pa-
ra proxectar o clown a todo o
país. Pero, tamén é certo,
que se as circunstancias mu-
dasen, nos imos facer o festi-
val alí onde atopemos
apoio”, afirma o director do
festival.

Xa están enterados. A
partir do 15 de xullo é probá-
bel que se pasean polo cas-
co vello de Pontevedra se
atopen cuns seres estraños
que van tratar por todas as
vías que vostede se ría. Son
actores e actrices que consi-
deran que o humor non é so
un pracer, senón un xeito de
combater o autoritarismo.
“Optamos por unha vertente
do clown que se pode identi-
ficar con Charles Chaplin e
que, en calquera caso trata
de facer rir aos demais a tra-

vés dos comportamentos ri-
dículos. Fainos ver as actitu-
des fascistas e a nosa propia

estupidez. Os galegos sabe-
mos o que é iso xa que te-
mos un gran clown que é Ma-

nuel Fraga, un señor que po-
de pasar dúas hora e media
dando un discurso no que
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PPaallllaassooss  ccoonnttrraa
oo  cciirrccoo  ddoo  ppooddeerr

A. ESTÉVEZ

Rirnos de nos mesmos cando adoptamos posturas ridículas. Rirnos dos
demais cando nos decatamos dos seus acenos autoritarios. Esa é a pro-
posta do Festiclown, que se celebra en Pontevedra do 15 ao 21 de xullo.
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O xénero de videoxogos máis “re-
al” é, sen ningunha dúbida, o dos
simuladores. Os encargados da
programación das grandes com-
pañías pensan e pensan, ano tras
ano, na maneira de incluír nos
seus xogos detalles só apreciábeis
na experiencia real. Como nou-
tras áreas, a mellora gráfica das
tres dimensións, mercé á tecnolo-
xía das novas tarxetas de acelera-
ción, supuxo unha renovación to-
tal nos escenarios e fondos, unha
parte fundamental en calquera xo-
go de simulación. Ademais, a am-
pliación da memoria RAM e os
novos microprocesadores facili-
tan a creación de títulos nos que
se experimentan moitas cousas
semellantes á realidade.

Dentro dos grandes temas
da simulación, os xogos de ca-
rreiras de coches son un clásico.
O rei deste xénero é a Fórmula
1. Nunha corrida destes bólidos
non só cómpre un dominio ex-
cepcional do vehículo senón
dominar estratexias e técnicas
propias desta competición.

Son abundantes os títulos
que no mercado permiten correr
os varios circuítos da Federación
Internacional de Automobilismo,
pero entre todos eles destaca F1
2002, desenvolvido e comercia-
lizado por Electronic Arts. Ao
seu favor ten a enorme experien-
cia dos estudios norteamericanos
no traballo de levar ao ordenador
as grandes competicións deporti-
vas. O seu tratamento do fútbol,
do básquet ou do rugbi, entre ou-
tras disciplinas, conseguiu dar-
lles unha nova dimensión, moi
espectacular no xogo e ateigada
de anacos de realidade.

Nesta entrega de F1, as novi-
dades son especialmente na área
técnica da condución dun coche
de Fórmula 1. Para gañar o cam-
pionato e sentir por fin ese desco-

ñecido alento de Michael Schu-
macher (sempre acaba primeiro,
ninguén o ten ás costas), haberá
que combinar un excepcional do-
minio dos mandos co coñece-

mento extenso das condicións
técnicas que son necesarias para
axeitarse a cada circuíto concreto.

Cambiar marchas polo son

Electronic Arts quixo converter o
noso monitor nunha saída directa
ao habitáculo dun coche de Fór-
mula 1. A visión que temos desde
a posición de piloto ou de espec-
tador é perfecta. O son funciona
de marabilla. Tanto é así que logo
dunhas poucas partidas, xa sere-
mos quen de cambiar de marchas
só fiándonos no soniquete do mo-
tor, sen necesidade de controlar a
suba das revolucións.

No transcurso de cada ca-
rreira, tamén é moi real a sensa-
ción de competencia entre os
pilotos. A agresividade dos ri-
vais pódese calibrar para que
non nos fagan a vida imposíbel
cando nos quedemos apalami-
nados nunha curva.

Está claro que igual que pasa
na vida real, segundo a escudería
que escollamos, serán máis ou
menos as nosas posibilidades de
vitoria final. Escusamos dicir cal
é a favorita (viste de vermello e
leva un cabaliño rampante no es-
cudo), mais non é imposíbel ven-
cer con outro coche calquera. Só
cómpre ter en conta que a metade
do traballo do xogador hai que de-
senvolvelo no taller, calibrando
do mellor xeito as características
técnicas do propio vehículo e a
nosa maneira de conducir. Xogar
ao F1 ten unha vantaxe máis. Por
fin en Galicia podemos ver cómo
se desenvolven as carreiras, logo
da desaparición desta competi-
ción nas canles televisivas.♦

O alento de Schumacher
Soños E l éct r icos Césa r Lor enzo

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

Ese corviño, que se ve ao lado do
santo nas imaxes que o represn-
tan, foi un amigo fiel nas longas
horas de eremita soidade e servi-
cial protector da vida.

Bieito de Nursia marchara
a Roma para estudiar fi-
losofía, retórica e derei-

to, pero un dos mestres fíxolle
ver como a vida de eremita, de
mortificación do corpo e refle-
xión continua, era unha maneira
máis de acercarse á verdade. e el
quixo probala.

Eran tempos convulsos, a ca-
balo entre os séculos V e VI, nos
que a decadente roma imperial
se vía ameazada nas frotneiras e
na propia capital por milleiros de
“sen-papeis”.

Como é sabido nestes casos
de masivas migracións, o poder
civil pouco pode facer por impe-
dir a afluencia de foráneos e in-
tegralos na lei, a orde e os costu-
mes do país receptor.

O mundo estaba cambiando.
Roma xa non é o que era e os
pensadores romanos non acerta-
ban par achegar a un acordo de
solidariedade cos pobos que tras-
pasaban as súas fronteiras.

Só a Igrexa, con esa mensaxe

de paz (sen armas), podía nego-
ciar e chegar a algún aocordo pa-
cificador, pero antes tiñan eles
que estar unidos. Lembremos
que en vida de Bieito de Nursia
houbo dous antipapas, que Teo-
dorico o Grande impide o matri-
monio entre romanos e godos,
que os ostrogodos dirixen o
exército romano e que se conso-
lida o reino franco e o visigodo.

Roma necesita un relevo.
Se a Bieito de Nursia lle
sacamos a lenda haxio-

gráfica e milagreira que o rodea,
pode ser que encontremos a un
negociador nato, a un home que
baixo a rectitude que amosaba en
todos os seus actos e que se re-
collerá na súa famosa “regra”,
foi quen de estender a orde por el
fundada por toda Europa, a partir
dun grupo de monxes repartidos
en comunidades de doce para re-
xer doce mosteiros en distintos
puntos do vello imperio, como
pequenas atalaias contra a de-
cadencia, non exento, evidente-
mente, de envexas, oposicións e
traizóns que a haxiografía chama
inspiración de Satanás.

Xa cando el se recluía no
fondo dunha cova, algún malig-

no envexoso tratou de desacredi-
talo levándolle á memoria algún
amor doutro tempo, tentación
contra a que el loitou revolcán-
dose nunha silveira ata deixar as
silvas sen espiñas, tal unha que
os monxes de Samos lle ensinan
aos visitantes.

Pola súa firmeza e rectitude,
un grupo de monxes invitouno a
dirixir un mosteiro, pero tal rigor
amosou o bieito, que axiña mani-
festaron a súa desconformidade
con el e trataron, sen conseguilo,
de envelenalo.

Pero as insidias contra el e
o seu labor director con-
tinuaron, pois un dos

monxesm tratando de inxurialo,
procurou un grupo de mozas pa-
ra que, agorchadas na finca do
convento, lle brindase os seus
encantos aos freires. Decatado o
de Nursia de tan endiañada cela-
da, preparou un acto relixioso
polo que, os máis proclives a ca-
er na tentación, debían ausentar-
se ata que pasara o mal.

Eran pequenas e astutas bata-
llas que lle ía gañando aos contra-
rios á súa disciplina,pero batallas
que cansaban, e entón retirouse
de novo á soidade do eremita.

Foi desta cnado un freire,
inspirado polos opositores, lle
ofreceu unha bola de pan, e Biei-
to, colléndoa, púxoa ó seu lado e
chamou polo corvo que sempre o
acompañaba.

—Tira ese pan lonxe de onde
o poda coller calquera persoa.

O corvo, comezou a dar vol-
tas presentindo o veleno, pero
Bieito insistiu.

—Fai o que che digo, que a ti
non che vai pasar nada.

