
O EXPEDIENTE A GARCÍA MALVAR, FISCAL XEFE
do Tribunal Superior de Xustiza, “por falta moi grave”, abre un-
ha importante crise na xudicatura galega. O fiscal é acusado de re-
trasos inxustificados nunha causa penal. Quen lle abre expedien-
te, suspéndeo por seis meses e cualifica de graves os motivos non
é a oposición política, nin tampouco a xudicial, senón o propio
Fiscal Xeral do Estado, Jesús Cardenal. A situación agrábase por-
que crea dúbidas razonábeis sobre a estabilidade e a imparciali-
dade do máximo tribunal galego. García Malvar non só tivo xes-
tos e actuacións moi criticadas como fiscal xefe do TSXG: xa era
polémico con anterioridade a asumir este cargo, gracias a actua-
cións como a persecución contra o alcalde de Allariz Anxo Quin-
tana. Precisamente desta época é a actuación que se investiga ago-
ra, a fin de determinar se favoreceu ou non a un amigo. O expe-
diente, polo tanto, non ten nada que ver coas actuacións máis cri-
ticadas nos últimos tempos, desde a polémica das vacas tolas, ás
exculpacións de Xosé Cuiña ou Antonio Ramilo ou o proceso do,
daquelas, deputado socialista Agustín Vega. Pero, máis alá da pre-
sunción da inocencia debida, o expediente fire na súa imaxe pú-
blica a un tribunal históricamente ninguneado desde Madrid.♦
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FUNDADO EN 1907

Lauzán

Illa da Creba,

territorio privado
1,75 euros

A dramática loita dos galegos contra
as tropas napoleónicas na
Afrancesada de 1809 é o marco
elixido polo autor para situar once
relatos que pretenden recuperar o
mellor espírito da literatura histórica
coa de aventuras e fantasía.

Miguel Anxo Fernández
O sabre do francés

FERROL XA

NON É DO CAUDILLO

En Arteixo perderanse 500 empregos

A metade de Zara Loxística

marcha para Aragón

Aznar prepara

as eleccións

cun cambio

de goberno

(Páx. 19)

A crise

do BNG en

Monforte
(Páx. 8)



O Cabalo, como lle chamaron
sempre popularmente os ferro-
láns,  desmontado aos sons do
Himno Galego. ¿Quen o ía de-
cir? ¿Non é unha tremenda para-
doxa que o dictador reciba seme-
llantes honores na súa forzosa e
agardada retirada? Semella que
forma parte da naturalidade coa
que o descomunal monumento
ao xeneral Franco, que presidía a
entrada da cidade que o viu nas-
cer, pasa á história do museo e
lle abre as portas ao Ferrol do fu-
turo. Tampouco houbo case asu-
bios, senón uns fortes aplausos
da maioría dos máis de 3.000 ci-
dadáns que se congregaran na
Praza de España para asistir a un
momento que consideraban his-
tórico. Era a consigna do Gober-
no municipal nacionalista: “cele-
bración pero sen revanchismo”.

O 5 de xullo do ano 2002, 35
anos despois de entronizar a Fran-
co a xeito de estatua ecuestre, un
guindastre levantaba o monumen-
to para facelo pasar a mellor vida.
As buguinas dos coches soaban
nas rúas de Ferrolterra e as bom-
bas de palenque e lucería, lanza-
das polos independentistas desde
a praza de Camilo José Cela, en-
chían o ceo de xúbilo. Minutos
antes os gaiteiros arremetían coas
notas da foliada do Cabezón. O
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O monumento do dictador pasa ao museo naval

entre unha civilizada festa cidadá

Franco despedido de Ferrol

co himno galego
AFONSO EIRÉ

Franco foi
enviado a onde
lle corresponde:
ao museo.
Tiveron que pasar
25 anos da súa
morte, para que,
no medio dunha
discreta festa
cidadá, deixase
de presidir a súa
vila natal. Ferrol,
nun acto
histórico,
revestido de
naturalidade,
remonta o pasado
e ábrelle as portas
da cidade á
normalidade

A
.N

.T
.



himno deixaba paso á canción de
“Se va el caimán, se va el cai-
mán”, prohibida durante o fran-
quismo e que tantas dores de ca-
beza lle dera ao mítico Pucho Bo-
edo, teimudo en cantala á fronte
da orquestra Los Satélites.

O monumento desprendíase
da súa peana de cimento e opro-
bio. ¡Era certo! A
c o n c e n t r a c i ó n
converteuse e ro-
meiría. O cava e
as cervexas en-
chían os vasos e
refrescaban as
gorxas que xa be-
rraban ¡fóra, fóra!

O acto con-
verteuse nunha
festa, sobre todo
para os militantes
e simpatizantes do BNG. O seu
alcalde conseguira o que non fo-
ran quen de lograr sucesivos al-
caldes da coalición socialista e
comunista, nin tampouco a pól-
vora dos independentistas. Atrás
quedaba numerosos intentos nos
últimos 25 anos, e toda unha co-
rrente literaria popular de 10 anos
máis: O Cabalo e o Demo com-
partiron, man con man, conto con
conto, os males e falcatruadas da
comarca.

Un alcalde axeitado

O alcalde Xaime Bello nin seque-
ra pretendía fachendear do logra-
do, nin festexar,
“máis alá do razo-
ábel” o momento.
Falaba do aparca-
doiro que se ía
contruir e do futu-
ro da cidade en
numerosas cadeas
radiofónicas. todo
o máis, relataba o
caso dun ferrolán
que se foi vivir a
Compostela afir-
mando que non
regresaría a Ferrol
mentres estivese alí O Cabalo.
Aquela noite voltara á súa cidade.

Ao lado do alcalde o coordina-
dor da executiva frontista, Anxo
Quintana e o deputado ferrolán
Francisco Rodríguez, que cualifi-
caba o logro como “alivio psicoló-
xico”. Rodeándoos, concelleiros e
dirixentes nacionalistas locais.
Amable Dopico, concelleiro do
PSdG-PSOE e próximo alcaldábel,
seguía o desenvolvemento da ma-
nobra de colocación do monumen-
to na plataforma separado dos seus
socios do goberno municipal. Al-
gúns nacionalistas preguntábanse
onde estaban os demáis concellei-
ros do PSOE. Outros recordaban
os atrancos postos
polos seus socios
(que a punto esti-
veron de rachar o
pacto) para que o
traslado se lograse,
votando contra a
construcción do
aparcadoiro. Sobre
todo, inquerían po-
lo concelleiro socialista Fernando
Blanco, 23 anos na corporación
baixo as siglas do PCG e PSOE.

Os opositores enxergando

¿Onde estaban os opositores?
Uns sentados na terraza do Cefé
Avenida e outros entre a xente da
praza. Retirar case se retiraron to-
dos xuntos, pero eran menos de

cincuenta en día tan sinalado. Ta-
mén foran incapaces de congre-
gar a máis dun cento de persoas
os sábados nos que realizaron a
protesta contra o traslado.

A verdadeira oposición a este
feito cualificado de histórico pola
maioría dos presentes, era o PP. Na
praza estaba o concelleiro Mario
Caneiro quen afirmaba que “é un-

ha vergoña que o
alcalde da cidade
esteña presidindo
un acto vandálico
coma este”, acu-
sando ao alcalde
de “promover o
botellón”.

Caneiro co-
mentaba, a quen o
quixera escoitar,
que “parece que
estamos na Idade

Media, cando metían os ladróns
nunha gaiola”. O símil semellarial-
le moi acaido ao resto dos ferro-
láns, sobre todo aos que se lembran
do conto do “Ladrón das Patacas”: 

—Eran tempos de fame. As
patacas desaparecianlle das hortas
aos veciños ferroláns sen que nin
eles, nin a Garda Civil, desen ato-
pado ao ladrón. Unha mañanciña,
cando as veciñas entraban no ci-
dade para vender os seus froitos
(previo pagamento do trabuco) a
estatua de Franco apareceu cun
saco ao lombo cheo de patacas.
No baselar, un cartel que dicía:
“aquí está o ladrón das patacas”.

Máis medido que o seu com-
pañeiro de corpo-
ración andou ao
día seguinte o pre-
sidente do PP de-
partamental Xoan
Xuncal. Conside-
ra o voceiro popu-
lar, sen ocultar o
seu disgusto polo
ocorrido, que “o
aparcadoiro era a
escusa perfecta
para a retirada do
monumento, o
grande obxectivo

político do BNG”. Criticou ao al-
calde por estar presente no acto,
afirmando que “actuou con noc-
turnidade e alevosía, conseguindo
unicamente enrabexar máis os
ánimos daqueles que defendían a
permanencia da estatua”.

Unha procesión ao Arsenal

Pero se algo estivo presente nesta
festa, ademáis dos intentos do al-
calde de restarlle trascendencia po-
lítica, falando de obras e do futuro
da cidade, foi a tolerancia. Tanto
que á Delegación do Goberno, co
ferrolán Fernández de Mesa á fron-
te, non lle pareceo apropiado mon-

tar aínda que fose
un pequeno dispo-
sitivo de segurida-
de, polo que poi-
dese pasar. A poli-
cía local chegouse
e sobrouse para
poñer orde no trá-
fico. Algúns na-
cionalistas pre-

guntábanse se o que pretendía pre-
cisamente o PP era que existisen
lios, canto máis sonados mellor.

Pero O Cabalo, coma se fose
nunha procesión de Semana San-
ta, baixaba cara o Arsenal nunha
grande plataforma seguido polos
cidadáns. A diferencia era que o
recollimento procesional estaba
convertido en xolda e rexouba.
As 17 horas o concello anunciara

que esa mesma noite do 5 de xu-
ño se ía realizar a baixada. Ás 23
comezou a operación de retirada,
despois de cinco días de faena,
coa chegada dun camión e dous
guindastres. Doce operarios tra-
ballaron arreo e concienzuda-

mente para que non houbese o
mínimo problema. As 02,15 no
Patio de Ferrerías do Arsenal Mi-
litar, quedaba instalado o monu-
mento convertido en historia, a
carón do seu testamento político,
o que inclúe a célebra frase de:

“deixo todo atado e ben atado”.
Tanto que o Comité de em-

presa de Izar (Astano) cualifica-
ba como “insulto” o novo em-
prazamento “ao ter que contem-
plar todos os días e para sempre
unha estatua imposta”.♦
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Vén da páxina anterior

‘Se va el Caimán,

se va el Caimán”

foi a cantiga máis

entoada na noite

de festa.

A Delegación do

Goberno non

preparou ningún

dispositivo especial

para prever

incidentes

O PP comparou

a celebración

popular cun botellón

O alcalde Xaime Bello, mostra-
se ledo “porque o Ferrol do sé-
culo XXI non estará presidido
pola estatua ecuestre do xeneral
Franco. Este era o desexo, moi
maioritario, da cidade e a pega-
da deste goberno municipal pa-
ra as novas xeneracións vai ser
o novo pórtico de entrada ao
bairro do Magdalena”.

Bello gusta de explicar que o
traslado: “forma parte da cons-
trucción dun aparcamento e que
se fixo cumprindo un acordo
plenario do 30 de marzo. As
obras comezaron o 23  de maio
despois dunha preparación con-
cienzuda”. Para o alcalde ferro-
lán, o traslado do cabalo foi “un
acto tecnicamente perfecto”, re-
alizado coa “maior tranquilidade
e naturalidade, sen que se produ-
cise ningún tipo de incidente”.

Aínda así, Bello, a preguntas
do xornalista, recoñece que “o
traslado tamén é algo máis”, con-
verténdose no que cualifica co-
mo “acto de satisfacción colecti-
va”. Pero non quer fachendear do
logrado. Tampouco dos atrancos
e dificultades coas que se atopou.
“Seguimos o método correcto e
axeitado, cumprindo os obxecti-
vos que tiñamos”, afirma.

Ante as arelas de moitos an-
tifraquistas non só de Galiza,
senón de todo o Estado, que
gustarían de participar dun
grande acto simbólico, Bello
insiste en que se “realizou co-
mo tiña que facerse” recoñe-
cendo as dificultades para que
tanto o ministro Federico Trillo
como o Xefe do Estado Maior
da Armada, desen o seu con-
sentimento para o seu cambio a
Bazán. “O monumento quedou
depositado na zona museística
da Armada, tal é como se acor-

dou co Ministerio de Defensa,
alí pode visitalo quen queira”.
Acordo que, polas condicións
do recinto (ou non só por iso,
secadra) tamén incluía a hora
do transporte.

“Fíxose de noite pero non
con nocturnidade, nin oculta-
ción. Izar ten unha xornada la-
boral e o Ministerio pactou un-
ha serie de condicións”, sostén
Xaime Bello. O alcalde tamén
recoñece que a reacción cidadá
e a importancia que lle conce-
deron os medios de comunica-
ción do estado e estranxeiros
“desbordaron todas as previ-

sións” malia anunciarse o cam-
bio ás cinco da tarde. 

Para Bello, “a presencía na
praza de miles de cidadáns e o
aspecto festivo é unha clara
mostra do sentimento dos ferro-
láns”.  Sabe que esta retirada do
munumento farao pasar á histo-
ria, “porque ao final, dáselle im-
portancia a un feito illado”, pero
pretende que esta actuación
“vaia vestida cunha actuación
municipal que recupere Ferrol
para os cidadáns en todos os ei-
dos. O traslado do cabalo só é
un feito, se se quer simbólico,
dentro destas actuacións”.♦

Xaime Bello

‘O traslado converteuse

nun acto de satisfación colectiva’

A cidade terá unha nova entrada coa remodelación da Praza de España.                                                                           A . N .T.

PA C O  VILABARR O S



Há umha alternativa melhor aos actuais
sistemas condicionais e particularistas
de protecçom social? Tenho a certeza

que sim. Essa alternativa nom só pom freio à
desigualdade social, senom que ademais au-
menta a liberdade dos grupos de vulnerabilida-
de máis visíveis da sociedade. Porque nom ol-
videmos que trás a desigualdade –quando tal
chegar a limites dramáticos–, há um problema
de máis fundo calado de falta de liberdade re-
al. Porque falta de liberdade é o que tem o tra-
balhador em precário; é o que sofre a mulher
discriminada em todo o tipo de oportunidades
de vida; é o que padece o desempregado de
longa duraçom que suporta o estigma social da
dependência do subsídio público. 

A alternativa que referim é a chamada ren-
da básica de cidadania, quer dizer, umha ren-
da destinada polo estado para toda a cidadania,
independentemente de calquer consideraçom:
sexo, raça, identidade cultural, morada, nível
de riqueza, situaçom de emprego/desemprego,
etc. Trata-se, pois, dumha renda universal e in-
condicional, que recebe o rico e o pobre, o
obreiro e o empresário, o home e a mulher, o
empregado e a desempregada; umha renda –is-
so sim– suficientemente generosa como para
sufragar as necessidades básicas. Que recebe o
rico igual do que o pobre! Obviamente, pois do
contrário nom seria universal; mais sem es-
quecer que calquer esquema de financiamento
sensato de tal renda de cidadania, dos muitos
que há propostos, grava máis ao rico do que ao
pobre. Bem, dada a sua factibilidade económi-
ca –sobre a que nom tenho dúvidas, os efeitos
virtuosos dumha renda de cidadania semelhan-
te som óbvios, mais todos eles concentram-se
num só: o aumento da liberdade. Por que?
Simplesmente, porque umha renda assim au-
mentaria a independência económica ou mate-
rial de toda a cidadania, mais em especial dos
máis vulneráveis. Porque só sendo indepen-
dente materialmente pode um escolher e eleger
em liberdade. Só desde a independência pode
o pobre aspirar a umha vida digna, e pode o
trabalhador escolher entre um abano máis am-
plo de empregos máis gratificantes e melhor
remunerados. A independência aumenta a li-
berdade. Umha renda básica de cidadania sufi-
cientemente generosa universaliza um nível
razoável de independência.