O conto do corvo esten-
deuse por todas as re-
xións do vello impe-

rio, atribuíndo este a un máis dos
milagres que o freire podía facer
por inspiración divina para pro-
texer aos que seguían o seu con-
sello, e daquela, foron moitos os
que acudiron a onde el estaba pa-
ra seguir o seu exemplo, xuntan-
do á porta da cova a tantos mon-
xes, que non lle quedou máis re-
medio que organizalos en grupos
que se repartiron pro distintos
puntos do decadente Imperio,
servindo como freo ás crenzas
dos inmigrantes e reforzando o
poder político de cada vez máis
influente Igrexa.

El mesmo fundou, sobre un
templo dedicado a Apolo, o mos-
teiro de Montecasino, onde finou
(¿simbólicamente?) o primeiro
día da primavera do ano 547.♦

San Bieito, patrón de Europa

Guerra non
só de cifras
LUÍSA VILLALTA

O s xornais e as
canles de TV
podían ter dado as

cifras moi cedo na mesma
mañá da folga, nun alarde
de dilixencia informativa.
Podían dicerlles aos aínda
bocexantes cidadáns:
“como este xornal quere
poñerllo un pouquiño difí-
cil ao governo, sabemos de
moi boa tinta que todo o
mundo está de folga. Así
que, veña, despreguícese e
vaia pola pancarta.” Ou
ben: “Como nós cremos na
única verdade posíbel, a
do governo, ou ben
vostede está no traballo
ou, simplemente, non exis-
te, o cal lle vai vir moi ben
por se veñen os piquetes
informativos”. E tan
contentos.

O problema xa non é
saber de certo canta xente
fomos á folga, o que sería
un direito e un indicio do
valor, cada vez máis
exiguo, da verdade e da
obxectividade na nosa
sociedade. O problema é
saber que, por moitos que
sexamos, estamos sós fron-
te ao poder dominante e
sumidos na
desinformación.

Porque a guerra non é
de cifras ou, se o é, son as
que separan e certamente
crían cada vez maior
distancia entre as novas
oligarquías neoliberais e as
masas de traballadores-
consumidores cuxa vida e
benestar fica ao albur das
ganancias dos primeiros.
Son as que separan os
cidadáns de primeira e os
ilegais expulsados nunha
ou noutra dirección por es-
te sistema de depredación.
Son tamén as que separan
os fascinados, privilexiados
ou non, por esta noción
que algúns chaman progre-
so e as incontábeis masas
de conciencias críticas, por
máis que os seus discursos
prioricen unha ou outra
das consecuencias nefastas
dun mundo que non é de
todos: o da
antiglobalización, o
nacionalismo emancipador,
o feminismo, a liberdade
sexual e un longo etcétera.
Debemos ser moitos e moi-
tas nestoutro lado, e máis
que habemos ser, a xulgar
pola contundencia con que
o poder dominante ten de
aplicar as súas medidas.

Mentres, as cifras que
non fallan son as dos bene-
ficios das grandes
empresas, as dos salarios
dos seus executivos e as dos
mínimos que están
dispostos a pagar polo
traballo de empregados,
subcontratados e, para non
afear os rendimentos,
simplemente despedidos.♦♦



Vin por primeira vez ao autor de
Una punta de Europa no vestíbu-
lo da pensión Doña Mariquita.
Unha fonda elegante, sita nunha
ría céntrica do Madrid de 1936.
Iamos na excursión da Facultade
de Letras santiaguesa por Castela,
Andalucía, Estremadura e Portu-
gal, que teño lembrado eiquí de
cando en cando. Ao pasar por Ma-
drid, o meu condiscípulo Bermejo
–morto ao final da Guerra, voan-
do como piloto na Aviación de
Franco– invitoume a que lle
acompañara ao seu ilustre tío, don
Victoriano. Aceptei encantado,
pois así tería ocasión de coñecer,
na súa salsa, a un dos homes de le-
tras cuxo nome soaba máis fami-
liarmente nos meu xóvenes oídos. 

G arcía Martí recibiunos
como vostedes poden
figurarse. Era moita a

distancia, malia o parentesco e
contraparentesco, entre un inte-
lectual de tal fuste, afincado na
capital do Estado anos e anos, e
uns estudiantes con indisimulado
aire provinciano. Cambiáronse as
frases de cortesía habituais, pero
non chegou a romperse a cortina
de xeo entre o pensador e os ex-
cursionistas. Non embargante,
saín admirado da prestancia e o
empaque do famoso ateneísta.

■ GARCÍA MARTÍ NO ATE-
NEO. Pasaron uns anos, coa Guerra
de España polo medio, a e princi-
pios de 1943 comecei a frecuentar
a biblioteca do Ateneo de Madrid.
Así, como eu agardaba, vin de no-
vo a don Victoriano. Era un lector
dos máis asiduos, pero non con
longas sentadas ante os pupitres.
Permanecía un cacho, lendo cal-
quera libro, que encerrase certa no-
vidade filosófica ou literaria, ou to-
maba unhas notas del, e pouco tar-
daba en erguerse, levando consigo
a don Bernardo G. De Candamo,
para charlar con il nos corredores.

Candamo e García Martí re-
presentaban a tradición e a conti-
nuidade na docta casa, tras o cam-
bio de réxime que tamén se impu-
xo no Ateneo. Don Bernardo, pe-
queniño, miope, ledo, sen dúbida
o mellor especialista español da
literatura francesa, fóra bibliote-
cario case perpetuo do Ateneo, así
coma don Victoriano secretario
xeral, en sendas xuntas presididas
por don Ramón Menéndez Pidal
e o conde de Romanones.

Quedaban falando García Mar-
tí, baixo a claraboia da esqueira
principal, con Candamo. Alí lle vin
outras veces de conversa con algún
amigo antigo de Galiza, que de pa-
so por Madrid, non podía deixar de
saudar a don Victoriano, no Ate-
neo. Unha mañá foi o inefábel dou-
tor Devesa, un dos tres personaxes
de El caballero de Santiago, a súa
nivola compostelana. Outro foi
Otero Pedraio, compañeiro de Gar-
cía Martí nos primeiros tempos de
ambos, durante os anos en que don
Ramón de Trasalba estudiaba na
Universidade Central.

Logo, cando don Victoriano
foi xubilado, e repartía o seu tem-
po a Poboa do Caramiñal e San-
tiago de Compostela, gocei da súa
amizade e do entretido relato das
súas lembranzas, algunhas das ca-
les recollín nos meus anacos, xa

en vida de García Martí. Tal a que
trascribo a continuación: 

■ O CURMÁN VICTORIANO.
De primo Victoriano trababa Sofía
Casanova a García Martí, desde o
día no que o levou Alfredo Vicen-
ti, o grande xornalista santiagués,
director de El Liberal, ao salón, de
moda entón en Madrid, da señora
de Lutuslawski, na rúa do Conde
Duque; concorrido, entre outros
escritores, por Jacinto Benavente,
os Machado, Blanca de los Ríos,
Sáinz Armesto, Ricardo León,
Guy de Silva, Rey Soto...

A fermosa Sofía recordou
inmediatamente un enre-
vesado parentesco, a tra-

vés dunha familia ferrolana, ligada
tanto cos Casanova coma cos Mar-
tí. E naceu así unha amizade litera-
ria, unha mutua admiración, que
habería de durar máis de medio sé-
culo, ata que a Narradora cesou de
narrar, ao vivo, a vida case cente-
naria da dama Sofía Casanova.

Cando era xa García Martí El
Duque de El para os lectores dos
ecos de sociedade de El Liberal,
presentábao a señora do filósofo
polaco, Vincenty Lutuslawski,
coma mi primo Victoriano, ás vi-
sitas que, individualmente, acu-
dían ao seu elegante lugar madri-
leño: chegaba don Eduardo Gó-
mez de Baquero, ou sexa Andre-
nio, o reputado crítico de La
Época que anos despois sería de
El Sol; chegaba don Gabino, o
conde de Bugallal, que empeza-
ba a ser ministro da Coroa; ou
chegaba xa Portela Valladares.

Sofía Casanova, no esplendor
dos seus corenta estíos, inda loiros
e vivaces, agradecíalles os bom-
bóns ou as flores que o home de
letras ou o político lle ofrecían e,
mentres distribuía as rosas entre
os púcaros, presentáballes aos sor-
prendidos visitantes ao seu primo
Victoriano: un xoven escritor e
avogado galego que era pasante
do don Eduardo Dato, o célebre
avogado e político conservador.

■ A TRADUCTORA DE GAR-
CÍA MARTÍ. Tres fillas tiña Sofía
Casanova, tres nenas loiras e vi-
vaces coma a súa nai, de lazo azul
no cabelo, e calcetíns brancos. As
rapaciñas medraran fóra de Espa-
ña, na lonxana Polonia, preto de

Cracovia, en Darport. O curmán
Victoriano non volveu a ver a
ningunha delas, ata que coincidiu
con Isabel, a máis linda, en París.
García Martí estudiaba entón na
Sorbona, oíndo a Bergson; goza-
ba dunha bolsa da Xunta de Am-
pliación de Estudios, nos anos an-
teriores á I Guerra Mundial.