A grande tradiçom republicana, a tradiçom
da liberdade, a tradiçom que –desde Aristóte-
les a Jefferson e Paine, do melhor Maquiavel a
Cromwel e Harrington, de Bolivar a Juárez e
Zapata– combateu toda expressom política da
tirania e o despotismo, sem esquecer a que
aninha oculta nos recovecos das relaçons so-
ciais; esta tradiçom milenária, dizemos, apos-
tou com clareza pola independência material
como critério de plena cidadania. Por isso foi
umha tradiçom tam fortemente proprietarista e
confiou na propriedade da terra a possibilidade
da liberdade. Umha democracia de pequenos
(e grandes) produtores independentes foi, sem

ir máis longe, o sonho de Jefferson, um sonho
que o mundo industrial moderno varreu ao
criar um imenso exército de excluídos da pro-
priedade do capital (e da terra): o assalariado,
o trabalhador livre. Nom é por acaso que o li-
beralismo decimonónico terminasse por desli-
gar o ideal de cidadania da condiçom de inde-
pendência económica. O liberalismo moderno,
com efeito, universalizou direitos civis e polí-
ticos à marge da propriedade e da riqueza dos
indivíduos, mais nessa operaçom nom só criou
umha cidadania bem vulnerável, senom que
deu, aliás, cobertura jurídico-constitucional à
desigualdade social entre indivíduos formal-
mente livres. De modo avesso, a proposta da
renda básica de cidadania, ao voltar sobre o
ideal de independência para todos e todas, en-
laça com a tradiçom republicana da liberdade.

O mundo no que nos tocou viver é uma
mostra de que (desgraçadamente) podemos tor-
nar realidade as cousas máis incríveis: que um-
ha ínfima minoria da populaçom de muitos pa-
íses e estados possua máis da metade da rique-

za nacional ou estatal, que centenas de milhons
de persoas estejam condenadas a morrer de fa-
me (fai falta recordar que este é o triste destino
diário de 30.000 meninhos?), que se acumulem
imensas riquezas, que se permita que as deci-
sons tomadas por pouquissimos conselhos de
administraçom de grandes multinacionais para
o seu único e exclusivo benefício afectem a mil-
hares de milhons de persoas... A renda básica
nom vai mudar por si só todo este estado de
cousas e de acima para baixo. Com ela seguire-
mos afastados dum mundo ideal, máis ou me-
nos realizável. Porém, sem necessidade de re-
nunciar a esse mundo ideal, a renda básica de ci-
dadania constitui umha via a todas luzes razoá-
vel entre a inércia resignada da actual situaçom
e o inofensivo maximalismo que só considera
admisível umha sociedade “perfeita” segundo a
imaginaçom do prepotente de costume.♦

DANIEL RAVENTÓS é professor de Teoria Social na
Faculdade de Económicas da Universidade Central

de Barcelona (Catalunha) e presidente da Rede
Renda Básica (www.redrentabasica.org)
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Coinciden ABC e El
Mundo en a firmar
que A znar recupera a
iniciativa cos
cambios no goberno.
C laro que lendo eses
periódicos ninguén
podía saber que a
perdera .

A proba de que
vivimos nun mundo
virtua l está en que
unha folga que non
existiu provocou o
cambio de goberno
má is grande dos
últimos seis anos.

O que non
conseguiron varias
coa licións entre
socia listas e
comunistas, nin a
pólvora
independentista ,
conseguiuno o actua l
a lca lde de Ferrol:
retirar o caba lo. Un
exemplo de cómo se
combinan o tacto e
a firmez a .

Firmeza, a índa que
non tacto, é a  que
teñen os militantes
naciona listas de
Monforte que levan
desde 1979
discutindo entre
eles.

É normal que as
revistas mostren casas
por dentro.
Interiorismo,
decoración, mobles.
Fotogra fías de casas
ba leiras, de deseño,
para goce estético e
para tomar ideas que
sirvan ou inspiren
solucións no fogar
propio. As revistas do
cora zón tamén
mostran casas, as de
personaxes famosos.
C asas que serven
para sa tisfacer certo
morbo e un corrilleo
horteira . Por iso, sen
dúbida , as mellores
casas, son as que
saen en La Voz de
G a licia , casas de

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González

A Renda Básica: Umha
proposta singela e poderosa

DANIEL RAVENTÓS

A generalizaçom de uma paga universal, denominada renda
básica, faria muito menores as desigualdades entre os que
têm tudo e aqueles que nom possuem nada. A independên-
cia econômica é o primeiro passo para a liberdade real.

Cartas

Axuda a Arxentina

Por Antonio Rodríguez, galego
suízo que traballa como xorna-
lista en París, fáiseme máis pre-
sente a brutalidade da crise que
esmigalla a Arxentina. Por el sei
das desventuras de tantos amigos
comúns que por aló andan e as
súas loitas por sobreviver con
dignidade. Amigos que como o
médico Antonio Pérez-Prado, es-
tán máis que ocupados en aten-
der cos seus pequenos recursos
de pensionista os que lle van ca-
endo polas rúas, nas diversas fi-
las que hai que facer para case
todo, e nos que dormen e malvi-
ven en portais.

Quen coñeza Buenos Aires,
lugar que para nós os galegos
non é precisamente un sitio míti-
co, poderá compartir con nós a
dor, o abraio e a tristura de ima-

xinar aquelas rúas de letra de
tango, de café de exilios e refu-
xio de libros e cultura, aquela te-
rra de promisión e salvafames
para tantas familias, convertida
nun pesadelo de desabastece-
mentos e desfeita moral.

Mais hoxe non toca nen
saudades nen política. O meu
amigo Antonio recolle unha
pergunta de Antonio Pérez-Pra-
do e demándame unha informa-
ción que eu –tamén fóra da Ga-
liza non podo resolver– se a
Xunta ou calquera institución
oficial ou privada está a enviar
algunha axuda (a quén e cómo)
ou se existe algunha organiza-
ción que actualmente estea a
canalizar axuda desde Galiza a
Arxentina.

Non sendo así, se é que al-
guén se está a pensar (agardo
que sexa xa unha realidade) na
posibilidade –como el– de arte-

llar unha organización, iniciati-
vas, plataformas ou adesións
que aseguren unha pronta tras-
ferencia de cartos, medicinas e
mesmo alimentos á Arxentina
(e polo que se anuncia a Uru-
guai)

Se alguén quere achegar al-
gunha idea, comuníquese con
Antonio Rodríguez (rodjili@no-
os.fr)♦

ERNESTO VÁZQUEZ SOUZA

Cómo inviste
Facenda
os meus cartos
Non sei se é un defecto meu
persoal ou se simplemente se
trata dun superdesenvolvido
instinto de supervivencia por
causa desta nosa sociedade alti-
simamente competitiva, pero o

caso é que teño unha tendencia
moi marcada a pensar mal, a su-
poñer mala intención sen dispo-
ñer de datos obxectivos que o
indiquen. Mais, como é de su-
poñer, con moita frecuencia me
trabuco, prexulgando e conde-
nando sen dar oportunidade á
defensa. 

Onte condenei no meu parti-
cular e precipitado xuízo suma-
rísimo ao Ministerio da Facen-
da. E gusaríame facer acto pú-
blico de contricción. Ao recibir
unha carta remitida por este mi-
nisterio inmediatamente pensei
nos cartos que acabo de pagar
pola renda: seguro que me din
que ingresei de menos, fixo que
me reclaman máis... –pensei.
¡Non podía ser nada bo! Xa ab-
solutamente predisposto a ato-
parme con algún atropelo admi-
nistrativo, abrín o sobre. Dentro
del non atopei sanción ningun-

A N A PILLAD O



Galicia debe ser o país que máis noticias
xera arredor da lingua e a fala de todos
os que hai no mundo. Ser filólogo en

Breogania debería ser importantísimo. Ou es-
critor. Traballos ben pagados e esenciais. Ca-
se como os futbolistas. Os presidentes da
Xunta, os alcaldes, os presidentes da Deputa-
ción deberían ter como asesores especiais,
persoais, privados e confidenciais ou un filó-
logo ou un escritor. Pero non. En Galicia non,
aínda que debería ser así, cando menos se
atendemos ó volume de noticias que o asunto
da verba produce a diario. Quizais non haxa
no planeta, no Universo, sen esaxerar, lugar
onde os medios cuspan sen parar reflexións e
noticias, estudios e inquéritos, análises e con-
clusións sisudas, encol da fala e a lingua dos
nativos –case que todas publicadas, por certo,
en castelán– como  na nosa terra. Daquela,
afirmo, manteño, discuto con quen se me po-
ña diante e teña ganas de guerra, a cultura ga-
lega debe ser unha das culturas máis enfermas
e con peor saúde do mundo, senón, non se fa-
laría tanto deste asunto e todo sería moito
máis normal, saudable e lóxico.

Abro o xornal e atopo unha nova sobre
proxectos de colaboración entre a Xunta e a
Mesa pola Normalización Lingüística. Collo
outro e vexo un estudio sobre o número de
veces que os composteláns, ou os veciños da
parroquia de Alén dos Montes Limítrofes, ou
de onde sexa, todos estes estudios son iguais
e din o mesmo, falan ou non en galego ó día,
cantos non o falan pero enténdeno, cantos
non o entenden nin o falan. Falta investigar
cantos hai que falan en galego e non entenden
por que non lles contestan en galego eses que
non o falan pero si que o entenden e se o in-
tentan, o falan (anécdota persoal do autor nú-
mero un, confirmada con testemuñas e verifi-
cada empiricamente varias veces con actores
distintos e en lugares diferentes: agardo pa-
cientemente –Educación para o Consumo– a
que certa dependenta de certo centro comer-
cial moi importante da cidade de Vigo rema-
te de atender a un cliente portugués; el fala
portugués, ela contesta en galego. Sorrío or-
gulloso e convencido de vivir nun país nor-
mal. Case diría, convencido de vivir nun pa-
ís. Agora aténdeme por fin; fálolle en galego,
pero ela resposta en castelán... O galego co-
mercial é para o primo portugués. Para o pri-
mo nativo,  non hai mercadotecnia aínda que
funcione en galego; anécdota persoal do autor
número dous, desta vez moito máis surreal,
imposible de confirmar a través de testemu-
ñas porque foi unha conversa telefónica con
certa dependenta de certa axencia de viaxes
portuguesa establecida en Vigo, coa que pre-
tendía contratar as miñas vacacións. Fálolle
en galego, e a empregada en Vigo da empre-
sa portuguesa fálame en castelán... (Chamen
vostedes e fagan a proba ). Sigo. Folleo unha
revista e dime que non sei quen vai loitar pa-
ra que os do Bierzo poidan escoller galego na

escola. Prendo a televisión e escoito as críti-
cas dos que coidan que representar a Castelao
en Galicia en castelán é unha burrada. Poño a
radio e dinme que Agustín Fernández Paz vai
ser traducido ó castelán e que iso é un éxito
(que o é). Lingua, lingua, lingua. O Problema.

A situación é case que de guerra. En fin,
suavizarei o asunto e direi que é de vixilan-
cia activa e preocupada. Non é de estrañar
que rematen verdadeiros talibáns gardiáns
da fala dada a situación conflitiva na que
estamos no asunto idiomático (quizais os
talibáns da fala rematen sendo os filólogos
e os escritores dos que antes falaba... á fin
lles atopamos unha utilidade). A idea últi-
ma é que falar ou escribir en galego xa non
é unha cuestión de militancia, que está asu-
mido, que a sociedade o tolera con norma-
lidade. Vexamos, poida ser, non lles direi
eu que non, mais hame permitir, cando me-
nos, que sospeite un pouco do estado anxe-
lical no que seica agora estamos. Non son
aqueles tempos, va que non, pero agora es-
tamos “living a celebration”. Como dixo
alguén, ¿que pasaría se Rosa de España
cantase o estribillo en galego? ( “Europa
está a vivir unha festa rachada, ra, rachada,
imos a cantar... etc...”). Non, as cousas non

son tan normais como nos empeñamos en
facer ver e repetimos.

Partirei dun tópico decimonónico, algo ro-
mántico: unha lingua é un pobo. Agora o silo-
xismo. Unha lingua é un pobo, repito. A lin-
gua galega é O Problema. Daquela, a cultura
galega ten un problema. Un conflito lingüísti-
co. E xa cheira. Era eu neno e no instituto es-
cribiamos sobre o bilingüísmo e a diglosia, so-
bre a Lingua A e a Lingua B. Pasan vintetan-
tos anos e os rapazolos de bacharelato escri-
ben sobre bilingüísmo ( harmónico) e diglo-
sia, sobre Lingua A e lingua B, é dicir, teñen
–en trinta liñas– que solucionar nos exames os
mesmos problemas filolóxicos, sociais e cul-
turais que os seus mestres de galego tiñan que
solucionar nos exames do pasado. Non evolu-
cionamos. Seguimos mergullados no mesmo
mar de confusións de sempre. Pero máis tris-
tes e máis afogados. Máis cansos tamén. Náu-
fragos, sen dúbida, e convencidos  de que as
illas están máis e máis afastadas de nós. No
medio, entre as ondas, aboian discursos triun-
falistas que falan de saúde, de normalidade, e
de que O Problema está superado. Todo moi
bonito, moi abundante e moi barato. Pero os
xornais seguen falando do Problema e aquí
non se ve luz por ningures.♦

Nº 1.042 ● Do 11 ao 17 de xullo de 2002 ● Ano XXV

persoas con medios
para privilexiar a
decoración, casas
humanas, de
individuos que
ca lquera pode
coñecer, pero sen
morbo, nin uso
ma ldicente . O  orgullo
ga lego dunha boa
casa , persoa l,
entrañábel, para
compartir cos amigos.

Rafael Á lvarez , El
Brujo , é un gran
actor, un dos me llores
actores españois, dos
má is cotiz ados, dos
que saben p isar as
táboas e encher o
escenario coa súa
presencia , dos que
contan cunha voz de
barítono capa z de
de ixar sen pestanexar
aos da  fila vinte , un
actor de esquerdas
de toda a  vida , igua l
que Juan D iego . El
Brujo estivo actuando
estes d ías en G a liz a .
Viña cunha obra  de
Dario Fo , de ironía e
crítica anticlerica l, o
San Francisco , xograr
de Deus. Ra fae l
Á lvarez  introduciu
unha escena con
dous gardas ga legos
ante a  torre de
Padua , a lá na Idade
Med ia . O s ga legos
fa lan así: “¿ Q ue
hacemus tu?” . Con
esa terminación en
“u” , ao modo
asturiano , que nada
ten que ver co
ga lego , pero que
forma parte do
repertorio literario
caste lán,
caricaturesco dos
ga legos. Ese costume
existiu a ta ha i un
século . Pero non
hoxe , cando medrou
o respecto e a
consideración cara
nós. C ab ía esperar
que Ra fae l Á lvarez  o
tivese sab ido e que
non viñese aquí con
ese estereotipo
caduco . Q uiz á  se
deca tou ao
comprobar que
ninguén do púb lico se
ría , non sendo a lgún
turista .♦

O problema da lingua
FRANCISCO CASTRO

Moi mala debe estar a lingua galega cando todo o mun-
do fala dela. Parece máis un problema ca unha virtude,
atendendo a como a tratan moitos cidadáns de Galicia.

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

ha, nin reclamación de máis
cartos pola renda, nin un em-
bargo da conta, nin... Non. Cun
ton amigable e con todo luxo de
detalles, o señor Cristóbal
Montoro facía publicidade das
estupendas medidas fiscais
adoptadas polo goberno de J.M.
Aznar.

Parvo de min. Eu pensando
que ía ser algo malo, e simple-
mente se trataba de usar cartos
públicos para facer propaganda
partidista. Teño que cambiar.♦

MARCOS FERREIRA AMOEDO
(VIGO)

Pit bull, ¿culpábel
ou inocente?
A raza pit bull ten unha inclina-
ción innata á pelexa. Nembar-
gantes, isto non supón pensar en
barbaridades coma a castración.

Non hai nin unha soa raza peri-
gosa e moito menos asasina per
se, senón que a culpa do que re-
alizan os cans é no 100% do ser
humano. O can é o animal de
compaña por excelencia desde
hai máis de 2.000 anos e que
prestou, presta e prestará extra-
ordinarios servicios á humani-
dade. Creo pois que debemos
calmarnos un pouquiño para po-
der analisar e tratar de buscar
solucións a tantos ataques de
cans nos últimos tempos. Al-
guén dixo nunha ocasión que
unha boa vara de medir o nivel
dun país é o número de cans que
teña censados. No estado o au-
mento do nivel de vida produciu
un aumento considerábel do nú-
mero de cans, destacando im-
portacións masivas de todas as
razas das que ata agora non sa-
biamos nada. Así que desta ma-
neira e sen regulamentos ou leis

autonómicas ou centrais come-
zaron a xurdir os problemas:
persoas sen escrúpulos e colec-
tivos marxinais comezaron a ad-
quirir cans de razas fortes para
adicalos a pelexas, procedendo
paralelamente á cria totalmente
descontrolada, pasando xeneti-
camente taras e desequilibrios
graves de comportamento duns
individuos a outros. Quero re-
saltar que a agresividade é unha
conducta individual influida en
certo grau pola xenética, máis
nunha porcentaxe moito maior
pola ensinanza de conductas
inadecuadas por parte de donos
irresponsábeis. Hai que pensar
que o can quere sempre agradar
a seu dono e se este o que espe-
ra e esixe é ferocidade non du-
biden que hai un bo número de
razas que van cumplir este dese-
xo. ¿Qué facer pois? O primeiro
e primordial ao meu entender é

evitar o intrusismo profisional
no que a criadores e adestrado-
res se refire regulando legal-
mente estas profisións. Os pri-
meiros encárganse de aplicar
unha rigorosa depuración xené-
tica traballando como o veñen
facendo ata agora con rigor en
todas e cada unha das razas, re-
xeitando problemas físicos co-
mo a displasia de cadeira ou psí-
quicos como os desequilibrios
da conducta.♦

MONCHO VARELA. 
(VIGO)



A. ESTÉVEZ
Era unha cita só para homes; as
únicas mulleres estaban alí para
amenizar. Cea no Barco de Valde-
orras para celebrar a asemblea
dos empresarios do alterne na
noite do 28 de xuño. A Aso-
ciación Nacional de Locais de Al-
terne entregaba premios, un deles
á unidade central operativa da
garda civil. O premio non debeu
de ser do agrado do corpo que
non enviou ningún representante
a recollelo. Os que si asistiron a
cena foron catro alcaldes, o socia-
lista Alfredo García, rexedor do
Barco, e os homólogos de O Bo-
lo, Manuel Corzo (PP), de Petín,
Miguel Bautista (PSOE), e da
Rúa, Xosé Vicente Solarat (Inde-
pendente). García incluso entre-
gou un dos galardóns nunha reu-
nión celebrada en Valdeorras por
proceder desta comarca o presi-
dente de Anela, Pablo Mayo.    

Ana Míguez, presidenta do
centro de estudios da muller Ale-
crín, está convencida de que a
asociación acolle no seu seo o
proxenetismo e afirma que va-
rios locais escudados nestas si-
glas pertencían a unha rede de
prostitución ilegal recentemente
desartellada na Coruña, Lugo,
Valladolid, Oviedo, León, Ou-
rense, Ciudad Real e Zamora. A
rede recibía, segundo Míguez,
“o apoio da estructura inocente e
desinteresada ofrecida polos
empresarios do club de alterne,
que enmascaran tras o veo da
pretendida legalidade da explo-
tación de ditos locais o máis gra-
ve atentado contra a liberdade
das mulleres”.

Alecrin acusa a esta aso-
ciación de constituir unha “cíni-
ca organización de esclavización
das mulleres”. 

Certamente Anela dálle argu-
mentos cando explica que “os lo-
cais asociados obteñen os seus

ingresos diarios do que xera o
hotel e das copas que se consu-
men na sala, que se producen no
exercicio de alterne”. Non poden
meterse nas relacións “volunta-
rias entre dúas persoas maior de
idade”, pero, en calquera caso, a
entrada da discoteca do hotel só
está permitida aos homes. Ale-
crín ven de enviarlle á fiscalía
xeral do estado a información
sobre o apoio institucional reci-
bido por Anela na Galiza.

Certificados de calidade

Os empresarios do alterne xusti-
fican a súa actividade cunha
campaña pro legalización das
prostitutas e teiman por atraer
cara a súa causa a veciños, polí-
ticos e institucións. Conceden
premios a alcaldes populares, al-
tos cargos da Generalitat –da cal
aseguran obter apoio para as sú-
as reivindicación– e a aso-
ciacións veciñais que erradican a
prostitución da rúa. 

Na súa visita a Galicia Maio
entrevistouse coa directora de
Turismo, Anxeles Antón e co
presidente da Deputación de Ou-
rense, Xose Luís Baltar. Alecrín
acúsaos de encubrir con esta
campaña as actividades delicti-
vas e demanda a fiscalía xeral do
estado que investigue os apoios
institucionais. Os empresarios
do alterne defenden a seriedade
dos seus establecementos e con-
ceden certificados de calidade.
Os requisitos para obtelos: débe-
se prestar un servicio adecuado
“non tanto o estrictamente se-
xual” senón tamén en canto se-
guridade e hixiene, non pode ha-
ber coacción de cara as mulleres
e non se pode traficar con dro-
gas. “No consumo non podemos
meternos porque tamén pode ha-
belo noutro comercio ou ata nun-
ha consellaría”.♦
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A estatua
de Franco
volve cabalgar,
segundo
El Correo
El Correo Gallego (6 de xu-
llo) ofrece en portada a noticia
da retirada da estatua de Fran-
co da Praza de España de Fe-
rrol e o seu traslado para o
Museo Naval da Zona Maríti-
ma do Cantábrico, pero inver-
tindo as prioridades da noticia.
De tal modo titula: “A estatua
de Franco volve cabalgar”,
dando a impresión de que no
canto de ser retirada, ven de
ser colocada. En páxinas inte-
riores e no primeiro parágrafo,
o xornal compostelán informa
de que o alcalde, o nacionalis-
ta Xaime Bello, asistiu os ac-
tos “con máis olleiras que as
de costume”. Un dato crucial
para á información tratada
que, por outra parte, o Correo
non soe fornecer doutros per-
sonaxes con presencia habi-
tual nas súas páxinas.♦

A prensa
estatal
editorializa
sobre a
estatua, a
galega non
Aínda que ningún xornal ga-
lego editorializou sobre a reti-
rada da estatua de Franco de
Ferrol, si o fixeron varios xor-
nais foráneos e algunhas emi-
soras de radio estatais. Este
foi, por exemplo, o editorial
que El periodico de Catalun-

ya lle adicou ao tema o día 8
de xullo: “Á noite, pero sen
nocturnidade. En medio dun-
ha discreta presenza cidadá, e
cos compases do hino de Ga-
liza entoado polos gaiteiros, a
descomunal estatua de Fran-
cisco Franco que vintecinco
anos despois da súa morte
aínda presidía a súa vila natal,
pese a protestas e atentados,
foi retirada a pasada quinta
feira. Xaime Bello, o alcalde
nacionalista dun Ferrol que
agora si, definitivamente, xa
non é do Caudillo, enviouna
ao lugar que lle corresponde,
o Museo da Armada.

A memoria histórica de-
be conservarse, pero os em-
blemas da ditadura non de-
ben seguir impoñendo a súa
presenza ominosa na vía pú-
blica. Só ás personaxes e
símbolos nos que todos os
cidadáns podan sentirse re-
presentados, e a quen se de-
ba recoñecemento xeral, de-
ben poder presidir rúas, pra-
zas e edificios públicos.

O mesmo destino que a
estatua ecuestre de Ferrol de-
berían seguir os símbolos
franquistas que, de forma os-
tentosa, en Madrid, en San-
tander e en Palma de Mallor-
ca, e máis discretamente no
nomenclator de moitas pobo-
acións españolas, seguen pro-
clamando que media España
derrotou unha vez á outra me-
dia. E que, cando menos ne-
sas localidades, non renuncia

aínda a aquela vitoria”.♦
Censo
de baches e
de bancos con
excremento
de gaivota
A maioría das cidades ga-
legas están cheas de ba-
ches, teñen pintadas nas pa-
redes, farolas fundidas e
dúceas de problemas máis.
Esta é cando menos a ima-
xe que ofrecen os diarios
locais. Calquer lector forá-
neo deduciría deste panora-
ma a existencia en Galiza
dun xornalismo crítico,
mesmo hipercrítico. Pero
este espíritu inconforme
non vai máis alá das páxi-
nas locais. Xunta e governo
central líbranse de tales
análises. Claro que tampou-
co en todas as cidades ga-
legas ocorre isto. El Pro-
greso de Lugo ou Faro de
Vigo fan contabilidade dia-
ria de atascos e bancos pú-
blicos con excremento de
pomba ou gaivota, pero non
así La Voz de Galicia na Co-
ruña ou La Región en Ou-
rense que só encontran vir-
tudes nas súas cidades res-
pectivas. As malas línguas
pensan que todo iso ten algo
que ver coa proximidade

“A capa de asfalto desaparece en Luís Taboada. O adoquinado asoma na rúa”, escri-
be Faro de Vigo (8 de xullo), nunha reportaxe que repite semanalmente e que ese día
titulou: “Imaxes dunha cidade ferida”. ¿Será tan grave que unha rúa teña adoquíns?
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Gostaría de que fosemos bastan-
te mais alá. Que non traballase-
mos en cuestión de protección e
urbanismo con miras escasas ou
limitadas ou coas mais inmedia-
tamente posibles. 

Digo esto logo da interven-
ción de Xabier Toba como res-
ponsábel de urbanismo anun-
ciando medidas de protección
excepcionais para a liña costeira
entre San Miguel de Oia e
Saiáns. Coido que as medidas de
protección é preciso implemen-
talas xa, para evitar que algúns
teñan a tentación de aplicar o ve-
llo aforismo de parvo o último. 

Hai uns meses que comentei
brevemente esta posibilidade co
concelleiro inda que daquela non
tiven a impresión que fose un
proxecto que considerase priori-
tario. Alégrome, non sei se dun
cambeo de opinión, si doutras
achegas máis interesantes, pero
levo dito en relación con esta
idea, un pouco máis ampliada,
que estamos diante do mellor pro-
grama electoral que se poida ofre-

cer en Vigo e que afecta a tres
concellos, polo que interesaría a
participación da Area Metropoli-
tana ou a actual Mancomunidade. 

Creo que a protección e a súa
posta en valor debe incluír a liña
costeira dende San Simón ata a
grande oportunidade da ETEA,
todo un espectáculo multidiscipli-
nar, darlle outras solucións ao
cruce da área portuaria de Vigo,
incluído botarlle unha ollada ao

novo peirao de trasatlánticos de
Yokohama, deseñado por certo
por un español, sobrevalorar o
Berbés –magnífico traballo, por
certo– salvar a cuestión dos esta-
leiros e voltar á liña de auga de
Bouzas para converter a vella vi-
la pesqueira na porta de entrada
do mundo de servicios de ocio,
mar e praias, empezando aquí o
xigantesco paseo marítimo que
debería chegar alomenos á praia

de Patos e inda á Praia América. 
O traballo de acordo político

sobre estas cuestións, non se debe
esquencer que o ministerio de
Cascos ten un proxecto simple dun
paso peonil costeiro amais da de-
cisión de Cuíña de incrementa-la
presión sobre os infractores urba-
nísticos, fai pensar que inda é po-
sible en Vigo ofrecer un plano a
medio prazo de carácter interna-
cional. Só é preciso ter aquela con-

fianza de Tierno cando aseguraba
que os patos voltarían ao Manza-
nares, fronte a incredulidade de
moitos e o sorriso cínico doutros. 

Se nos derradeiros anos temos
deixado de falar de corrupción, se
cada día se escoita máis falar de
colaboración institucional, por
moito que organismos concretos
como a Deputación parezan pre-
dios particulares, algo demostra
que é posible pensar nun grande
proxecto e con grandes retornos
sobre todo na área de servicios. 

Non estou de acordo coa opi-
nión de Toba de que o tramo entre
San Miguel e O Portiño, a última
praia o sur de Vigo, sexa o salvá-
bel, porque deixariamos a utopía a
unha beira sen tan sequera ter usa-
do o poder do Concello e a súa ca-
pacidade de negociación. 

Xa digo que este é un pro-
xecto para alomenos dous man-
datos, un programa electoral por
si mesmo, visible, divisible por
tramos, ecolóxico e con capaci-
dade para absorber toda a ener-
xía creativa que se queira.♦

Unha auténtica revolución

no urbanismo costeiro
XOHÁN VILA

O mar da Ría de Vigo, entre San Simón e a Praia América, aínda po-
de contar cun programa urbanístico que faga desta privilexiada costa
un exemplo para o mundo enteiro. Só mediante o diálogo e o com-
promiso a longo prazo se pode conseguir salvagardar este patrimonio.

Vigo

Alcaldes de Valdeorras

apoian os donos

de locais de alterne



“Ti vas para alcalde”. Así esti-
veron xogando os altos cárregos
da Xunta, incluidos os membros
do Goberno, nos últimos meses.
Ninguén quere oír da boca de
Manuel Fraga o: “meu querido
amigo, teño posto en vostede
moitas esperanzas e precisamos
da súa contribución para recu-
perar a alcaldía”. Esa frase trae
dos nervios os populares. Saben
que significará o fin da súa ca-
rreira política, como a historia
do partido demostra.