A belida Isabel acompañaba
ao seu pai, o bondadoso profesor
Lutuslawski, durante aquela tem-
pada na capital de Francia. Men-
tres o historiador polaco da filo-
sofía platónica recorría as biblio-
tecas parisinas consultando pre-
ciosos textos gregos, confiaba a
súa filla ao primo Victoriano, ata
as dez da noite, para que xuntos
fixesen a versión á lingua polaca
do último libro, daquela, de Gar-
cía Martí: Mi mundo interior.

Eo aínda xoven pensador
Victoriano revivía no
Barrio Latino parisién,

con Hala, como lle chamaba o
seu pai, os plácidos coloquios
que sostivera coa súa nai, no di-
ván do escritorio de Sofía Casa-
nova, no Conde Duque. Ata que
un criado lle anunciaba:

—Señora: o conde de Bugallal
desexa ofrecerlle os seus respectos.

■ COLOFÓN. O exemplo que
cabe aquí do elegante ensaísta De
la felicidad non dá para máis.

Prendido no lonxano encanto de
Sofía Casanova e da súa filla Me-
racha, acabóuseme o espacio, sen
ter cabida para sintetizar sequera
cantos anacos levo escritos ade-
mais a mantenta de don Victoria-
no. Meracha, aclararei, era o no-
me hipocorístico que lle daba a
súa nai a Hala, porque lle nacera
en Mera, fronte á Coruña; vila na
que adoitaban veranear os esposos
Lutuswaski nos anos de bonanza.

Mais a lembranza daquelas do-
nas, non impedía que brotasen do
senil miolo de don Victoriano ou-
tros recordos de maior calibre his-
tórico que serviron para certos es-
critos meus. Vounos encontrando
mentres apaño os cento cincuenta
nos que tratei de Valle-Inclán. En
media ducia destes o protagonis-
mo é compartido polos dous escri-
tores arousáns. Aínda que a perso-
nalidade de García Martí resalta
particularmente cando xestiona co
conde de Romanones a entrevista
de don Miguel de Unamuno co
monarca Alfonso XIII. Ou, drama-
ticamente, cando asistía ás últimas
horas do seu compañeiro de presi-
dio, o xoven político católico, Ma-
nuel Carrasco Formiguera, adaíl
da Unión Democrática de Cata-
lunya, que alcanzou, o 9 de abril
de 1938, no Penal de Burgos, as
palmas do martirio.♦
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X. H.
Rivadulla
Corcón
‘A poesía invade
todos os meus
traballos’

A.N.T.
A editorial Ir Indo acaba
de sacar a súa novela ... do
mar e a noite, ¿cal é o ar-
gumento central?

É complexo. A narración
arranca co voo dun mascato
sobre o tellado do convento
da praza das Bárbaras da
Coruña, onde habita, lonxe
dos acantilados. Co discurrir
do relato o lector acadará
comprender o sentido da ex-
centricidade do paxaro, peza
clave e simbólica da historia
tráxica de amor entre Sofía e
Henrique. 

Escoller unha ave ma-
riña como elemento cen-
tral deixa entrever o prota-
gonismo simbólico do mar,
¿cal é o seu papel?

O mar, na súa dimensión
poética e simbólica vai en-
volvendo todo o relato, ata
acadar un papel fundamen-
tal. Esta é unha novela na
que ten moito que ver o si-
lencioso rumor do mar e a
noite no desenvolvemento
da traxedia. 

A elaboración dunha
novela é un proceso lento,
¿como se xestou esta?

Traballei nela dende o
1996. Tiven que compatibi-
lizar a redacción con outras
actividades o que produciu
longas tempadas nas que a
novela non avanzou. Neste
senso pode explicarse a ten-
dencia de autores galegos a
facer libros de relatos, xa
que cada peza faise dun ti-
rón, require menos tempo de
elaboración e esixe un esfor-
zo técnico menor que a no-
vela. Sóese comezar con re-
lato. Quizais eu aquí arris-
queime ao non empregar o
relato, pese tamén a tradi-
ción de contar contos na la-
reira ou nos velorios.

Vostede traballou con
diferentes xéneros, ¿en
que ámbito se sinte máis
cómodo?

A pesar de sentirme moi
cómodo facendo esta nove-
la, o meu xénero segue sen-
do a poesía. Invade todos os
meus traballos e non quero
renunciar a ela. Polo tanto,
...do mar e da noite sería un-
ha novela poética.♦♦

O exemplo de Victoriano García Martí

Victoriano García Martí.

C O N V E R S A S  C O N

Francisco Carballo
N O V I D A D E

Santiago Prol
Xan Carballa

A NOSA TERRA



ArArzúazúa
■ ACTOS

FESTA INFANTIL
Con motivo da fundación
das Escolas do Ensino Ga-
lego polas Irmandades da
Fala o 8 de xullo de 1923,
das que Ánxel Casal era
fervente socio e colabora-
dor, a Asociación Ánxel Ca-
sal quere conmerorar esta
data cunha festa para as
crianzas, que se celebrará
en Ribadiso o 8 de xullo,
cun obradoiro de cartón e
xogos populares, xantar
campestre, espectáculo
infantil a cargo de Pábulo
Teatro, buscando o tesouro
con Luc o Bretón.

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.

■ TEATRO

FULANO, MENGANO E
CITANO
Cheiro de Estrelas represen-
tará esta obra o domingo 7 na
Praza de Alfredo Brañas.

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.

■ MÚSICA

UXÍA
A famosa cantante galega
estará na Praza do Concello
o venres 19 a partir das 11 e
media da noite.

CastrCastroo
CaldelasCaldelas
■ MÚSICA

FÍA NA ROCA
O grupo folc galego dará un
concerto no Castelo da vila
o sábado 6 a partir das 22 h.

CeaCea
■ MÚSICA

MERCEDES PEÓN
Dará un concerto o domin-
go 6 a partir das 22:30 h. no
Campo da Saleta.

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 revis-
tas como Vanguardia Galle-
ga, Yunque, Guión, Ahora,
Galiza, Frol de Diversos e
Papel de Color –estas dúas
últimas dirixidas por A.
Cunqueiro en Mondoñedo–;
a homenaxe a Castelao; es-
tancia de F. García Lorca;
visita de Casares Quiroga; a
Semana Pedagóxica Lucen-
se. Toda unha actividade
cultural protagonizada, en-
tre outros, por Ánxel Fole,
Luís Pimentel, Lorenzo Va-
rela, Ángel Johán, Cunquei-
ro, Souto ou Cuadrado.

CorCorcubióncubión
■ MÚSICA

FÍA NA ROCA
O domingo 16 dará un con-
certo, a partir das 23:30, na
Praza de Castelao..

AA CoruñaCoruña
■ EXPOSICIÓNS

XULIA ARES
Coñecida polos seus traba-
llos no terreo do esmalte
agora expón, no Quiosque
Afonso, unha colección de
esculturas en vidro fundi-
do termofornado, que in-

clue pezas que superan os
dous metros de longo e
máis de un de altura. A
mostra titúlase Aqua e tra-
ta, fundamentalmente, de
temas mariños.

CÁNDIDO
FERNÁNDEZ MAZAS...
...Vangarda e Esquecimen-
to, é o título da mostra que,
ata o 1 de setembro, pode-
remos coñecer na sala de
exposicións da Fundación
Caixa Galicia (Médico Ro-
dríguez 2).

SOL LEWITT
Ata o 15 de setembro, a
Fundación Barrié presenta
esta exclusiva mostra de
obras do artista de Connec-
ticut. LeWitt adícase, desde
os 60, a crear obras que ex-
ploran a maneira na que as
ideas lóxicas poidan ser
transformadas en formas
visuais e expresivas. Enrai-
zada no Minimalismo, a
súa obra foise desenvolven-
do ata se converter en estu-
dios da relación entre a for-
ma e a cor, concepción e
execución, sinxeleza e
complexidade, casualidade
e control. Os murais, as es-
truturas e os guaches inclui-
dos nesta exposición foron
deseñados na súa totalidade
adrede para as paredes e es-
pacios da Fundación Ba-
rrié, e por tanto, esta expo-
sición convertese nun elo
esencial na carreira desta fi-
gura clave da arte 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 sábado 6 ás 20 h. o  Pazo
da Ópera vai acoller a ópera
de G. Rossini Il viaggio a
Reims; o Domingo 7 clausú-
rase o fetival no teatro Rosa-
lía de Castro co tenor Juan
Diego Flórez e co pianista
Vicenzo Scalera. Máis in-
formación e tarifas na páxina
www.festivalmozart.com, ou
no telefono 902 434 443.