De momento a gracia xa si-
nalou a Manuela López Besteiro
como candidata á alcaldía de
Lugo e a Corina Porro para a de
Vigo. As dúas conselleiras terán
que competir en moi diferentes
condicións. En Lugo, Manolita,
terá todo o apoio do aparato do
partido, comezado por Cacharro
Pardo, que aceitou perder peso
en Compostela antes que situar
a García Díez como candidato.
O ex-alcalde podería acabar
converténdose nun moi perigo-
so competidor para el mesmo.

En Vigo a unanimidade par-
tidaria á hora de nomear a unha
persoa como Corina Porro, con
pouca experiencia política, non
agocha as diferencias. A batalla
comezará coa formación da lista.

Na Coruña, o PP ten os ollos
postos en Eduardo Lamas, se-
cretario xeral para os deportes.
Irá se non ten outra alternativa.
Nesta cidade o enfrontamento
político está aínda máis á vista,
despois da decisión do respon-
sábel provincial, Xesús Almui-
ña, de mudar a dirección local
nomeando unha xestora. O can-
didato de hai catro anos, Anto-
nio Eiras (fichado a última ho-
ra) renunciou esta vez a compe-
tir, ao considerar que o proxec-
to que ten o seu partido para a
cidade é o mesmo de Paco Váz-
quez, segundo confesan algúns
dos seus colaboradores.

En Ferrol, os enfrontamen-
tos internos demandan tamén un

candidato de importación. Fa-
louse do ex-conselleiro de Pes-
ca, Xoan Camaño, pero agora
quen máis posibilidades ten de
sair nominado e o Delegado do
Goberno central, Fernández de
Mesa. En Pontevedra tamén hai
dúbidas. Os vaticinios apuntan a
Xosé Bieito Suárez Costa, home
da nova ministra Ana Pastor. En
Santiago repetirá Dositeo Ro-
dríguez e en Ourense, malia as
cotenadas de Baltar, voltará a
competir pola cadeira o único
alcalde que ten o PP nas capi-
tais, Manuel Cabezas.

Poucos cambios no BNG

O BNG repetirá candidatos, co-
as excepcións de Ourense e San-
tiago. En Ourense Alexandre
Sánchez Vidal substitúe a Rodrí-
guez Peña, que se dedicará uni-
camente as labouras de deputa-
do. Foi na cidade das Burgas on-
de precisamente o BNG non vi-
ra cumpridas as súas espectati-
vas, nas anteriores eleccións.

Os actuais alcaldes repetirán
cabeza de lista: Lois Pérez Cas-
trillo en Vigo, Miguel Lores en
Pontevedra e Xaime Bello en Fe-
rrol. O mesmo que a tenente de
alcalde de Lugo, Branca Rodrí-
guez Pazos, que esta vez tentará
acadar a alcaldía. Tamén repetirá
Enrique Tello na Coruña, praza
na que o BNG tentará recoller a
todos os descontentos con Fran-
cisco Vázquez co obxeto de que
perda a maioría absoluta. Fontes
desta organización afirman que
poderían conseguilo sempre que
o PP poña algo da súa parte. A
puxa interna entre os nacionalis-
tas aparecerá, seguramente, á ho-
ra de conformar as candidaturas.

Caras e cruces

entre os socialistas

Os socialistas téñeno complica-
do nalgúns lugares, pero resolto
noutras. En todo caso, o recurso

das primarias, apresentado hai
tres anos como a grande novi-
dade política, non ofreceu os re-
sultados previstos. Só no Ferrol
celebraron eleccións internas.
Amable Dopico, voceiro muni-
cipal, derrotou ao histórico
(procedente do PC), Fernando
Blanco. En Pontevedra non
houbo quen se enfrontase a Ro-
berto Taboada, así que o actual
voceiro municipal repetirá ca-
beceira de cartel, aínda que sen
o entusiasmo da organización.

En Vigo e Ourense, para
evitar unhas primarias que po-
derían resultar explosivas, da-
dos os enfrontamentos dos últi-
mos catro anos, Pérez Touriño

recorreu a independentes. Na
cidade olívica o elexido foi o
avogado Pérez Mariño, recibido
con división de pareceres pola
militancia. En Ourense, coa
agrupación socialista disolta,
cos concelleiros fora do partido
e co seu voceiro Antonio Troiti-
ño ameazando con formar unha
candidatura, o elexido foi o ac-
tor Abelardo Pérez.

Máis claras teñen as cousas
os socialistas na Coruña, malia
as pequenas conspiracións con-
tra Vázquez, apoiadas por al-
gúns concelleiros, e máis en
Compostela e Lugo, onde repe-
tirán os actuais rexedores Xosé
Bugallo e López Orozco.♦
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A igrexa
que vive
FRANCISCO CARBALLO

Non esperaba tal
distancia entre a
Igrexa que “renace”

na Franza e a que soportan
os galegos. Nun debate en
Vigo a fin de maio,
quedárame o regusto da
miña defensa do espacio
eclesial como suficiente
para a liberdade persoal. A
Igrexa francesa garantiuno.

Se vostedes camiñan por
Franza, verán sempre
abertos os templos. Lerán
en todos eles tres
indicadores: 

“Accueil”, acollemento
constante e omnipresente.
O escaso clero e os laicos
acollen os que se acercan;
fano de forma patente e
desinteresada, sacramental
e familiar.

Formación, calquera
templo ofrece horarios,
lugares e materiais de
contemplación, instrución,
preparación aos bautizos de
adultos, de mozos, de pais
de nenos. Abondan as
ofertas de comunidades
cristiás bíblicas, teolóxicas,
pero sobre todo de
solidariedade cos pobres de
Franza e do mundo.

Retiro, individual ou
colectivo: Taizé,
Rocamadour, Berceau St.
Vicent de Paul, etc.etc. Non
hai diócese que careza de
tales centros cálidos,
silenciosos, abertos. Non
faltan os asimilábeis aos
santuarios e romarías
galegas, v.g. Lourdes.

Mais son excepción; a
“Chapelle” da rue de Bac
(París) atendida polas Fillas
da Caridade e páules é o
reverso da moeda do Pilar
de Zaragoza, de Covadonga
ou de Amil.

A imaxe de Igrexa que
vemos en Franza é
manifestamente diferente da
Galega: na Franza segue
tamén en pé todo o utilitario
litúrxico tradicional cando é
de valor patrimonial: está
aí, como museo, mais actúa
unha nova igrexa sinxela,
humilde, desposuída,
solidaria. Unha Igrexa que
carga coa súa historia de
grandeza e de miseria, pero
que se refai en novos crisois.
Non hai remendos novos en
vestidos vellos; hai vestidos
novos.

Por todas partes, en
Franza, de maneira
manifesta, renace a Igrexa
do Vaticano II: sen poder,
con amor, con consolación
de inmigrantes, excluídos e
“piadosos”. Toda unha
esperanza; todo un
contraste coa Igrexa
hispánica da
contrarreforma que afoga.

A auga viva que Xesús
prometeu, é auga de
beber.♦♦

Dous días antes da asemblea lo-
cal, que vai elexir o candidato á
alcaldía de Compostela, Encar-
na Otero fixo pública a súa de-
cisión de non volver ocupar a
cabeza de lista nas eleccións
municipais do próximo ano.
Unha determinación persoal
coa que, segundo explicou,
quere pór o seu gran de area na
renovación do BNG. 

Encarna Otero –que foi can-

didata en catro ocasións e que
leva doce anos como concellei-
ra– asegurou que tiña tomada
esta decisión desde a celebra-
ción en abril da Asemblea Na-
cional do BNG “de acordo co
criterio de relevo na configura-
ción das listas que se aprobou
nos relatorios do debate”. “Pen-
so que Santiago e o BNG mere-
cen unha renovación co tempo
suficiente para que o Bloque

poida demostrar con novos fol-
gos, que é capaz de gobernar a
cidade”, dixo.  

A actual tenente-alcalde,
que compareceu en rolda de
prensa acompañada polos ou-
tros catro concelleiros do grupo
municipal, seguirá formando
parte do Consello Nacional do
BNG e deixou aberta a posibili-
dade de non rematar o mandato
no concello. Encarna Otero ne-

gou que a súa decisión sexa
froito de confrontacións inter-
nas e manifestou estar disposta
a asumir outras responsabilida-
des, aínda que algunhas das sú-
as actuacións no goberno muni-
cipal foron obxecto de contro-
versia no propio BNG. O xoves
11 de xullo a asemblea local eli-
xe o novo candidato, que ten
que ser ratificado o sábado 13
polo Consello Nacional.♦

Encarna Otero renuncia

a presentarse como candidata en Compostela

O PP recorre á Xunta, o PSOE a ‘famosos’ e o BNG sorprende en Compostela

Máis novidades das agardadas

nos alcaldábeis das cidades
A. EIRÉ

Os partidos que gañaron hai tres anos as municipais mós-
transe remisos a mover o banco e fan repetir os cabezas de
cartel. O BNG confirma a todos os cabeceiras de lista das ci-
dades, agás Ourense e Compostela. No PSOE repiten os tres
alcaldes e o PP bota man da Xunta para tentar a recuperación
de alcaldías. Idéntico sistema xa ensaiado con resultado dispar.

A concelleira nacionalista de Santiago, Encarna Otero.              A . PA N AR O  /  Arquivo



A.E.
O que foi unha victoria cidadán
converteuse nunha división pú-
blica no BNG monfortino. O PP,
calado e sen dicir palabra. A
Plataforma Veciñal conseguiu,
despois de oito meses de movili-
zacións, que o goberno muni-
cipal reducise o recibo da au-
ga que consideraban abusivo. 

O que non conseguiron días de
acampadas diante da casa consis-
torial, ocupación dos locais do
concello, concentracións e protes-
tas, lográrono os dous concellei-
ros do BNG de Monforte: situar á
cidade nas portadas informativas.

O sábado 31 de xuño estaba
prevista a celebración dun pleno
extraordinario da corporación
monfortina para aprobar o retorno
da ordenanza da auga á situación
na que estaba antes de privatizala.
O acordo levaría consigo a aplica-
ción dunha tarifa única por sanea-
mento a partires de outubro e a re-
alización dun estudo sobre o ser-
vicio. Pero o pleno suspendeuse.

Xa era a segunda vez que se
pospuña o debate sobre o canon

da auga e saneamento. Nesta
ocasión o alcalde Nazario Pin
(PP) argumentou que non se pu-
dera celebrar a preceptiva comi-
sión informativa de Facenda por
non estar presente a interventora
municipal Mónica Legazpi. Inte-
grantes da Comisión da Auga fi-
xéronlle ver ao alcalde que non
era preceptiva a presencia da in-
terventora, aspecto que ela mes-
ma corrobarou ao día seguinte.

Suspendido o pleno extraor-
dinario, a corporación tentou
continuar co pleno ordinario
convocado a continuación. As
tentativas atopáronse cunha so-
nora protesta a xeito de pataleo e
berros de máis de 50 persoas. 

A sesión ordinaria suspendeuse
cunha orde de desaloxo da sá de ple-
nos que non se chegou a cumprir.

Media hora máis tarde os
membros da corporación trasladá-
ronse á sá de xuntas do consistorio
para continuar co pleno a porta pe-
chada. Ante a continuación das
protestas no exterior, o alcalde
aceitou a suspensión. Os berros
contra o alcalde subiron de ton ao
sair os membros da corporación.

Nesta ocasión non foron unica-
mente os concelleiros do PP os
descualificados. Tamén a oposi-
ción tivo que escoitar duras acusa-
cións. A máis sonada foi a de
“traidores”, mentres o alcalde era
alcumado de “ladrón”. Criticában-
lles aos concelleiros da oposición
(que demandaran o pleno extraor-
dinario) que abandonasen os veci-
ños e se puxesen do lado do PP.

O alcalde e o PP encaixaron a
protesta como puderon. Celesti-
no Torres da CNG afirmou “en-
tender o enfado dos veciños”. O
voceiro do BNG, Xoán Antón
Rodríguez, Xaneco, visibelmente
doido pola presencia de membros
do BNG entre os que apuparon á
oposición, afirmou que existían
dúas formas de facer política no
BNG “a dos de HB e a democrá-
tica do grupo municipal”.

Rodríguez Vázquez puxo os
feitos, cualificados de “gravísi-
mos” en coñecimento da direc-
ción nacional do BNG, acusando
á UPG de “desatar unha caza de
bruxas contra EN despois da úl-
tima Asemblea Nacional”. Afir-
mou que, detrás de todo, estaba o

intento de que el non voltase a
repetir como candidato nas pró-
ximas eleccións.

Tanto a asemblea local do
BNG como a executiva nacional,
censuraron o proceder e as de-
claracións dos edís monfortinos,
chamándoos a orde interna. Ce-
cilia Pérez Orxe, responsábel de
política municipal, cualificou
como graves e totalmente desa-
fortunadas as declaracións do
voceiro municipal que ao día se-
guinte se ratificaba nas súas de-
claracións. Dase a circunstancia
de que a UPG conta cun único
militante en Monforte que non é
membro da plataforma veciñal.

A repercusión das acusacións
saltaron do plano local, conver-
téndose nun novo fronte dos mi-
litantes de EN contra a dirección
do BNG e nun motivo de ataque
contra a UPG. Algo que ven re-
sultando habitual desde a Asem-
blea Nacional da Coruña.

O venres 6 de xuño o pleno
municipal de Monforte, en só
tres minutos e por unanimidade,
decidiu o retorno a anterior orde-
anza da auga.♦
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O portavoz municipal do
BNG no concello de A Coruña,
Henrique Tello, presentou o cha-
mado Pacto pola Coruña para
potenciar o desenvolvemento
económico da cidade.

Xustifica esta iniciativa na si-
tuación de crise que viven secto-
res claves: O tráfico total do por-
to baixou un 7% e as descargas
de pescado fresco pasaron nos
últimos dez anos de 72.000 tone-
ladas a 29.000; o aeroporto de
Alvedro, que o ano pasado tivo
un incremento do 11% de tráfico
de pasaxeiros, perdeu nos catro
primeiros meses do ano 2002
máis de 33.000 pasaxeiros (o
17%) continúa o desmantela-
mento industrial co peche da Fá-
brica de Tabacos en decembro...

Tello considera que hai que
reaccionar e propón a cosntitu-
ción de Centro Municipal de de-
senvolvemento Económico, que

promova a creación de novas
empresas, analizando previa-
mente cales son os secotres máis
productivos, estaría liderado po-
lo concello, pero aberto á partici-
pación doutras institucións eco-
nómicas, empresariais e sociais.

Non é a primeira vez que as
forzas sociais fan esta mesma
reivindicación que sempre tivo
mala acollida por parte do gober-

no municipal do PSOE. Máis de
2.000 persoas participaron hai
oito anos nunha manifestación
convocada pola CIG, CC OO e
UGT para reclamar a reindus-
trialización da Coruña, a elabo-
ración dun plano económico e
social e a constitución dunha
mesa de diálogo e negociación
con presencia das administra-
cións e institucións. Considera-

ban urxente redefinir un modelo
de crecemento económico qeu
permita un desenvolvemento es-
tabel e sostido.

Desde decembro de 1995,
que presentou no Pleno do con-
cello unha moción para a cosnti-
tución do Consello Económico e
Social, o BNG insistiu na necesi-
dade do consenso para facerlles
ofertas atractivas aos inversores,
mellorar as infraestruturas e po-
tenciar o tecido industial. Neste
sentido, levaba tamén outra mo-
ción para a creación de solo in-
dustrial.

Estas iniciativas sempre fo-
ron rexeitadas polo PSOE.

A financiación deste centro
tería un custo inferior a seis mi-
llóns de euros, que o BNG consi-
dera perfectamente asumíbel, se
temnos en conta que só represen-
ta o 3% dun presuposto munici-
pal de 192 millóns de euros.♦

Pacto pola cidade 
MANUEL MONGE

A Coruña está en recesión económica. Para o gru-
po municipal nacionalista, cómpre un consenso
entre todas as forzas políticas da cidade para en-
contrar camiños de desenvolvemento e emprego.

A Cor uña

Nacionalismo
‘Coalición
Galega’
XOSÉ MANUEL SARILLE

¿Que
nacionalismo
sería ese, que

até os nacionalistas que o
compuñan cren que Fraga é
nacionalista galego? Se o na-
cionalismo é tamén un senti-
mento, ¿que nacionalismo
sería o de Coalición Galega,
de Democracia Galega, que
só un ex-dirixente se apaixo-
na e manifesta indignación o
día da clausura? 

Non era homologábel a
ningún outro partido,
tampouco aos vascos nin ca-
taláns; sempre pareceu unha
xangada, un batuxo que reco-
llía naúfragos e servía para ir
tirando. Eran conscientes de
que non estaban a bordo dun
grande navío, nen lles impor-
taba. Sabían que non viñan
de lonxe nin ían para
ningures. Un apaño para
aproveitar as superestruturas
administrativas, o novo orde-
namento legal que trouxo a
democracia. Porque salvo
momentos excepcionais en
que algún líder quixo mirar
para o modelo de Bilbao, os
demais non tiñan
preocupacións dese tipo, nen
había principios para ancorar
o invento, nin interese. Ou
sexa non tiñan preocupacións
de carácter ideolóxico. Abon-
daba con transitar polos
decretiños, fitar para as datas
electorais e seguir as pegadas
da vella UCD, as do
clientelismo. 

Se algo distinguía a Coa-
lición Galega de Alianza Po-
pular era o maior apego ás
novas normas que ían
xurdindo, as normas que
regulaban digamos que a ga-
leguidade (por dicir algo).
Polo demais desputábanse o
control caciquil, mentres que
os coagas descoñecían e
desdeñaban o corpus teórico
tradicional do nacionalismo.
E iso ten moita importancia,
porque un pintor pode buscar
camiños propios cando coñe-
ce as técnicas do oficio, non
antes. Un escritor só pode
arriscar e buscar un estilo
persoal cando domina as for-
mas  dos antecesores, senon
o resultado é unha trapallada
inmadura. 

Os menos oportunistas
quixeron ser nacionalistas
sen dominar a doutrina. Un
pouco soberbios,
desprezaron os peares
básicos, a lingua galega, a
reformulación territorial, os
fundamentos estratéxicos, a
reivindicación firme. E claro,
o edificio renxe, o transatlán-
tico non pasa de boia.   

Morreron rematando unha
circunferencia. Retornaron ao
berce sociolóxico do que saí-
ran. Non van descarriados
para o nacionalismo galego
de Manuel Fraga, por moito
que a outros lles fastíe.
Coalición Galega foi un
nacionalismo que non foi.♦

Os seus concelleiros desautorizados pola asemblea local e a dirección nacional

O BNG de Monforte converte

unha victoria veciñal en división interna

No centro, con lentes, o alcalde Nazario Pin (PP), ante varios membros da comisión veciñal.



¿Para que van servir as Cáma-
ras Agrarias? 

Como define a Lei, son órga-
nos consultivos e de elaboración
de informes para a Administra-
ción. Iso tamén deixa a porta
aberta para que cando haxa pro-
blemas graves emitan unhas con-
clusións en función do que se fa-
le nos seus plenos. Estiveron
vintecatro anos paradas e a xente
ten que comprender que non po-
den empezar a funcionar dun día
para outro. Partimos practica-
mente de cero. O que deixa moi
claro a Lei é que A cámara non
pode representar o sector, para
iso xa están os sindicatos. Ten
que existir un equilibrio.

Veñen de manter unha reu-
nión co Conselleiro, Diz Gue-
des ¿como valora esta primei-
ra toma de contacto?

Positiva porque mostrou boas
intencións en canto á súa dota-
ción orzamentaria. Dixo que ía li-
berar a subvención deste ano e
mandounos facerlle chegar un
prego de necesidades. Tamén se
comprometeu a retomar o diálogo
co sector. Nós puxemos de mani-
festo a nosa intención de que as
cámaras funcionen como órganos
consultivos e polas dúas partes
quedou claro que non podían su-
plantar o traballo das organiza-
cións agrarias. Púxose tamén so-
bre a mesa a necesidade de crear
foros para interlocución co sector. 

A experiencia ata o de ago-
ra non foi moi boa.

Durante a campaña e cando
rematou, insistín en que agarda-
ba que este proceso sirva para
normalizar as relacións da Con-
sellería co sector agrario que nos
últimos anos, sobretodo, foron
practicamente inexistentes. Os
representantes do sector son os
sindicatos e non houbo reunións
coa maioría deles. Por outra
banda confiamos en que as con-
sultas á cámara se teñan en con-
ta, que poidamos participar ou
incidir na planificación da polí-
tica agraria e achegar  a expe-
riencia da xente que está nos
plenos, que é a que ten contacto
directo e diario coas explota-
cións. Non é o mesmo escoitar
esas opinións que facer o traba-
llo desde un despacho aínda que
se dispoña dunha análise da si-
tuación previa ou se teñan ela-
borado unhas enquisas. Está cla-
ro que o punto de vista de quen
fai a lei e de quen sufre as súas
consecuencias é moi diferente.

En política agraria ¿cales
son as prioridades?

O que todo o mundo bota en
falta no sector agrario é, en pri-
meiro lugar, unha ordenación do
territorio e despois das produ-
cións. Non podemos seguir dei-
xando todo en mans dos produ-
tores e que cada un tire por onde
primeiro lle vén á cabeza. A Ad-
ministración ten que marcar as
pautas en relación ao modelo
agrario que queremos para o pa-
ís. Preguntarse se queremos
manter xente no rural, unhas pro-
ducións de calidade ou seguir
tendendo a esa agricultura inten-
siva que xa se está abandonando
noutras zonas europeas. Esta di-
rección ata o de agora non exis-
tiu. Hai subvencións da UE que
se están deixando malgastar.
Vense auténticas barbaridades,
explotacións que investiron moi-
tísimo con subvencións, que pa-
san os cinco anos de compromi-

so e pechan. Cartos tirados. Per-
mitíronse investimentos que non
entran dentro dunha lóxica. Hai
zonas de grande actividade agra-
ria nas que aínda non se fixo a
concentración parcelaria e outras
que xa están pedindo unha se-

gunda. A diferencia de aquí, en
todas as zonas onde hai unha
agricultura moderna está feita
esa estruturación.

Durante o recente debate
no Parlamento da proposición
de lei de ordenación do territo-

rio do BNG, que rexeitou o PP,
insistiuse na necesidade de fa-
cilitar a mobilidade das terras. 

Volvemos á importancia que
ten a ordenación do territorrio,
saber que terra vale para usos
agrícolas, para forestais ou para

edificar. A causa da intensifica-
ción, as explotacións están au-
mentando moitísimo o seu volu-
me, pero non dan encontrado su-
perficie para conseguir alimento
para o gando ou para desfacerse
do purín como abono. Ao mesmo
tempo, levar os servicios ás ca-
sas pode resultar moi caro e hai
fincas que poderían estar traba-
lladas e que están de monte.
Ademais, a política forestal foi
un erro. Volvo insistir, aquí non
se guía a xente e así pasa por
exemplo que o eucalipto tivo un-
ha caída de prezos importante
cando está todo plantado con es-
ta especie. ¿Como se lle explica
aos propietarios, cando teñan
que sacar esa madeira ao merca-
do, que se apostou por iso e que
agora xa non vale?

A Xunta anuncia un pro-
xecto ¿sería unha boa ocasión
para empezar a pedirlle a opi-
nión ao sector?

Claro que é unha oportunida-
de. Os presidentes das cámaras
vimos de ter unha reunión en Lu-
go, que eu convoquei para po-
ñérmonos de acordo na cuestión
presupostaria e tamén tratar de
facer uns regulamentos o máis
semellantes posibeis, para falici-
tar a interrelación. Estamos dan-
do os primeiros pasos pero iso
non impide que a Consellería
empece desde xa a consultar te-
mas relacionados co sector, de
política agraria pero tamén de
medio ambiente,  sobre o que te-
mos cousas que dicir. 

Un dos problemas que lles
preocupou aos gandeiros este
ano foi a baixada do prezo do
leite. ¿Que solución propón?

O problema dos prezos non
só lle afecta ao leite. Estes días
estase falando do dos coellos, hai
un tempo foi o dos porcos, o da
carne de vacún está sen recupe-
rar desde as vacas tolas. As pro-
ducións teñen uns ciclos e hai
factores externos que inflúen,
pero para ter un sector forte son
necesarias distribuidoras impor-
tantes e industria transformado-
ra, que está case toda en mans de
fóra. Hai que potenciar ese elo
pero tamén hai que crear mesas
sectoriais para o diálogo que
funcionen como grupos de pre-
sión para que cando se negocie
algo en Europa todos arrimemos
un pouco o ombreiro, chegue-
mos a uns puntos en común e
poidamos facer presión. É o que
fan noutros pasises e noutras zo-
nas do Estado.

¿Que espera da relación
con Unións Agrarias?

Espero que sexa boa. O
acordo foi para garantir a gober-
nabilidade das cámaras e non
deixalas en mans de Xóvenes
Agricultores porque eles non se
caracterizaron estes anos por
defender o sector. Podes coindi-
cir máis ou menos coa Adminis-
tración pero non subordinarte
como fixo esta organización.
Nós consideramos o acordo pri-
mordial  para defender os inte-
reses do sector e axudarlle a
aguantar estes momentos difíci-
les. Non ten por qué haber maior
problema para entendernos. Ca-
da un ten que asumir a posición
en que está en cada unha das cá-
maras e traballar conxuntamen-
te. Non se trata de gobernar na-
da, senón de emitir opinións, fa-
cer suxestións e dar solucións
para que se teñan en conta.♦
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Xosé Antón Ledo Pan

‘As Cámaras Agrarias deben servir

para normalizar as relacións

entre a Administración e o sector’

P. BERGANTIÑOS

Advirte que as Cámaras Agrarias non poden suplantar o traballo das orga-
nizacións agrarias pero confía en que estes órganos consultivos sirvan pa-
ra retomar o diálogo da Xunta co sector. Enxeñeiro agrónomo, propietario
dunha explotación en Meira e candidato do SLG, Xosé Antón Ledo Pan
explica as súas  prioridades como presidente da Cámara Agraria de Lugo.

A . PA N AR O
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“A illa da Creba foi, desde sem-
pre, propiedade dos veciños, pero
usurpouna o constructor Emilio
Penas Piñeiro mediante unha
trampa legal, con axuda do conce-
llo de Outes”, explica Francisco
Abeixón, veciño de Esteiro, Mu-
ros, e integrante do Comité para a
Defensa da Illa da Creba, unha or-
ganización nada para recuperar o
control público dunha illa que é
espacio natural protexido.

“Hoxe nin se-
quera se pode ir á
illa, hai cans soltos
e por iso nin se po-
de ir pescar, apro-
piouse de todo, in-
cluído o dominio
marítimo terres-
tre”, protesta Xosé
Saborido, outro
dos integrantes do
Comité.

Na illa da
Creba, Penas Pi-
ñeiro construíu
unha casa de
grandes dimen-
sións que non
conta con licen-
cia municipal do concello de
Muros e comezou as obras para
facer un peirao, aínda que poste-
riormente os tribunais fallaron
na súa contra e hoxe ten a obri-
ga legal de deixar a costa tal e
como estaba. De momento, non
realizou a reposición.

“Este é o momento de tratar
de recuperar a illa, ao ter que dei-
xar como estaba a zona do litoral
no que ía construír o peirao, o in-
quilino da illa ten que desembol-
sar moitos cartos e si as adminis-
tración presionan pode que aban-
done”, indica Manuel García
Sendón, concelleiro do BNG en

Muros. O inquilino ao que se re-
fire é Emilio Penas Patiño. “Cha-
mámoslle inquilino cando quere-
mos ser asépticos e usurpador o
resto das veces”, ironiza o edil.

Trampas legais

“No proceso de apropiación da
illa empregaron todo tipo de
trampas para fomentar a confu-
sión”, explica Francisco Abei-

xón. A principal
argucia foi atri-
buír a pertenza da
illa ao concello
de Outes. Así, o
deslinde adminis-
trativo entre o
concello de Outes
e o de Muros es-
tablecía que “a
illa da Creba e to-
das as existentes
ata Montelouro
pertencen á xuris-
dicción do conce-
llo de Muros”. A
declaración era
de 1921. Esta cir-
cunstancia ob-

viouse cando, ao ano seguinte, o
21 de decembro de 1922, rexis-
trouse por primeira vez a illa. Is-
to fíxose a nome duns veciños da
parroquia de Freixo (Outes) e no
documento, formalizado en Ou-
tes, estamparon a súa sinatura as
principais autoridades de Outes.

Posteriormente, nos anos 40
un litixio xudicial rematou cun
fallo do xuíz de paz de Outes no
que se lle recoñecía a propieda-
de común da illa aos veciños de
Esteiro en Muros. “Os veciños
de Esteiro pensaron que todo
quedara aí –indica Francisco
Abeixón-, pero en 1980 o inqui-

lino apoderouse da illa e come-
zou unhas obras de construcción
usando unha licencia que lle
concedera o concello de Outes.
Outra vez aparece a argucia de
Outes. Entón, o alcalde de Mu-
ros paralizoulle as obras e si
puido facelo foi porque tiña xu-
risdicción sobre a illa”. Con to-
do, Penas Piñeiro conseguiu re-
matar a casa no 88, aínda que,
ao estar localizada nun espacio
protexido, non é legalizábel.

“Entón, para tratar de legalizar a
situación da casa, en 1990, en
lugar de facer unha inscrición,
realizou unha transmisión de
propiedade en base á primeira
inscrición irregular realizada en
Outes en 1922”, conta Abeixón.

Hoxe, Penas Piñeiro exhibe
documentación que suposta-
mente proba a propiedade da
illa, pero a través dun proceso
viciado desde o principio. De
feito, o concello
de Muros nunca
lle recoñeceu a
propiedade da
illa.

Ademais do
concello de Ou-
tes, no longo
proceso de apro-
piación da illa da
Creba, Penas Pi-
ñeiro conseguiu
un aliado na De-
marcación de
Costas de Gali-
za, que lle deu o
seu apoio ao pro-
xecto de cons-
trucción do pei-
rao, invocando para iso “o inte-
rese dos veciños de Esteiro”.