THE GEORGIA
SATELLITES
O luns 8, dentro da súa xira
polo Estado español, van
estar na sala Playa Club,
xunto co grupo pontevedrés
Sugar Mountain, das 22 h.
en diante. Para máis infor-
mación dirixirse a www.sa-
lamardigras.com.

BOSS MARTIANS
Evan Foster (voz e guita-
rra), Nick C. (órgano e pia-
no), Jason Reavis (batería),
e Steve Davis (baixo), son
Boss Martians. Veñen de

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O  D E  C U L T U R A  E  E S P E C T Á C U L O S

A arte de Sol Lewitt está ao
alcance da man. A Funda-
ción Barrié alberga nas sú-
as instalacións da Coruña
unha exposición sobre o

pintor estadounidense. Ata
o 15 de setembro, é posíbel
gozar coa mestría na rela-
ción entre cor e forma, na
busca do equilibrio.♦

As corAs cores de Lewittes de Lewitt
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☞ RESIDENT EVIL.
Para pescudar o qué su-

cedeu, un grupo de operacións
especiais entra nunha cidade
secreta situada baixo chan on-
de se produciu unha catástrofe
resultado dunha investigación.
Milla Jovovich moi sexy e ro-
deada de zombies.

☞ SPIDERMAN. Unha
araña modificada con

xenética pincha a un estudian-
te, que a partir dese momento
é quen de subir polas paredes
e tecer mallas, algo que apro-
veita para facer o ben, aínda
que o Trasno Verde cruzarase
no seu camiño. Non apta para
diabéticos.

☞ O CUARTO ANXO.
Durante un secuestro

aéreo uns terroristas matan á
muller e ás dúas fillas dun
xornalista, que posteriormente
dedícase a perseguilos axuda-
do por un axente da CIA.

☞ 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 co-

meter un erro que costa a vi-
da a varios soldados, un xe-
neral é encarcerado nunha
prisión militar, onde se en-
fronta a un director con méto-
dos violentos. Para admirado-
res de Robert Redford.

☞ O ALQUIMISTA
IMPACIENTE. Un en-

xeñeiro dunha central nuclear
de Guadalajara aparece atado
e morto nunha cama de motel
de estrada. Dous axentes da
garda civil terán que descubrir
por que un respectábel 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 ESCOR-
PIÓN. Na antigüida-

de, ante unha horda de gue-
rreiros que conquista o mun-
do gracias ás visións dunha
meiga, unha das súas vícti-
mas, case sen axuda, decide
plantarlle cara. Boa ilumina-
ción.

☞ O QUINTO HOME.
Un policía protexe a

unha xuíz que leva un caso
de corrupción militar de
grandes magnitudes e á con-
ta do que morreron asasina-
dos varios combatentes na
guerra do Golfo. 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 prin-

cipal depredador da súa espe-
cie e o resto dos vampiros es-

quecen as súas diferencias
para darlle caza, aínda que xa
conta cun exército numeroso.
Macarrada.

☞CHARLOTTE GRAY.
Para buscar ao seu noi-

vo, un piloto caído en Fran-
cia durante a Segunda Guerra
Mundial, unha escocesa alís-
tase no servicio de intelixen-
cia e traballa para a resisten-
cia 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.♦

CarCarteleirateleira

Organizados polo conce-
llo, nesta IV edición pode-
remos disfrutar da Big
Band da Escola de Jazz
Municipal do 15 ao 19 de
xullo en actuacións pola
rúa; de Clunia e Paolo
Fresu, o luns 15 no teatro
Rosalía de Castro ás 21 h;
de Abe Rábade Trío, o
martes 16 ás 21 h. tamén

no teatro Rosalía de Cas-
tro; de Monty Alexandre
e Jammin Jamaica The
Bob Marley Music, o
mércores 17 no mesmo lo-
cal ás 9 da noite; e The All
Star Band 2002, John
Scofield, Joe Lovano,
Dave Holland, Al Foster,
o xoves 18 ás 9 da noite do
Palacio da Ópera.♦

EncontrEncontros de Jazz da Coruñaos de Jazz da Coruña

Un desafío da xustiza contra a im-
punidade. Este ciclo de conferen-
cias, organizado por Xustiza e So-
ciedade coa colaboración dos co-
lexios de avogados da Coruña e
Ourense, o Ateneo de Ferrol e o
COSAL da Coruña, permitiranos
coñecer ao avogado chileno Hugo
Gutiérrez Gálvez, acusador par-

ticula de Pinochet pola causa da
Caravana da Morte. En FERROL
estará, no Ateneo (Madalena 202-
204), o martes 9 ás 20 h; na CO-
RUÑA, o mércores 10 ás 8 do serán
no Colexio de Avogados (Federico
Tapia 11); e en OURENSE o xoves
11, tamén as 8 do serán, no Cole-
xio de Avogados (Concello 1).♦

O O TTribunal Penal Internacionalribunal Penal Internacional

Fía na Roca
toca o

sábado 6 en
CASTRO

CALDELAS,
e o

mércores 11
en

CULLEREDO.

Interesante
mostra de
Sol LeWit na
Fundación
Barrié da
CORUÑA,
para a que
fixo murais
a propósito.



Seattle (EE UU) onde se
formaron o 1994 dirixindo
a súa música cara o garaxe,
surf, rock salvaxe dos 60, e
así sacaron tres elepés e va-
rios epés, sinxelos...  Du-
rante o ano 2000 prodúcese
un cambio sustancial na di-
rección criativa e evolució-
nan cara o power pop e
punk rock sacando o traba-
llo Making the rounds que
veñen presentar agora na
única actuación na Galiza,
no Mardi Grass, o mérco-
res 10 a partir das 22:30 h.
con entradas antecipadas a
8 euros, e na billeteira a 10.

CullerCulleredoedo
■ MÚSICA

FÍA NA ROCA
O mércores 11 estará na
Praza da igrexa de Vilaboa
para dar un concerto ás 21 h.

FeneFene
■ MÚSICA

CHICULATE
O vernes 5 ás 22:30 h. ac-
tuarán na praza do Ame-
neiral (Perlío) con temas
de tradición oral e instru-
mental así como repertorio
proprio.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

GALICIA ESCULTURA
Ata o 31 de agosto podere-
mos ollar as obras deste
certame no Centro Cultural
Torrente Ballester.

O GrO Grobeobe
■ EXPOSICIÓNS

EDUARDO BAAMONDE
Durante xullo, na galería
Lembranza, esporá acrílicos e
acuarelas: visións sobre ob-
xectos da beira do mar cun en-
foque diferente e reflexivo so-
bre as persoas deste entorno.

LalínLalín
■ MÚSICA

LIÑACEIRA
Van tocar na Foliada o ven-
res 12; Quempallou estará
o día seguinte, o sábado 13.

LugoLugo
■ ACTOS

SALÓN
DO LIBRO GALEGO
Espazo monográfico do li-

bro galego organizado pola
Asociación Galega de Edi-
tores, no que se presentan
ao público o fondo vivo e
integral do mesmo, nun es-
pazo aberto, de novo tipo,
no que é posíbel consultar,
ver, tocar, follear os libros...
ata o luns 7 na Praza Maior.

■ MÚSICA

NA LÚA
O venres 12, ás 10 da noite,
dan un concerto na Praza de
Sta. María.

MarínMarín
■ EXPOSICIÓNS

CARTELISMO
COMERCIAL
Mostra que recolle a produ-
ción neste eido que se reali-
zou no Estado español no
periodo comprendido entre
os anos 1870 e 1960, e que
poderemos coñecer no mu-
seo Manuel Torres, ata o 21
de xullo.

■ MÚSICA

MUTENROHI
O grupo folc ourensán da
un concerto na Alameda o
domingo 7.

MelideMelide
■ MÚSICA

AMAGHÚA
En concerto no pub Gatos
este venres 5.

MurMurosos
■ MÚSICA

NA LÚA
O Curro da Praza servirá de

escenario para o concerto
do coñecido grupo galego
de folc a partir das 10 e me-
dia da noite.

NedaNeda
■ MÚSICA

FESTIVAL DA
CANCIÓN MARIÑEIRA
V edición deste certame que,
desta volta, se celebrará no
colexio San Isidro o sábado
6 a partir das 8 do serán.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

VICENTE BLANCO
O artista coruñés vai ter, ata
o 31 de xullo, unha exposi-
ción baixo o título Oh, oh,
oh yeah!, na galería Marisa
Marimón, e que está com-
posta por unha serie de de-
buxos baseados nos seus ví-
deos El más joven y radian-
te piloto e Oh, oh, oh yeah!,
nos que mostra o seu intere-
se pola ficción, a súa voca-
ción narrativa, o seu lado lú-
dico controlado; construíndo
o espazo reflicte o seu mun-
do con imaxes en movimen-
to, incidindo no exceso de
información visual á que nos
vemos sometidos a cotío.