Fronte a pretensión de cons-

truír este peirao, o concello de
Muros sempre sostivo que a pri-
vatización do dominio público
marítimo terrestre non cabía nes-
te caso por construír ilegalmente
nunha illa que é espacio natural
protexido, invocar un título de
propiedade non recoñecido pola
veciñanza de Esteiro, que consi-
dera a illa como ben común, im-
pedir o acceso á illa mesmo para
circular pola súa zona marítimo
terrestre, non recoñecer a com-
petencia do concello sobre a illa
malia formar parte do seu territo-
rio e alegar como xustificante do
porto uns cultivos mariños que
non existen.

“Na súa oposición, o concello
sempre invocou razóns relacio-
nadas coa lexitimidade da pro-
piedade, non se baseou en cues-
tións relativas ao medio ambien-
te e a súa protección porque ao
mellor nun futuro pode interesar
construír un porto ou unha ponte
que una a illa ao continente, a
cuestión é que non podemos per-
mitir que o inquilino faga un ne-
gocio cunha illa que non é súa”,
indicou o concelleiro nacionalis-
ta Manuel García Sendón.

En todo caso, a vía xudicial
cortou calquera posibilidade pa-
ra que Penas Piñeiro poda levar
a cabo a construcción dun peirao
ou dunha ponte e obrígao a dei-
xar todo como estaba. Para cal-
quera actividade que explotase a
casa tampouco contaría con li-
cencia ao ter unha construcción
non legalizábel.

Críticas ao concello

A recuperación da illa da Creba
sempre foi un anceio dos veciños
de Esteiro e de feito, a iniciativa
do BNG, en novembro de 1999 o

concello de Mu-
ros aprobou por
unanimidade un-
ha moción para
demandar á Xun-
ta e ao Estado
que impulsen a
devolución desa
zona litoral. No
debate daquela
moción, o alcalde
socialista Celesti-
no Formoso pro-
puxo a constitu-
ción dunha comi-
sión que elabora-
se dun expediente
para comezar os
trámites de recu-

peración. A proposta do rexedor
aprobouse, pero nunca se levou

Os veciños de Esteiro, Muros, reclaman a recuperación

dun espacio protexido que lles foi usurpado

A Creba, a última illa privatizada

A illa da Creba sitúase fronte á parroquia de Esteiro e trátase dun espacio protexido.                                                                                                   Reportaxe Grá fica: A . N .T.

HORÁCIO VIXANDE
Nun momento no que se rexistra a recuperación para uso público
de numerosos espacios costeiros como Cortegada, a illa da Creba,
no concello de Muros, continúa nas mans dunha persoa que usur-
pou a súa propiedade e que trata de consolidar esta situación.

Os membros do Comité para a Defensa da Illa da Creba reclaman a devolución. De es-
querda a dereita, Xosé Saborido, Maruxa Caamaño, Rodrigo Molinos e Francisco Abeixón.

‘A illa da Creba

foi, desde sempre,

propiedade

dos veciños,

pero usurpouna

o constructor Emilio

Penas Piñeiro’,
FRANCISCO ABEIXÓN,
veciño ‘Hoxe nin sequera

se pode ir á illa,

hai cans ceibos,

apropiouse de todo,

incluído o dominio

marítimo terrestre’,

protesta

Xosé Saborido

O rexedor socialista, Celestino Formoso,
afirma que, con distintas tácticas, el e os
veciños reclaman a volta da illa á propie-
dade pública.

O concelleiro do BNG, Manuel García
Sendón considera que o alcalde está a di-
latar o proceso para a recuperación.

Continúa na páxina seguinte
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“A illa da Creba foi, desde sem-
pre, propiedade dos veciños, pero
usurpouna o constructor Emilio
Penas Piñeiro mediante unha
trampa legal, con axuda do conce-
llo de Outes”, explica Francisco
Abeixón, veciño de Esteiro, Mu-
ros, e integrante do Comité para a
Defensa da Illa da Creba, unha or-
ganización nada para recuperar o
control público dunha illa que é
espacio natural protexido.

“Hoxe nin sequera se pode ir á
illa, hai cans soltos e por iso nin se
pode ir pescar, apropiouse de todo,
incluído o dominio marítimo te-
rrestre”, protesta Xosé Saborido,
outro dos integrantes do Comité.

Na illa da Creba, Penas Pi-
ñeiro construíu unha casa de
grandes dimensións que non
conta con licencia municipal do

concello de Muros e comezou as
obras para facer un peirao, aínda
que posteriormente os tribunais
fallaron na súa contra e hoxe ten
a obriga legal de deixar a costa
tal e como estaba. De momento,
non realizou a reposición.

“Este é o momento de tratar
de recuperar a illa, ao ter que dei-
xar como estaba a zona do litoral
no que ía construír o peirao, o in-
quilino da illa ten que desembol-
sar moitos cartos e si as adminis-
tración presionan pode que aban-
done”, indica Manuel García
Sendón, concelleiro do BNG en
Muros. O inquilino ao que se re-
fire é Emilio Penas Patiño. “Cha-
mámoslle inquilino cando quere-
mos ser asépticos e usurpador o
resto das veces”, ironiza o edil.

Trampas legais

Cunha extensión de 1.200 hec-
táreas terrestres e 7.200 marí-
timas, o 13 de xuño nacía o Par-
que Nacional Marítimo Terres-
tre das Illas Atlánticas de Gali-
za, o primeiro destas caracterís-
ticas no país e o décimo tercei-
ro no conxunto do Estado.

O parque inclúe os arquipé-
lagos das Cíes (Monteagudo,
Faro e San Martiño) e Ons (as
illas Onceta e Ons e outros illo-
tes como Freitosa e Centolo) e
as illas de Sálvora e a de Corte-
gada, así como a zona interma-
real e unha franxa marítima ata
os dez metros de profundidade.

A decisión do Congreso dei-
xa fóra do Parque aos arquipéla-
gos Rúa-Lobeiras, Sisargas e
Estelas e a illa de San Simón,
aínda que non se descarta que
no futuro se produza unha am-
pliación que inclúa parte ou to-
dos estes espacios.

A creación deste Parque Na-
cional permite dotar da máxima
protección ambiental e legal a
algúns dos sistemas máis ricos e
singulares de formacións vexe-
tais, poboacións faunísticas e
áreas paisaxísticas do litoral in-
sular. As maiores colonias de
gaivota arxéntea e cormorán

moñudo e outras
especies marítimas
e terrestres de es-
pecial interese ani-
ñan no novo Par-
que e a súa conser-
vación permitirá a
investigación cien-
tífica desta fauna e
a súa divulgación.

Con todo, o na-
cemento do Parque
provocou críticas
dos ecoloxistas,
que aínda que cele-
braron a súa crea-
ción, tamén aseguraron botar en
falta unha delimitación máis am-
pla que permitise incorporar ou-
tras zonas non insulares do lito-
ral, así como áreas mariñas de
grande valor.

Por exemplo, a Asociación

pola Defensa
Ecolóxica de
Galiza, Adega,
a Federación
Ecoloxista Ga-
lega, a Socieda-
de Española de
Ornitoloxía e a
Sociedade Ga-
lega de Historia
Natural publi-
caron conxunta-
mente un docu-
mento titulado
“Pola amplia-
ción do ámbito

territorial do Parque Nacional das
Illas Atlánticas”, que vén avalado
pola sinatura de numerosos cien-
tíficos e ambientalistas.

O documento dos ecoloxistas
cualifica de “timorata e acientífi-
ca” a delimitación do Parque gale-

go porque “supón excluír boa par-
te dos valores biolóxicos que xus-
tifican a declaración do Parque” e
enumera as zonas susceptíbeis
dunha ampliación.

Para os asinantes deste do-
cumento habería que incorporar
as outras illas atlánticas (Rúa-
Lobeiras, Sisargas e Estelas), os
espacios da costa adxacente,
nomeadamente a Costa da Mor-
te, a Península de Ogrobe, Cabo
Udra e a Costa da Vela, as co-
munidades submarinas da costa
batida da cara oeste das illas, así
como unha ampliación da fran-
xa mariña. Con todas estas in-
corporacións, o Parque seguiría
a ser o de menor extensión de
todo o Estado e a inclusión das
zonas costeiras permitiría a visi-
ta ao Parque con condicións cli-
matolóxicas adversas.♦

Os ecoloxistas aplauden a creación pero reclaman a súa ampliación

O Parque Nacional das Illas Atlánticas

é o menor dos doce que existen no Estado
O Parque exclúe

as illas Lobeiras,

Sisargas e Estelas,

así como outras

zonas litorais

non insulares

de grande valor.

As tres illas Cíes, as dúas Ons, Sálvora e Cortegada e o seu espacio intermareal com-
poñen o Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas.

Salvora

Ons

Cortegada

Cies

Vén da páxina anterior



M. BARROS
O pasado 24 de xuño o Ministe-
rio de Agricultura presentou ás
comunidades autónomas e ás or-
ganizacións agrarias un proxec-
to do Real Decreto que afectará
a máis de 70.000 explotacións ga-
legas. O que se pretende é rees-
tructurar o sector gandeiro, pero
sen axudas nin subvencións.

O obxectivo desta lei é a moder-
nización do sector agrario, forte-
mente afectado dende a crise das
vacas tolas, e a súa equiparación
ó resto dos países comunitarios,
nun prazo de dous anos. De
aprobarse, máis de 70.000 explo-
tacións de bovino galegas debe-
rían adaptarse á unha serie de

medidas sanitarias, de ordena-
ción territorial, de cuidado me-
dioambiental e de benestar dos
animais. Sen embargo, o proxec-
to non contempla axudas nin
subvencións para poñer en prác-
tica estes requisitos.

A secretaria xeral do Sindica-
to Labrego Galego, Lidia Senra,
considera o proxecto “un plante-
xamento hipócrita co que o go-
berno quere correxir o sector sen
investir un peso”. Con esta nor-
ma, todas as explotacións debe-
rán contar cunha infraestructura
sanitaria mínima. Será necesario
que estean provistas de valados
para garantir que os animais non
abandoen incontroladamente a
explotación, dun depósito de ca-

dáveres illado, de almacéns es-
pecíficos para alimentos e dunha
área destinada aos animais enfer-
mos. Así mesmo, estarán obriga-
dos a conservar durante tres anos
a información relativa á alimen-
tación do gando, ás analíticas e
aos tratamentos veterinarios.

Os productores consideran o
sentir da lei positivo pero a crítica
que fan ao respecto céntrase na fa-
lla de financiamento a través de
axudas ou subvencións. O presi-
dente da Cámara Agraria de A Co-
ruña, Roberto García, apunta que
“o sector non ten nada que obxec-
tar con respecto ós obxectivos pe-
ro o que pretende o Governo con
esta trama de medidas é que o
gandeiro afronte todos os gastos”. 

O texto, continuación do pro-
xecto do Executivo presentado na
pasada primavera para a reordena-
ción global do sector agrario, con-
templa tamén unha serie de requi-
sitos que afectarían soamente as
novas explotacións ou as exis-
tentes que pretendan ampliar a súa
capacidade productiva e que se re-
firen ás distancias respecto dou-
tras granxas, cursos de auga e vías
públicas. Neste sentido, engade
Roberto García que “o proxecto
está pensado para explotacións
que contan con grandes exten-
sións de terreo como as andaluzas.
En Galicia, o tema das distancias
é difícil de aplicar polas súas ca-
racterísticas e suporía o peche ou
a alegalidade de moitas delas”.♦
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Asi comeza o primeiro
verso dun poema de
Rosalia de Castro

que é da miña especial
predilección. Pertence a
Follas Novas (Libro
Terceiro, “Varia”) e nel a
autora repara agudamente
nas consecuéncias da
culpabilización
equivocada, a teor de
aparéncias e de
supersticións. No meo
dunha paisaxe vizosa,
formosísima, aparece,
cinematográfica, unha casa
de fasquia “sinistra”;
dentro disca vive unha
muller a quen se atribuen
todos os males que aflixen
a xente (“I estes mals que
nos afrixen/din que todos
veñen dela...”), a despeito
da realidade que a poeta
lúcida, aponta nos versos
derradeiros: “¡Mais socede
nesta vida/que os tén culpa
n’a levan!”. Vén a conto
esta recordación polo
asombro que produce
comprobarmos como se
contáxia o clima de
intoleráncia dominante,
mesmo nos “progres” de
catálogo. Xa sabemos que
unha sigla política
–casualmente a do partido
galego máis veterano, que
naceu e actua desde 1964–
é a residéncia de todos os
males, pasados, presentes e
futuros do nacionalismo
galego. Un resultado
eleitoral, limpamente
democrático, onde cada
quen votou o que lle petou,
nunha organización de
defensa do idioma, provoca
apocalípticas citas de
Unamuno e de Vázquez
Montalbán, ditas e
pensadas para contextos e
situacións ben diferentes (e
terríbeis) ao que se alude.
Criticar e denunciar que se
empregue diñeiro público
galego en oferecer na
Galiza a tradución ao
español de Os vellos non
deben de namorarse, de
Castelao, merece que as
declaracións dos
detractores sexan
cualificadas –Boadella
dixit- Guede repete– como
“peidos do nacionalismo”
(por metonímia ¿el será
tamén que Castelao é un
nacionalista descarriado e
cheirento?), cando a
mínima prudéncia e a
mínima elegáncia
aconsellarian que os
promotores de tal
iniciativa indicasen que se
trataba dun asunto
opinábel. Sobra
vaticanismo, señores,
sobra intoleráncia, sobra
pontificalismo... Deixemos
de ser demócratas “a
tempo parcial” e
admitamos que a/o
discrepante ten direito de
respiración, de expresión,
de publicación e de
crítica.♦♦

Tamén os galegos temos o noso
Olimpo. Érguese a morada galega
dos deuses entre a Cidade Santa e
o extenso Val do Dubra cruzado
polo Tambre e no que nacen e me-
dran outros mil ríos e regueiros. O
noso Olimpo leva por nome O Pe-
droso, e desde alí goberna Zeus so-
bre os demáis deuses e os mortais.

Como os inquilinos do Pe-
droso, ó igual ca tódolos demáis
deuses de tódalas demais mitolo-
xías, non teñen necesidade, non
precisan perder o tempo para
procuraren o que os mortais –ali-
mento e vestido–, é por iso que
dispoñen de tódalas horas do día
e da noite para dictar, determi-
nar, guiar, reconducir e enredar
nas vidas dos humanos.

Tódolos deuses que habitan o
Pedroso teñen a súa historia, o
seu pasado, a súa procedencia, e
o seu destino, anque este estea
administrado, en boa parte, por
quen goberna sobre todos eles,
por Zeus, rei e señor do Pedroso.

Pois enredando, enredando,
unha tardiña, ó solpor, couvocou
Zeus os deuses máis próximos ó
seu trono, e propúxolles enviar

ata Lucus e ata Vicus a dúas das
máis poderosas deusas do ceo,
Hera e Artemisa, coas misións de
destronaren a Ínaco e a Ítaco,
que levaban xa tres anos patro-
neando esas cidades contra da
vontade do todopoderoso Zeus.

Asentiron tódolos membros
da divina ágora a esta proposta,
agás unha leve queixa do vello
Crono, afeito, ata non hai moito,

ó control absoluto sobre tódalas
cousas que tiñan que ver con Lu-
cus e coas terras que rodean a ci-
dade de poderosos muros.