EXPO 2000 HANOOVER
Campo de experimentación
da arquitectura, é o título da
mostra que vai acoller ata o
20 de xullo a aula de cultu-
ra de Caixanova.

AA PerPeroxaoxa
■ MÚSICA

OS CEMPÉS
Os “marchosos” gaiteiros

ferroláns estarán o domin-
go 14 no Recinto Feiral a
partir das dez da noite.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

ASASINATO
EN FEBREIRO
Fita dirixida por Eterio Or-
tega (España, 2001) sobre
un guión de Elías Querejeta,
e con Natividad Rodríguez,
Begoña Elorza, Ángel Díez,
Bernardo Elorza e Daniel
Echevarría como inter-
pretes, que o cine-clube
Pontevedra proxectará no
Espacio para a Arte de Ca-
ja Madrid o mércores 10 en
sesións de 20:40 e 22:15 h. 

■ EXPOSICIÓNS

XÉNEROS E
TENDENCIAS NOS
ALBORES DO S. XXI
Mostra fotográfica que re-
colle a colección pública do
Concello de Alcobendas, e
que poderemos ollar, ata o
vindeiro 31 de agosto, no
Café Moderno.

RianxoRianxo
■ MÚSICA

AMAGHÚA
O peirao vai ser o escenario
para a súa actuación o sába-
do 6.

SantiagoSantiago
■ ACTOS

ULTRANOITE
Para por fin á tempada, a
sala Nasa vai ofrecer un ca-
baré colectivo o venres 5 e
sábado 6 de xullo, no que
participarán artistas habi-
tuais desta sección de es-
pectáculos da sala.

■ EXPOSICIÓNS 

RICHARD TUTTLE
Nado en 1941 en Rahway
(New Jersey), o seu traballo
é dunha grande espirituali-
dade e serenidade. Segue
intuitivamente o seu cami-
ño de investigación, empre-

ga materias pouco conven-
cionais e escalas reducidas
nas súas pezas, sendo difí-
cil de clasificar a súa obra
–a miúdo a medio camiño
entre a escultura, o debuxo
e a pintura–. É obxecto de
dúas mostras simultáneas:
Memento (ata o 29 de se-
tembro) no Museu Serral-
ves do Porto; e cENTER (ata
o 22 de setembro) no
CGAC, que aínda que con-
cebidas independentemen-
te, Tuttle imaxínaas como
partes complementares dun
todo máis grande. O fío
condutor de cENTER son
vinte vitrinas en espiral que
albergan unha escolma das
publicacións deseñadas por
el. Arredor das vitrinas es-
tán instaladas Blue/Red
Alphabet, de 26 pezas, e
Replace IV de 40, dúas se-
ries de pequenos cadros.

ANTONIO MURADO
Un millón de acres preten-
de ser a cartografía dunha
viaxe imaxinaria polas dúas
últimas décadas de produ-
ción deste lugués do ano
64., utilizando marañas, nu-
bes, pétalos, paisaxes xea-
das, redes, lousas ou ra-
mas... Desde New York
afronta os problemas de
percepción con sensibilida-
de estética e gran refina-
mento. A pesar de que o seu
dominio técnico lle permite
un control riguroso do com-
portamento do material, es-
te coexiste con voluntarios
procesos fortuítos. Reune
pinturas de gran formato,
tremendamente suxestivas.
Paisaxes de frío que se
complementan con óxidos
ou cuarteados. No CGAC
ata o 22 de setembro.

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
(República Arxentina 5)
acolle a mostra de pintura
destes catro artistas gale-
gos Joaquin Balsa, Ansel-
mo, César Prada e Xabier
Gauza.
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Para a
inclusión

de informa-
ción nestas

páxinas
do Lecer

pregámos-
vos nolas

fagades
chegar

antes dos
luns.

Pódese
facer

a través
do correo,

Aptdo.
1.371,
36200

Vigo; por
Telf., 986
222 405,

por Fax
986 223

101ou
correo

electrónico
info@ano-

saterra.com

Nova edición dun dos máis vellos
festivais da Galiza, organizado po-
la asociación cultural Lucerna,
que terá lugar o venres 5, e no que
actuarán Crystal Pain de Soan-

dres-Laracha; os madrileños de
música ska Salida Nula; e os me-
tálicos TCA (Total Cannabis
Adiction). Máis información no
telefono 620 599 007.♦

Festival de CerFestival de Cercedaceda

BUEU volve a acoller este en-
contro cun amplo programa de
actividades. O luns 8 ábrese, na
sala de exposicións Amalia Do-
mínguez Búa, a mostra fotográ-
fica Beiramar de Xosé Rañó,
que permanecerá abera ata o 14
de xullo. O martes 9 ás 21 vai
ser tempo de cinema coa pro-
xección de Piratas de Roman
Polanski (1986) na Casa da
Cultura; o mércores 10 no mes-
mo lugar á mesma hora proxec-
tarase Moby Dick dirixida no
ano 1956 por John Huston; e o
xoves 11 poderemos ver a fita
de Robert Flahery, Homes de
Arán (1934). O venres 12 na sa-
la de exposicións Amalia Do-
mínguez Búa vaise presentar o
libro A carpintería de Ribeira
en Galicia. O sábado 13 darase
benvida ás embarcacións parti-
cipantes pola mañá e ás 12 h.
haberá unha regata de game-
las; ás 17 h. terá lugar a regata-
exhibición de embarcacións
tradicionais e farase entrega do

II trofeo Os galos. Pola noite,
no aparcamento Massó, o festi-
val Xeiteiro de música e danza
coa actuación dos grupos Re-
trouso de Cela; Lumieira de
Cangas; Andorinhas de Espá-
rrago (Portugal); Buxainas de
Cedeira e a o redor das 23 h. ac-

tuará Brath. O domingo 14 re-
mata o encontro coa II manga
da regata ás 11:30 h. e coa en-
trega de premios na sala Amalia
Domínguez Búa ás 13:30 h. Pa-
ra máis información dirixirse a
osgalos@aolvant.com ou ao
telf. 986 702 071.♦

VI EncontrVI Encontro de Embaro de Embarcacións cacións TTradicionaisradicionais
Comezou este pasado luns na ca-
pital de Galicia coa actuación de
Montserrat Caballé, continuou
co Claude Rippas e Ambrose
Koch, o martes 2; e a Orquestra
Nacional do Porto, o mércores
3. Durante 19 días, convertirá o
noso país no punto de referencia
da música clásica. Organizado
pola Consellería de Cultura, esta
IV edición, segue, este xoves 4
no teatro Principal co Recital
Homenaxe a Farinelli; neste
mesmo lugar o venres 5 e sábado
6, El secreto de Susanna; no
Auditorio de Galicia, o luns 8,
estará a pianista Alicia de La-
rrocha; en San Martiño Pinario,
o martes 9, La Capella Reial de
Catalunya interpretará As canti-
gas de Sta. María de Afonso X;
o mércores 10 no Salón Teatro, o
trío alemán de violín, violonche-
lo e piano Ex Aequo; o xoves 11
na Praza da Quintana, a Orques-
tra Sinfónica de Galicia dirixida
por Manfred Honeck; o venres
12 no Principal, The Rte Van-

brugh Quartet; o luns 15 no Au-
ditorio de Galicia, estará Lorin
Maazel, prestixioso director,
compositor e virtuoso do violín,
dirixindo a Orquestra do Mag-
gio Musicale Fiorentino; o mar-
tes 16 na Praza da Quintana, La
del manojo de rosas; o mérco-
res 17 no Auditorio de Galicia,
recital lírico a cargo da soprano
Elisabete Matos; o xoves 18 en
San Domingos de Bonaval, un
dos coros de gospel máis grandes
do mundo, The Chicago Metro-
politan Choir; e o venres 19 no
Auditorio de Galicia poñera o ra-
mo da programación compostelá

a Real Filharmonía de Galicia.
En PONTEVEDRA, este xoves 4 na
Catedral e con entrada gratuíta,
haberá un Concerto a dúo; na
Catedral pero na de OURENSE e
gratuíto tamén o sábado 6 repiti-
rase este Concerto a dúo; a Or-
questra Nacional do Porto esta-
rá en VIGO este xoves 4 na Sala
de Concertos do CC Caixanova;
o martes 10 na Concatedral de
San Xulián de FERROL e con en-
trada gratuíta, haberá un Recital
de cancións galegas coa soprano
Laura Alonso e o pianista Mi-
guel Zanneti; en LUGO estará
The Rte Vanbrugh Quartet o
sábado 13 no Círculo das Artes
con entrada gratuíta; e o mérco-
res 17 La del manojo de rosas
estará no Palacio da Ópera da
CORUÑA. As localidades están a
disposición do público na oficina
do festival na rúa do Hórreo 61
en Santiago; na tele-billeteira de
Caixa Galicia telf.. 902 434 443;
e o día dos concertos na billeteira
do propio recinto.♦

Festival Internacional de MúsicaFestival Internacional de Música

En CALDAS DE REIS comeza o
venres 12 unha nova edición des-
te festival no que van actuar Big
Soul, Deluxe, Gigolo Aunts, Si-
donie e Triceratops; continúa o

sábado 13 con Rosendo, The Dis-
mal, Skunk DF., NDNO e Fe de
Ratas. A entrada é de balde e hai
zona de acampada. Máis informa-
ción en laf.chocolate@terra.es.♦

Festival Cultura QuenteFestival Cultura Quente

Elisabete Matos.