A batalla alí non semellaba di-
fícil, xa que Ínaco pouco podía
facer para deter o ímpeto de divi-
na Hera, disposta a entrar en loita
con tódolos Fados da súa parte.

Máis dura prometía ser a pele-
xa pola reconquista de Vicus, on-

de Artemisa non só debía despra-
zar a Ítaco, senon que tamén de-
bería deixar fóra de combate o as-
tuto Ulises, quen ía de parte dun
grupo de deuses que, de moi anti-
go, se opoñían ó predominio que
Zeus exercía sobre ceo e terra.

Chamou Zeus a Hera onda si
e dirixiulle estas tronantes verbas.

—Divina Hera, a máis pode-
rosa deusa do Pedroso, corre axi-
ña a Lucus, e non voltes coas
mans baleiras. Ó Deus-río Ínaco
heino secar dun raio se é preciso;
pero tí debes gañar a cidade de
Lucus para Zeus. Leva contigo a
miña Éxida.

De seguido chamou a Arte-
misa, á quen dirixiu tamén estas
tronantes verbas.

—Divina Artemisa, cazadora
de feras, de homes e deuses. Vai a
Vicus e desfaite de Ítaco. Non che
ha ser difícil; pero ten moito tino
co arteiro Ulises, co que non pui-
deron nin Circe, nin Polifemo, nin
as sereas de engaiolante canto.

E deste xeito foi como as dú-
as deusas descenderon lixeiras a
Lucus e a Vicus, dispostas a cum-
priren co mandato de Zeus.♦

Dúas deusas

á reconquista

de Lucus e Vicus

XOSÉ LUÍS MUÑOZ

A mitoloxía política galega céntrase nestes días en
dúas mulleres. Manuela López Besteiro (Hera) e Co-
rina Porro (Artemisa) teñen unha misión “olímpica”:
recobrar para o PP as alcaldías de Lugo e de Vigo.

Santiago

Setenta mil explotacións de bovino galegas

deberán modernizarse antes de dous anos

Lidia Senra (SLG) afirma que o goberno quere correxir o sector sen investir un peso.                TI N O  VIZ /  Arquivo



Pontevedra está a vivir un pro-
ceso de peonalización, ¿que be-
neficios ten?

No BNG concibimos a socie-
dade desde valores progresistas.
A calidade dos espacios urbanos
é tan importante como a saúde
pública ou a escola pública no
sentido de que a peonalización
favorece aos que non teñen un
chalé con piscina para se entreter,
é para os que só teñen un piso e
precisan de espacios urbanos con
calidade. O que fixemos non foi
peonalizar, a idea vai máis aló,
como organizar actividades lúdi-
cas e culturais neses espacios ur-
banos ou introducir medidas de
disciplicina para que se conser-
ven as fachadas, algo que tamén
incrementa a calidade de vida.

Seica houbo algunhas difi-
cultades.

Cando comezamos con este
programa de mobilidade peonil
sempre contamos coa aquiescen-
cia dos sectores implicados. A
peonalización do centro históri-
co contou co acordo unánime de
asociacións comerciais e veci-
ñais. Iso non significa que non
houbese quen quixese dinamitar
o proxecto. A novidade neste ca-
so foi que a extrema dereita eco-
nómica –a cultural xa nos de-

clarara a guerra antes– cada vez
toleraba menos os valores que
sustentan ao goberno municipal
e un grupo deles –esta cidade é
pequena e todo se sabe– acorda-
ron enfrontarse a nós para reben-
tar o proxecto de calidade urbana
e as medidas de peonalización.

¿Como se articulou esa
oposición?

Houbo unha táctica plural.
Tentaron mobilizar á Cámara de
Comercio e a ENCE e conseguíro-
no, pero as súas pretensións eran
tan esaxeradas que lles pareceron
timoratas as medidas destes dous
entes e lanzáronse á rúa. O que lles
exacerbou os ánimos foi  folga do
20 de xuño, por iso o 18 de xullo
organizaron unha contra manifes-
tación ante un eventual éxito do
20-X. Houbo empresarios que lle
obrigaron os seus traballadores a ir
á manifestación do 18 de xuño, di-
so nutriuse o acto, pero que amea-
zaron aos mesmos empregados
para que fosen a traballar o día da
folga. Aínda así, a manifestación
do 20-X foi abrumadoramente su-
perior. Iso obrigounos a recuar.

¿Hai algún fenómeno que
funcione como caldo de cultivo
nesta situación?

Hai unha división enorme en-
tre os empresarios no momento

de avaliar os proxectos de calida-
de urbana. A crise económica é o
caldo de cultivo. Hai unha situa-
ción económica da que é respon-
sábel o Goberno central pero a
extrema dereita emprega a peona-
lización como táctica de desvío
para dicir que é a responsábel da
crise, cando non o é. É un fenó-
meno que vemos habitualmente.

Fala da extrema dereita.
Os que organizaron isto son to-

dos da antiga Alianza Popular. Son
seis ou sete. Este outro día falei cun
do PP e díxenlle: “miúda liorta que
montastes”. El contestoume: «Non
fomos nós, foron os de AP». Pero
non contaban coa fortísima reac-
ción que se deu o 20 de xuño. Pen-
saban que a súa manifestación do
18 de xuño ía supor un importante
acoso ao goberno municipal e que
o acto sería unha parada militar das
forzas vivas, que resultaron estar
mortas. Ante a reacción cidadá, pa-
saron de poñer carteis coa consig-
na “El Bloque nos bloquea” a pedir
perdón publicamente por poñelos e
de tratar de ir contra á peonaliza-
ción pasaron a discutir se unha rúa
ten que levar unha dirección ou a
contraria e se un bordillo debe ser
de pedra ou de cemento.

¿Rematou aí a polémica?
Batéronse en retirada pero

aínda se darán uns cantos episo-
dios de florete político. De todos
xeitos, a polémica está rematada.
Foi un exemplo de cómo a ci-
dadanía, cando ve medidas de-
mocráticas, non está disposta a
que a extrema dereita mangonee.

Antes dicía que a extrema
dereita cultural había tempo
que declarara a guerra ao go-
berno municipal. O certo é que
hai medios de comunicación
con excesiva belixerancia, pero
non xurdiron alternativas.

O nacemento dunha alternativa
aos medios que hai non nos com-
pete a nós. No poder local en Pon-
tevedra non manda ningunha forza
nin poder mediático que non sexa
o goberno que elixen os cidadáns.

Pasemos ás posturas que
manteñen os partidos sobre a
peonalización.

O PSOE é absolutamente co-
herente. Como partido sempre
estivo en contra das peonaliza-
cións e as medidas de mellora da
calidade urbana e así demostrou-
no en Vigo, na Coruña, en Valla-
dolid ou en Oviedo. Só dous al-
caldes moi sui xeneris, como Xe-
rardo Estevez en Santiago e
Odón Elorza en Donostia fixeron
algo. Os socialistas sempre din
que non están en contra, pero

que é necesario un gran consen-
so social e esa é a escusa para
non facer nada. O PP é máis con-
fuso, hai sitios nos que fai algo e
noutros nos que non fai nada.

Como o BNG.
O BNG non tivo unha traxec-

toria suficiente como para que se
visualice un programa. En Ponte-
vedra producíronse circunstan-
cias excepcionais e por iso avan-
zou a peonalización, pero en Vi-
go intentouse con gran rexeita-
mento por parte do PSOE. Ao
BNG exíselle facer as cousas sen
tempo e nunhas condicións ho-
rrorosas. Soto e Príncipe, do
PSOE, estiveron 16 anos no po-
der e non fixeron nada. Ás veces
un grupo está estrangulado. Pon-
tevedra foi un dos lugares do Es-
tado nos que máis se peonalizou
pero tamén onde se produciu me-
nos oposición ao proceso, por iso
se puido levar a cabo. En Oviedo
andaron a pedradas e en Ourense
aínda veñen de dar volta coa pe-
onalización detrás da catedral.

¿Seguirán avanzando en
Pontevedra?

É un proxecto a moitos anos, a
primeira etapa foi a zona vella e o
ensanche da Pontevedra dos anos
20 e 30. Ata aí sabíamos que non
afectaba ao tránsito. Agora, nun
segundo mandado, vén a segunda
fase, que agás detalles xa está
avanzada. Supoño que pasaremos
á historia como grandes peonali-
zadores, pero non estamos por un-
ha peonalización dura e de feito o
que fixemos non o é, xa que se
permite certo tránsito residencial e
de reparto de mercancías, aínda
que o acceso é moi estricto. Na se-
gunda fase haberá menos espacios
exclusivos para os peóns, aínda
que hai que agardar a contar con
proxectos concretos. De todos
xeitos, cando se peonaliza hai que
ter coidado, non desde o punto de
vista do tráfico, senón desde o
económico. Nunca peonalices un-
ha zona deprimida porque se con-
verte nun gueto e coidado coas
peonalizacións excesivamente ex-
tensas porque ter que dar volta
atrás é un problema.

Moi relacionado con isto es-
tá o transporte público.

Arredor de Pontevedra temos
cen mil habitantes no rural que
teñen que acceder en vehículo
privado á cidade e iso representa
un problema. A cuestión do
transporte público é moi comple-
xa, aínda que hai xente por aí
que fala de metros lixeiros e ou-
tras cousas sen coherencia técni-
ca. O transporte público colecti-
vo nunca funcionará como un ta-
xi e precisa dunhas distancias e
dun volume para ser operativo.
Unha liña de metro necesita
250.000 usuarios mínimo.

Pero hai unha demanda de
mellora.

No transporte público existe o
concepto “vai ti”. Todo o mundo
quere que mellore o transporte pú-
blico, pero non para empregalo,
senón para que o usen os demais e
poder usar o vehículo privado sen
problema, de modo que cando fa-
lamos de transporte público hai
que falar de melloralo. Nunha ci-
dade como Pontevedra a primeira
modalidade de transporte debe ser
camiñar, a segunda o transporte
público, ao mesmo nivel que o
transporte dos que traballan, como
o reparto, e en terceiro lugar o
transporte privado, pero tampouco
se pode ignorar a súa existencia.♦
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César Mosquera
‘Os opositores á peonalización en Pontevedra

pasaron do enfrontamento a discutir a calidade dos bordillos’
HORÁCIO VIXANDE

O ambicioso proceso de peonalización de Pontevedra viviu unha primeira etapa de consenso pero posteriormente re-
xistrou algúns incidentes e enfrontamentos hoxe máis calmados. Nesta entrevista, o concelleiro de urbanismo ponte-
vedrés César Mosquera aborda o punto de vista do seu partido, o BNG, sobre a peonalización non só en Pontevedra.
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Unha grande
asneira
(a de Alcalá)
PERFECTO CONDE

Vaia por diante que non
teño nada persoal con-
tra Xabier Alcalá. Eu

non son dos que din del que
os enxeñeiros lle chaman
escritor e os escritores consi-
dérano enxeñeiro. Dito isto,
quero expoñer a seguinte
reflexión.

O pasado día 8, cando ac-
tuaba como director do
Centro de Innovacións e Ser-
vicios (CIS) da Cabana,
Ferrol, no acto oficial de
inauguración do Curso de Ve-
rán da Nova Escola Galega,
permitiuse a incontinencia
verbal e a ousadía intelectual
de referirse a un artigo de Ig-
nacio Ramonet, publicado en
La Voz de Galicia, como “un-
ha grande asneira” de paso
que cualificou o seu autor de
“impresentable”.

Non é a primeira vez que
ao escritor que empezou
xuntando letras para facer
cancións de Juan Pardo e de
Andrés Dobarro, lle patinan
as neuronas. Esvaráronlle
hai cinco anos, ata o
extremo de poñer por escrito
nunha revista a súa opinión
xenófoba de que os árabes
son un conxunto de pobos
pouco amantes da limpeza.
Alcalá, que a pesar de todo é
meu amigo,  é dos que
gustan épater le bourgeois,
facendo de espantallo, e
quedan en émulos de Xan
das Bolas.

O que pasa é que esta
vez pasouse. Para empezar,
porque se deixou acometer
por un asalto repentino e
violento de verborrea
insultante, valla a redundan-
cia, no decurso dun acto
académico no que represen-
taba a outra persoa e non só
a si mesmo. Segundo, non se
entende tamaño disparate na
boca de quen presume de ser
un digno representante da
cultura galega. Se Xabier
Alcalá non se considera
alcanzado pola prudencia
académica, debería polo me-
nos conterse na cautela inte-
lectual.

E terceiro, e para min o
máis importante de todo, o
feito de que o escritor-
enxeñeiro ou enxeñeiro-escri-
tor arremeta destemidamente
contra un dos máis lúcidos
representantes do xornalismo
internacional, como é o caso
do director de Le Monde
Diplomatique, Ignacio Ramo-
net, entre outras cousas, un
dos máis eficaces artelladores
do movemento antiglobaliza-
dor, resulta ridículo tanto se
se mira dende unha
(reticulus) como dende outra
(ridiculus) das dúas orixes la-
tinas da palabra. Se Alcalá
quixo esbirrar unha boutade
para conseguir un buraquiño
na páxina dalgún xornal, ben
puido ciscarse no deus da súa
propia megalomanía
arrabaliana.♦

O Parlamento

Europeo defende

o aborto legal

na Unión

Recoméndase que

os anticonceptivos

estean ao alcance 

novos e adultos e

que a pílula do día

despois sexa

subministrada “a

prezos asequíbeis”
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H.V.
As campañas de divulgación
permitiron a comarcas como
A Coruña, o Morrazo ou a Illa
de Arousa porse por diante
das cidades na reciclaxe de li-
xo, segundo pon de manifesto
un informe publicado pola or-
ganización ecoloxista Adega.

Adega sostén que hai unha paráli-
se no avance que se viña rexis-
trando na reciclaxe de lixo porque
nas cidades se estancaron os pro-
cesos de implantación de alterna-
tivas á recollida de lixo conven-
cional e porque Sogama ten resul-
tados negativos. Segundo a orga-
nización ecoloxista, para alcanzar
cotas españolas e europeas nesta
materia é imprescindíbel que se
realicen campañas de concien-
ciación e que haxa un plano alter-
nativo que inclúa a reciclaxe da
materia orgánica, a fracción máis
importante do lixo. En caso con-
trario, indica Adega, só se chega-
rá a reciclar entre o 5 e o 10% do
total dos residuos urbanos.

A publicación por parte de
Adega do informe “Recollida se-
lectiva e reciclaxe na Galiza”,
que aborda a evolución na xes-
tión do lixo ata o ano 2001, pon
de manifesto que se produce un-
ha situación dispar pero que en
conxunto non se avanza e, nal-
gúns casos, retrocédese respecto
ao resto do Estado.

Hai unha evolución positiva da
recuperación de vidro e insuficien-
te de papel, ademais dun retroceso
nos restantes capítulos do lixo do-
méstico. En conxunto, en Galiza
en 2000 a recollida selectiva de di-
ferentes fraccións de lixo era do
7%, por debaixo da media estatal
(10,2%) e lonxe de Madrid, Nafa-
rroa e Euskadi, onde supera o 15%.