Richard 
Tuttle
mostra a
súa obra no
CGAC de
SANTIAGO

Boss
Martians,

grupo
estado-

unidense de
power pop

e punk rock,
toca o

mércores 10
no Mardi
Grass da

CORUÑA.



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

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

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

■ MÚSICA

NOA
A cantante israelita estará o
próximo xoves 11 no pavi-
llón multiusos Fontes do
Sar, ás 22 h, para presentar
en directo o seu último tra-
ballo, Now.

■ TEATRO

LA TENTACIÓN
VIVE ARRIBA
Con Verónica Forque no
reparto, será representada o
mércores 10 e xoves 11 no
teatro Principal ás 22 h.

SarriaSarria
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR
DE GALIZA
Ata o 21 de xullo a Casa da
Cultura vai acoller esta
mostra fotográfica submari-
ña sobre o ecosistema mari-
ño do noso país. A través
das suas 50 fotografías pre-
tende amosar a beleza e a di-
versidade zoolóxica que en-
cerra o mar, buscando un
equilíbrio entre as especies
popularmente coñecidas e
as descoñecidas. O resulta-
do de 25 anos de experien-
cia mergullándose e fotogra-
fando o mundo submariño.

SoutomaiorSoutomaior
■ EXPOSICIÓNS

COLECTIVA
O Castelo da vila acolle a
mostra dos artistas Anxo
Pastor, Carlos Maño e
Marcela Santorum.

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

RAMÓN CAAMAÑO
Ata o 28 de xullo a Casa do

Escudo acollerá esta mostra
composta por fotografías
tomadas nos anos 20 e 30
que presentan unha com-
pleta descripción da vida do
pobo nesa época, quedando
reflectidas todo tipo de acti-
vidades laborais, desde o
traballo manual, ata o tra-
ballo no comercio, no ban-
co ou na notaría. Desde os
nenos na escola ata as mu-
lleres aprendendo a coser

nas máquinas Singer. Des-
de os gaiteiros, festas, ban-
das, comparsas, teatro,
equipos de fútbol... ata os
velorios e rituais que acom-
pañan á morte.

VVigoigo
■ ACTOS

FEIRA DO LIBRO
Coarenta e cinco librerías,

dezaseis autores a asinar as
súas obras, presentación
oficial de seis novidades
e... o 10% de desconto nas
compras desta feira que se
celebra na Praza de Com-
postela ata o mércores 10.

■ CINEMA

FINAL FANTASY:
A FORZA INTERIOR
Dirixida por Hironobu Sa-

kaguchi no 2001, é unha fi-
ta de animación que vai ser
proxectada este xoves 4 po-
lo Colectivo Nemo de Fan-
tasía e Ciencia Ficción, ás
21:30 no café Uf (Rúa do
Pracer 19). 

■ EXPOSICIÓNS

LIÑAS DE FUGA
Oito estudantes do doutora-
do de pintura da Universi-
dade de Vigo amosan nesta
mostra colectiva os seus tra-
ballos de caracter moi di-
verso, que abranxe pintura,
son, vídeo, debuxo, escultu-
ra... que evidencian a inque-
danza dos artistas. Poderase
ver ata o 22 de xullo na ga-
lería Bacelos (Progreso 3).

MIRARTE
A Casa da Xuventude, do 2
ao 12 de xullo, acollerá mos-
tra de xoieria de autor Art-is-
taL, producida polo alunado
da Escola Técnica de Xoie-
ría do Atlántico Xoias.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
As obras da edición do ano
2001 do prestixioso premio
de fotografía de natureza,
coñecido como o máis im-
portante a nivel mundial,
organizado pola BBC Wild-
life Magazine e o Museo de
Historia Natural de Lon-
dres, nas que non só se va-
lora a beleza formal, senón
tamén a crueldade e os pro-
blemas de consevación da
natureza, van ser expostas
na sala do C.C. Caixanova
ata o 31 de agosto.

JAIME
MARTÍNEZ ARENAS
A sala de exposicións do

Clube Nautico acolle ata o
7 de xullo unha mostra de
acuarelas do artista.

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

■ MÚSICA

LUGNASAD
Van tocar na parroquia de
Saiáns o sabado 6.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

JOSEBA FRANCO &
MONTSE ARBELO
Mostras os seus traballos in-

AS FACIANAS DE GALICIA
II concurso de fotografia da Federa-
ción de Centros Xuvenís Don Bosco
no que se estabelecen 3 categorías: ata
13 anos; de 14 a 30; e maiores de 30. A
técnica é libre e o tema xirará en torno
ao título. Pódese participar con cantos
traballos se queira cun tamaño mínimo
de 20x25 cm. en soporte dun mínimo
de 30x40. As fotos deberán ir a com-
pañadas dun lema e no reverso figura-
rán os datos do participante. Os pre-
mios que se establecen por categoría
son, respectivamente, de 90, 150 e 120
euros. Ademais darase un accésit de 50
euros para a persoa da federación me-
llor clasificada. Todas as fotografías
deberán entregarse na secretaría técni-
ca da federación (Venezuela 3, baixo,
Vigo) antes do 10 de setembro e todas
as fotografías presentadas participarán
nunha exposición itinerante. Máis in-
formación no telf. 986 225 662.

CURSOS CERO EN CONDUCTA
A X edición destes cursos de imaxe
vaise celebrar na Coruña, entre o 8 e
19 de xullo, organizados polo CGAI.
Ademais da celebración de 6 cursos
haberá unhas xornadas internacionais
sobre Cinema, Imaxe e Síntese baixo o
nome de Mundos Dixitais, onde se
analizará o presente e futuro deste no-
vo formato coa participación de profe-
sionais de traxectoria internacional de
empresas como Framestore, Walt Dis-
ney, MillFilm ou DreamWorks. Terá
lugar do 8 ao 12. Do 15 ao 19 imparti-

ranse os cursos, que terán unha cota de
inscrición de 30 euros e que se van im-
partir na facultade de Socioloxía. Os
cursos son: Marxes da ficción, imparti-
do por Antonio Weinrichter; Cómo
facer a televisión menos aburrida, por
Javier Pérez Silva; Vendas e márque-
ting internacional, por Antonia Nava;
o director de cinema Mariano Barro-
so impartirá un Taller de dirección; e
finalmente Pablo Genovés analizará a
súa propia traxectoria en A imaxe está-
tica. Para máis información pódense
dirixirxe ao CGAI en www.cgai.org.

FENECHADAS DE VERÁN 2002
O concello de Fene convoca, para o
verán, unha serie de actividades dentro
deste programa que inclúe un campa-
mento de verán, do 8 ao 15 de xullo
para idades de entre os 12 e os 15 anos.
Do 8 ao 12 de xullo celebrase a Sema-
na da Ciencia Divertida, con activida-
des para nenos de 4 a 12 que se cele-
brarán na Praza da Escola (Perlío), e
que inclúe unha excursión á Casa das
Ciencias na Coruña. O programa ta-
mén abranxe os Chirlomirlos Urba-
nos, que se celebra en 2 quendas do 15
ao 24 de xullo e para o que se hai que
inscribir na Comisión de Cultura,
Educación, Ensino e Deportes antes do
11 de xullo; as actividades inclúen de-
portes con materiais alternativos, xo-
gos tradicionais, obradoiros, bailes,
veladas nocturnas, etc. Tamén se con-
voca un curso de piragüísmo, do 15 de
xullo ata o 30 de agosto na Praia de Al-

mieiras para maiores de 8 anos cunha
cuota de inscrición de 15 euros. Para
os maiores de 16 convócase o Tetra-
maratón de verán con fútbol sala, ba-
loncesto, waterpolo e voleibol; a ins-
crición e gratuíta. Para máis informa-
ción sobre o programa de actividades
dirixirse á Comisión de Cultura, Xu-
ventude, Ensino e Deportes na Avda.
Naturais 44 ou chamar ao telf.  981
340 366.

PREMIOS CULTURAIS 2002
Caja España, a  través da súa Obra
Cultural (r/ Leopoldo Alas “Clarín”, 4.
49018 Zamora) convoca estes certa-
mes: Premio Caja España de Pintura,
no que poderán participar todos os ar-
tistas con residencia no Estado Espa-
ñol que presenten  unha obra, orixinal
e inédita, admitindose todas as técni-
cas e correntes estéticas. A medida da
obra non excederá de 146 x 114 cms.,
nen será inferior a 92 x 73 cms. A obra
e documentación entregaranse persoal-
mente ou remitiranse por axencia de
transportes a: Caja España, Obra Cul-
tural entre o 2 e o 13 de setembro. Ade-
mais do boletín de inscripción debida-
mente cumplimentado deberá enviarse
a seguinte documentación: fotocopia
do carné de identidade ou equivalente,
breve historial profesional, fotografía
de 13 x 18 cm. da obra presentada, no
reverso da cal figurará o seu título  e os
dados do autor, declaración firmada
polo autor na que se faga constar que a
obra é orixinal e inédita. Establecese

un único premio dotado con 15.000
euros. Premio Caja España de Libro de
Contos: poderán participar cantas per-
soas de fala hispana o desexen, cal-
queira que sexa a súa residencia. Cada
concursante prederán presentar unha
soa obra. Os traballos deberán ser ori-
xinais e inéditos, entendéndose  por ta-
les aqueles  que non foran difundidos
por ningun medio de expresión ou co-
municación, escritos en español, e cun-
ha extensión de 100 follas Din A4 co-
mo mínimo, comprensivas de 2 ou
máis contos, mecanografadas a dobre
espazo a unha soa cara. Remitiranse a
Caja España, Obra Cultural antes do
31 de xullo. Poderán enviarse con sis-
temas de plica ou indicando os dados
persoais do autor. Establecese un pre-
mio en metálico de 12.000 euros, úni-
co e indivisíbel. XII Salón de Fotogra-
fía en Branco e Negro: no que poderán
participar fotógrafos de todo o mundo.
Cada autor poderá enviar como máxi-
mo catro obras, sempre que non foran
publicadas ou premiadas. O tema é li-
bre, e o tamaño será de 30 x 40 sen
montar. Ao dorso de cada obra farase
figurar o nome do participante, o seu
enderezo e o título. O envio de bole-
tíns, acompañados de fotocopia do car-
né de identidade, ou equivalente, breve
historial profesional, declaración xura-
da na que faga constar a calidade de
inédita da foto, xunto coas fotografías
enviarase a Caja España, Obra Cultu-
ral, antes do 31 de xullo. O premio é de
12.000 euros.♦

ConvocatoriasConvocatorias

LIBRERÍA TRAZOS
www.libreriatrazos.com

Unha das primeiras librerías galegas na
internet vén de renovar a súa tenda elec-
trónica, na que se poden comprar todo ti-
po de libros cun desconto do 5%. Ade-
mais, se o pedimento é maior a 50 euros,
os gastos de envío a calquera lugar do
Estado son de balde.♦
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A asociación de veciños O Caste-
lo, de NARAHÍO (San Sadurniño),
organiza cada ano este festival,
que parte da idea de tratar de con-
tribuir á promoción e difusión da
lingua galega, asi como doutras do
Estado español e da portuguesa. A
degradación do río é o interese po-
la súa recuperación é outro dos
motivos que fan que se celebre.

Esta edición terá lugar o vindeiro
sábado 6 na Bola, á beira do Río
Castro. Pola mañá os participantes
poderán levar as súas merendas á
beira do río, onde se premiarán as
mellores e máis típicas, asi como a
animación coa que conten. Pola
tarde haberá xogos populares para
cativos. E pola noite foliada, na
que participarán varios grupos.♦

Festival do Río CastrFestival do Río Castroo
Continúa a

mostra
fotográfica
de Ramón

Caamaño en
VERÍN.



fográficos, ata o 7 de xullo,
na sala A. Rivas Briones.

FOTOGRAFÍAS DE
GALIZA NO ARXIU MAS
Ata o 9 de xullo poderemos
contemplar esta interesante
mostra na Casa da Cultura.

XermadeXermade
■ MÚSICA

FESTIVAL
DE CABREIROS
En Cabreiros, o sábado 6,
estarán Alberto Mbundi e
a Turma Angolo-galega,
Tino Baz, Dómine Cabra
e Muxarenga.

VValençaalença
■ ACTOS

SERGIO GODINHO
Na próxima fin de semana
celébrase a Feira Multisec-
torial e de Serviços Expo
Minho 02 que tamén inclue

actividades musicais, como
a de Sergio Godinho o xo-
ves 11 ás 22:30 h; ou a XVI
edición do Encontro de Co-
ros do Baixo Minho, no que
estarán a Coral Polifónica
de A Guarda, Lembran-
zas de Tomiño, Centro
Artístico Deportivo de
Ponteareas, a Coral da
Catedral de Tui, asi como
corais de Cerveira, Ánco-
ra, Monção e Verdoejo.

BragaBraga
■ EXPOSICIÓNS

JULIAN OPIE
Os seus traballos van ser
expostos na galería Mário
Sequeira ata o 15 de setem-
bro. Nudes, a mostra foto-
gráfica de Jean-Baptiste
Huynh poderá ser ollada
ata o 31 de xullo nesta mes-
ma galería, onde tamén po-
deremos coñecer as obras
de João Penalva agrupada
en Recent Works ata o 12
de xullo.

■ Alúgase habitación en Santiago,
zona do Cámpus Sur. Telf. 636 779
794.

■ Mozo de 31 anos quere coñecer
mozas de toda Galiza de 20 a 35
anos. Son “majo” e cariñoso. Gústa-
me o monte, pasear e os animais.
Chámome Berto. Telf. 616 870 908.

■ Merco coleccións de anos com-
pletos de A Nosa Terra. Merco libros
antigos, documentos, fotos, postais,
etc., tlf.: 678 911 804.

■ Mozo universitario de 30 anos,
que gosta das viaxes, historia, arte
música, cinema, literatura, das noites
de “marcha”, do deporte, con sentido
do humor e cunha visión ampla e pro-
gresista do mundo, busca muller ro-
mántica, honesta, divertida e con
gustos semellantes para coñecerse e,
chegado o caso, entaboar unha rela-
ción seria. As interesadas poden es-
crebirme a renacemento@terra.es.

■ Véndese invernadoiro tipo bitu-
nel, con paredes curvas (14,80 x 42
m.), 621 m2. Fran, Cambre (A Coruña)
telf. 981 672 573.

■ Alugase piso na 1ª quincena de xu-
llo e na 2ª de agosto na Illa de Arousa,
con vistas ao mar. Telefonos: 986 551
161 (horas oficina) e 986 551 224/ 686
242 569 (sabados e festivos).

■ Explotación agrícola ecolóxica
precisa mozo para tarefas agrícolas
(por causa de enfermidade) a cambio
de hospedaxe, manutención e peque-
na compensación económica. Fran,
Cambre (A Coruña), telf. 981 672 573.

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

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

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

■ Requírense persoas lincenciadas
(diplomadas), arquitectos e enxe-
ñeiros (técnicos) desempregadas
para pequenos traballos remunera-

dos. Contactar através do Apdo. de
correos 1.012, CP 15.406 de Ferrol.

■ Véndese teléfono móbil Siemens
C-25. ¡Impecábel e para Movistar! In-
clúe adaptador para mecheiro de co-
che e funda. Prezo 54 euros (nego-
ciábeis). 982 501 086 (Xoan Carlos).

■ Alúgase apartamento a carón da
praia, completamente equipado para
catro persoas. Terraza, vista ao mar.
Telf. 981 761 144, 666 843 997.

■ Teño pensado abrir un pub e 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 es-
tampada coa versión patriótica da
lingua dos Rolling por 6 euros (tallas
M, XL e XXL). Tamén bandeiras da
patria por 7,21 euros. Máis informa-
ción en enmocidade@hotmail. com
ou nos telf. 646 794 726 - 626 892
484.

■ Preciso persoa para compartir pi-
so na Coruña. Perto da Praza de Pon-
tevedra, cuarto moi grande e luminoso,
ambiente tranquilo, 25.000 pta. ao mes.
Telf. 654 752 191, a partir das 16 h. 

■ Porcos celtas: Véndense crias en
Carral (A Coruña). Telf. 981 671 060.

■ Urxe a venda dun apartamento
en Lérez (Pontevedra). 70 m2, con ou
sen mobles, 2 cuartos, 2 baños, salón
amplo, cociña amoblada con ten-
dedeiro e recibidor. Exterior. Garaxe e

trasteiro. Perguntar por Lidia ou Xosé
nos telf. 986 872 950 / 647 959 164.
■ Búscase persoa para compartir
casa con moita luz, catro cuartos e
salón inmenso, detrás do Centro
Comercial Camelias de Vigo, por 75
euros (12.500 pta) ao mes. Telf. 696
336 154 / 649 624 969 / 676 843 701.

■ Véndese finca no lugar de Bexo,
en Dodro (A Coruña), na estrada de
Padrón a Riveira. Telf. 605 368 339.

■ Gañe diñeiro facendo ensobrado
profisional. Telf. 654 132 427.

■ Vende-se piso en Ribeira con vis-
tas ao mar, 98 m2, 3 cuartos, salón,
cociña, 2 aseos, terraza, praza de ga-
raxe e trasteiro, novo por un prezo de
15.600.000 pta. Telf: 981 873 683 e
607 711 016.

■ Busco interesados en dar clases
de tecido manual, en Santiago de
Compostela ou arredores. Teléfono
654 698 307 e-mail carlarefoxo@ya-
hoo.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 Arman-
do Rivadulha, militante de Nós-UP,
con 6.551 euros ou prisóm de um
ano e meio pola participaçom na lui-
ta contra a empacotadora de lixo
em Vila Boa em 1998. Fazemos un
apelo á solidariedade económica
de todas as pessoas e organi-
zaçons comprometidas com os di-
reitos e liberdades fundamentais, à
vez que denunciamos este novo
processo repressivo contra o inde-
pendentismo. Conta de solidarieda-
de em Caixagalicia 2091-0395-21-
3040001337.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde
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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 obra de Darío Fo que se centra
na figura de Francisco de Asís,
considerado o fraile rebelde, vai
ser posta en escena por Rafael
Álvarez “El Brujo”, o xoves 4 no
Auditorio Municipal de CANGAS;
o venres 5 no C.C. Caixanova de
VIGO; o sábado 6 na Casa da Cul-

tura de VILANOVA DE AROUSA; o
domingo 7 no Auditorio Munici-
pal do CARBALLIÑO; o luns 8 no
teatro-coliseo Noela de NOIA; o
martes 9 no teatro Rosalía de Cas-
tro da CORUÑA; e o mércores 10
no Auditorio Municipal Gustavo
Freire de LUGO.♦

San Francisco. JuglarSan Francisco. Juglar de Diosde Dios

Unha
mostra de
xoiería de

autor
podemos

ollar na
Casa da

Xuventude
de VIGO.

Novo horario do Departamento
de Administración de

Promocións Culturais Galegas S.A.
A NOSA TERRA.

Ata fina is de xullo funcionará
de 8:30 a 16 horas

inenterrompidamente.
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Francisco Leiro é parco en pala-
bras. Non gusta de explicar a súa
obra. Pero síntese satisfeito e or-
gulloso desta colaboración.
“Desde moi novo cando vía as
pezas deseñadas en Sargadelos
soñaba con facer algo así”, sina-
lou na presentación. Son cinco as
pezas que asina: o Garda Civil,
do que se adiviña o tricornio, o
Barco Preto, na que un home su-
xeita unha pedra de cantería en-
riba dunha dorna, a Gamela con
Verza, o Disco Dourado e o Fru-
teiro. Unhas pensadas como cen-
tros de mesa e outras que xa tiña
realizado anteriormente en ma-
deira e cun tamaño maior. Todas
poden visitarse na galería de Vi-
go ata o 31 de xullo.

Andrés Varela, técnico de
Sargadelos, explicou as dificul-
tades de plasmar as ideas do es-
cultor en materiais tan delicados
como a cerámica. “Leiro puña
cara de asombro cando diciamos
que había cousas imposíbeis de
facer. Conseguiu recriar a liber-
dade da súas ideas cinguíndose a
unha técnica que inclúe tempera-
turas de 1.400 graos e materiais

delicados”. Varela tamén comen-
tou que quedaban dúas pezas por
rematar, que presentaban dificul-
tades “aínda que non desistimos
de que acaben saíndo ben”.

En Sargadelos esta colabora-
ción é vista como a continuación
da relación da fabrica de cerámi-
ca ao longo da súa historia con

diferentes artistas. O pintor Luís
Seoane foi xunto a Díaz Pardo o
impulsor do laboratorio de for-
mas. Na opinión de Miguel Fer-
nández Cid, director do CGAC,
Leiro pensou estas pezas desde a
escultura “sintetizando ao máxi-
mo os efectos expresivos e tácti-
les, xa que sabe que o obxecto fi-

nal ten un tamaño limitado e a
limpeza característica de Sarga-
delos. Nos xogos de equilibrio,
na relación entre formas e con-
trapesos, na incidencia da cor ou
no xeito de utilizar os recursos
que provocan sensación de pro-
ximidade e misterio, reaparece o
mellor do Leiro escultor”.♦

Nº 1.041
Do 4 ao 10
de xullo
de 2002 Di Elvis Costello que o

rock actual é conser-
vador e que para iso

non hai máis que sintonizar
a radio. As grandes verda-
des resultan así de obvias.
Tanto que ás veces non as

vemos. Como os turistas
que en Santiago preguntan
pola catedral a tres pasos
dela. Hoxe os libros escola-
res din que o réxime de
Franco era unha ditadura,
pero dicir iso no franquismo

era propio dunha minoría
opositora sen credibilidade.
Cando oímos as noticias do
Brasil sabemos o que man-
dan os especuladores finan-
ceiros: tanto case como os
votos. Así de obvio.♦
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Doazóns
XOSÉ A. GACIÑO

Ahistoria da moza
ecuatoriana de 19
anos, que traba-

llaba de xeito ilegal nun
cortijo da provincia de
Sevilla, e que chegou a
desesperarse tanto pola
súa situación (sen papeis
e cun fillo no Ecuador e
outro en España) que se
quitou a vida cunha so-
bredose de pílulas, con-
verteuse fugazmente
nunha referencia de so-
lidariedade e xenerosi-
dade, cando os seus
pais, desde o fax da es-
cola da súa vila perdida
no Ecuador, transmitiron
a autorización para que
todos os seus órganos
aproveitábeis puidesen
ser trasplantados. A
cambio, e segundo está
previsto para casos nos
que os doantes non te-
ñan medios, o Servicio
Andaluz de Saúde custe-
ou a incineración do cor-
po e o traslado das cin-
sas ao seu país natal.

A xenerosidade des-
tes pais, que ademais te-
ñen que facerse cargo de
dous netos –un deles na-
cido en España–, permi-
tiu salvar a vida, ou me-
llorala sensíbelmente, a
seis persoas que recibiron
corazón, fígado, pulmóns
e riles (e aínda gardan
córneas e osos para futu-
ras operacións).

Visto ao reflexo da
actitude hipócrita do po-
der –e de boa parte da
sociedade, todo hai que
dicilo–, esta historia é
como unha brutal metá-
fora do aproveitamento
que se lle quere sacar aos
inmigrantes. Póñense to-
dos os atrancos posíbeis
para regularizar a súa re-
sidencia entre nós e aos
non regularizados né-
ganselles os dereitos
máis elementais, pero to-
lérase a súa contratación
en precario (non hai es-
tatísticas de empresarios
e latifundistas sanciona-
dos por esas contrata-
cións) e despois de sa-
carlles todo o zume labo-
ral, e mesmo a vida, o
sistema non ten pudor en
utilizar legalmente os ór-
ganos dos que non tiñan
existencia legal. (Salvo,
por suposto, a actuación
dos profesionais da sani-
dade pública, que, polo
menos en Andalucía,
non practican discrimi-
nacións “papeleiras” cos
inmigrantes).

Sinto pánico do que
poda significar o anun-
ciado –aínda que apraza-
do, de momento– endu-
recemento da lei de ex-
tranxería. ¿Optarán por
sacrificar directamente
os inmigrantes que cha-
man ilegais para mello-
rar as estatísticas de doa-
zón de órganos?♦
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Miguel Anxo Fernández
O cineasta galego que levantou a admiración dos críticos
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Cerámica de Sargadelos coa sinatura de Leiro
O cambadés traslada as súas formas escultóricas a cinco pezas

O artista e empresario Isaac Díaz Pardo á esquerda do escultor Francisco Leiro.                                                      PA C O  VILABARR O S

A.N.T.
Unha traxectoria artística sin-
gular, por unha banda, e un
sistema tradicional de produc-
ción, por outra, danse a man
nas pezas creadas polo escul-
tor Francisco Leiro para o Se-
minario de Formas de Sarga-
delos. Así o indicaba o empre-
sario e artista Isaac Díaz Par-
do na presentación das cinco
pezas  do escultor cambadés
na galería Sargadelos de Vigo.
“Posiblemente de maneira in-
consciente e sen telo estudiado
nos libros, pero Leiro leva den-
tro a inspiración doutros artis-
tas tristemente esquecidos que
aquí ou no exilio investigaron
con novos materiais e formas”.