Manuel Soto, presidente de
Adega e un dos redactores do in-
forme, atribuíu o atraso que leva
Galiza ao “estancamento produ-
cido nas cidades” e en que “non
avanzaron as recollidas selecti-
vas de lixo de Sogama”. Para So-
to, as iniciativas de reciclaxe e
de construcción de plantas de
compostaxe dos gobernos de co-
alición en Vigo e Pontevedra
“foron abortadas polo PSOE”,
algo que é determinante para o

líder ecoloxista por dúas razóns:
pola necesidade de concienciar á
cidadanía de reciclar para que
efectivamente deite o lixo nos
contedores específicos e pola
inutilidade de xestionar a recolli-
da selectiva dos envases lixeiros
sen ligala á dos orgánicos, unha
fracción que supón máis da me-
tade do lixo xerado.

Vidro e papel

A falta de datos da cidade da Co-
ruña, onde xunto co resto da co-
marca está en marcha un ambi-

cioso programa de recuperación
e reciclaxe, na comarca coruñesa
é onde se rexistran as taxas máis
altas de reciclaxe. Por exemplo,
no conxunto do consorcio, a por-
centaxe de vidro recollida é do
61,2%. Noutra zona na que se re-
xistra un alto índice de recollida
selectiva en contedor é no Mo-
rrazo. Nesta comarca non hai
ningún programa das mesmas
características que o coruñés, pe-
ro si o houbo –foi o precursor no
país– durante o mandado da pa-
sada corporación municipal. O
esforzo de formación realizado

daquela provocou uns resultados
de concienciación que aínda ho-
xe son perceptíbeis. Na Illa de
Arousa, onde na actualidade per-
sisten as campañas educativas,
acontece outro tanto. Gracias a
estes datos, estas zonas superan
con moito ás cidades na recollida
selectiva. De todos xeitos, tanto
Ferrol como Pontevedra atópan-
se unha situación destacada na
recollida selectiva de vidro, dato
que Adega mantén en suspenso á
espera que se confirme. De feito,
os ecoloxistas atribúen a Com-
postela –onde ten lugar na actua-

lidade nunha campaña neste sen-
tido– e A Coruña a maior recolli-
da selectiva de vidro.

No papel e cartón os datos
non chegan aos do vidro e neste
capítulo o conxunto de Galiza
está no último posto no Estado.
Na recollida selectiva de celulo-
sas tamén destacan A Coruña e
Compostela, mentres Pontevedra
e Ferrol colócanse nos últimos
lugares.

En xeral, a reciclaxe é un fe-
nómeno que ten maior inciden-
cia nas provincias de Pontevedra
e Coruña e, nas mesmas, sobre-
saen Compostela e A Coruña. Vi-
go está unha situación interme-
dia e as restantes cidades mos-
tran rexistros desiguais e mesmo
contradictorios: quen recicla
moito vidro esquece o papel e en
sentido inverso.

No conxunto do país, recupé-
rase o 28,5% do vidro, o 16,5%
do papel e o 7% dos envases li-
xeiros e as embalaxes. “A ponde-
ración destas porcentaxes á tota-
lidade do lixo danos un 6,2% de
reciclaxe”, afirma Adega, que
conclúe que “a falta de datos so-
bre Nostián [a planta de recollida
selectiva da comarca da Coruña],
podemos concluír que todas as
cidades están a ficar por debaixo
da medias galegas en canto a re-
ciclaxe”.

Suspenso a Sogama

A Sociedade Galega de Medio
Ambiente, Sogama, leva un sus-
penso na reciclaxe, a xulgar de
Adega. Esta entidade conta cun-
ha capacidade de xestión de me-
dio millón de toneladas de lixo
ao ano, pero a reciclaxe está es-
tancada nas 10.000 toneladas ao
ano. Ademais, presenta un custos
por xestión de tonelada moi ele-
vados, 360 euros. Un exemplo
dos malos resultados de Sogama
vén dado porque mentres en
2001 os concellos galegos reco-
lleron 20.000 toneladas de vidro
e 25.000 de papel, Sogama só
conseguiu recoller a clasificar
7.000 toneladas de envases e em-
balaxes. “Isto non é inconvenien-
te para que Sogame afirme na súa
publicidade que se «converteu na
primeira empresa recicladora de
Galiza»”, critica Adega.

Por último, o insuficiente nú-
mero de contedores representa
un atranco importante. Adega es-
tima que nas cidades abonda un
por cada seiscentos habitantes,
mentres que a dispersión da po-
boación obriga a que a relación
sexa de cento cincuenta persoas
por contedor no rural.♦
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Falamos xa nunha ocasión das palabras
derivadas dos verbos latinos captare
(captar, catar, acatar, decatarse, recatarse,
etc.) e mais captiare (cazar, cachar).
Queremos hoxe falar de recaptiare, hipo-
tético verbo do latín serodio, derivado,
como captiare, de captare.

Dese recaptiare procedería regazar
(ou arregazar, co a engadido ao princi-
pio da palabra ou a “protético”) que sig-
nifica “recoller cara arriba unha prenda
de roupa, as pernas do pantalón, as man-
gas, etc”. E do verbo procedería o subs-
tantivo regazo “concavidade que o vesti-
do forma entre os xeonllos e a cintura
cando a muller está sentada”. A regazada
é a cantidade de cousas que se levan no
regazo ao regazar o mandil.

Haberá quen se sorprenda con regazo
pero é unha palabra plenamente galega.
O feito de que exista tamén –e de que se

use moito máis–  en español non a inva-
lida. Tamén é portuguesa.

Outro derivado de recaptiare é reca-
char (“levantar a muller a saia do vesti-
do máis do que aconsella a honestidade”
en resesa definición de hai  décadas). De
aí que recacharse sexa “falar ou obrar
con certa desvergoña” e recachado sinó-
nimo de “descarado”. E que levar ao re-
cacho sexa “deixar ao descoberto, mos-
trar unha parte núa do corpo”.

Recachar e requichar significan ta-
mén “levantar” en xeral, e aplícanse es-

pecialmente aos animais, maiormente fa-
lando do rabo. Recachar o rabo é en fra-
se humorística “morrer”. Existen as va-
riantes repichar e reguichar, esta última
relacionada con guicho/ghicho”levanta-
do, vivo”, do que falamos hai pouquiño.
Naturalmente, todas estas formas poden
aparecer coa devandita”prótese” do a
(arrecachar, arrequichar, etc).

E volvendo a regazo: ben sabido é
que en galego (e mesmo no castelán de
Galiza) a palabra foi practicamente subs-
tituída por colo “pescozo”. É habitual

que o neno que se leva no regazo se aga-
rre ao pescozo, ao colo, de quen o leva, e
daí naceu o desprazamento de significa-
do. Un emprego que xa se utilizaba nas
cantigas medievais e que tamén é común
co portugués.

Esta especialización de colo orixinou á
súa vez a práctica substitución de colo
“parte do corpo entre a cabeza e os om-
bros” por pescozo. Con todo, non debemos
desbotar aquel sentido da palabra nin os
seus derivados (colar “adorno que rodea o
pescozo”, colares “parte dunha prenda de
roupa que rodea o pescozo”, coleiro “ces-
to que se apoia no pescozo, especialmente
o empregado na vendima”, etc).

E por moito que ese coleiro apareza
ás veces como culeiro, a palabra non po-
de ser calificada de “forma híbrida caste-
llano-gallega”. É confundir o cú coas
témporas.♦

Regazo
HENRIQUE HARGUINDEY

As cidades por detrás de comarcas como a da Coruña,

o Morrazo ou a Illa de Arousa

Paralizado o avance na reciclaxe de lixo

A recollida de vidro é a que máis éxito ten no noso país.
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A.N.T.
Un comentarista económico
dunha revista especializada fa-
cía estes días o retrato-robot
dos homes que dirixen as em-
presas que agora están denun-
ciadas por estafa. Os seus tra-
zos básicos poden resumirse no
estusiasmo polas novas tecnolo-
xías, confianza absoluta na Bol-
sa e gran talento comunicador.
Non habería mellor maneira de
definir o home modelo do ac-
tual neoliberalismo económico.

Todo empezou hai oito meses co
caso Enron, pero nos últimos quin-
ce días deu a impresión de que al-
gunhas das máis grandes compa-
ñías norteamericanas comezaran a
caer como fichas de dominó.
WorldCom, a segunda operadora
telefónica dos Estados Unidos,
ocultou 3.800 millóns de dólares
de gastos para así poder presentar
un balance de beneficios. O presi-
dente ata o mes pasado, Bernard
Ebbers, antigo gandeiro e un dos
máis grandes multimillonarios do
país, era cualificado ata agora de
“visionario” e de exemplo de “ho-
me emprendedor”, creador dun
imperio “a partir da nada”. Contan
que Ebbers xestou WorldCom en
1983, cando traballaba como ad-
ministrador nunha cadea de mo-
teis, e que o fixo sobre unha servi-
lleta nun restaurante. Así nacería o
xermolo da súa compañía. En
1997 declarou o seu obxetivo: ser
número un en Wall Street. E aca-
douno amplamente dous anos des-
pois. Un dos seus socios interna-
cionais era a Telefónica española,
na etapa de Juan Villalonga. E
¿quen controlaba as contas de Eb-
bers? Pois unha auditoría famosa,
hoxe podemos dicir xa que triste-
mente famosa, a mesma que a de
Enron, é dicir Arthur Andersen.

Poucos días despois corría po-
la bolsa de Nova York un rumor,
logo desmentido, segundo o cal
nada menos que a General Motors
estaba metida noutro asunto de es-
tafa contábel. Sen embargo, o caso
de Xerox, a empresa coñecida po-
las súas fotocopiadoras si se con-
firmou. A Comisión de Valores
descubriu que a empresa anotara
anticipadamente ingresos por im-

porte de 6.000 millóns de dólares.
Son os casos máis gordos, entre

os coñecidos ata agora, pero en to-
tal dimitiron xa nos últimos meses
máis de cen presidentes e altos car-
gos de empresas norteamericanas
por escándalos financeiros. Hoxe
en día corre a idea polo país de que
canto máis grande é a empresa
maiores son os riscos de que caese
na tentación de falsear as contas.

Fallaron as espectativas

E, todo isto, ¿por que razón? ¿Non
sabían acaso os seus autores que
antes ou despois o asunto acabaría
por descubrirse? A resposta é que
non se trata de que a empresa nor-
teamericana esteña corrompida,
senón dun problema de espectati-
vas. A ideoloxía oficial e as normas
sociais e empresariais de ascenso
económico deixaron de crer, desde
o reaganismo e sobre todo coa
eclosión do mundo das novas tec-
noloxías, na economía productiva.
Agora descúbrese que a economía
financeira, é dicir especulativa, é
en efecto unha economía virtual,
no sentido non só de vinculada ao

mundo de internet e das comunica-
cións, senón no sentido de que re-
presenta un verdadeiro espellismo. 

O derrube encadeado de boa
parte das empresas relacionadas
coa “nova economía”, é dicir a
das comunicacións, e as perdas
conseguintes foi o que conduciu a
estes altos executivos e empresa-
rios a enfeitar as contabilidades.
Na sociedade do éxito, da que
eles eran os máximos exponentes,
non estaban permitidas as perdas.
O que comeza a perder arrisca
máis e, ao final, o asunto é incon-
trolábel e o fraude non ten saída.

Pouco aprenderon estes capi-
táns de empresa da historia dos
grandes cracks bursátiles e da
súa ensinanza principal: todo
globo financeiro acaba estoupan-
do, todo negocio que non se sus-
tenta nunha base real acaba por
ser descuberto e ¡ai! do último
que quede coas accións. 

A outra gran ensinanza é que
a desregulación conduce precisa-
mente a isto. O mercado, coas
mans libres, empeza polas fu-
sións, segue pola especulación e
remata na estafa e no escándalo.♦
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Recortes
nas políticas da UE

MANUEL CAO

Empezan a aparecer os primeiros proxectos de reforma das políti-
cas comunitarias que se implementarán a partir do 2006. O mo-
mento de impasse que se vive na Unión Europea con Alemaña,
principal achegador neto de fondos, inmersa nun proceso electoral
de resultado incerto só permite albiscar cales serán as perspectivas
globais no ámbito orzamentario. En xeral, a tendencia dominante
indica que non haberá máis recursos  para as políticas comúns sen-
do necesario recortar parte das axudas existentes para obter fondos
asignables ás novas políticas emerxentes e a financiar a ampliación
ao Leste de Europa. A posición de Alemaña e dos países achega-
dores netos semella ter forza crecente tanto polo esgotamento do
modelo actual de regulamentación agraria e dos sistemas de axu-
das estructurais como polo interese vital que a ampliación ao Les-
te pode representar para o Centro e Norte de Europa.

No referente á PAC, as reformas que xa entrarían en vigor en
2004 coincidindo coa ampliación, todos os proxectos esbozados
por Franz Fischler van na dirección de recortar a contía das axu-
das directas, modificar a súa estructura atendendo á xeneración
de excedentes, ao tamaño das explotacións, ao grao de tecnifica-
ción da producción e á mitigación das inevitables tendencias á
fraude que toda subvención desencadena. En conxunto, España,
pode verse prexudicada pero, en troques, Galiza tería posibilida-
des de acadar melloras globais e sectoriais dado que as políticas
de desenvolvemento rural e as explotacións menos intensivas e
de menor tamaño serán, en principio, as máis favorecidas pola
reestructuración. Unha intelixente negociación por parte da Xun-
ta de Galiza e dos grupos de interese profesionais do sector po-
dería dar froitos significativos. A minoración de recursos da PAC
pode ser grave para algunhas zonas da España seca e para deter-
minados productos e consideramos que o Estado tratará de non
ceder neste tema dado o peso dos grupos de intereses que de-
fenden os grandes terratenientes. Unha consecuencia colateral
desta preferencia negociadora pode materializarse na cesión de
posicións no referente a outras políticas tales como a pesca, fun-
damentais para Galiza pero prescindibles para España.

No referente aos fondos estructurais, a denominada conver-
xencia estatística xunto cos limitados resultados dos investi-
mentos realizados será a escusa perfecta para lexitimar a retira-
da dos mesmos a amplas zonas do territorio europeo e a súa re-
asignación ao financiamento da ampliación. A desaparición dos
fondos europeos pode supoñer para moitas rexións españolas
unha perda gravísima acelerando o proceso de esmorecemento
e depauperización de certos territorios tendo en conta, ademais,
que as políticas fiscais dos gobernos españois prometen novas
rebaixas impositivas e limitan o uso dos recursos públicos ao
mantemento das estructuras burocráticas e ao financiamento
duns servicios públicos (educación, saúde) de cada vez peor ca-
lidade. Os fondos de solidariedade da UE servían, ao menos, pa-
ra inducir unha certa actividade económica relacionada coa
construcción de obra civil, infraestructuras medioambientais e
equipamentos sociais fixando á poboación neses territorios e
alimentando un certo mercado interno. A súa reducción facilita-
rá a movilidade dos factores da producción no sentido de reac-
tivar os fluxos migratorios, incentivar as fuxidas de capital cara
as zonas máis ricas, aumentar o gap tecnolóxico, etc creando
desertos de desenvolvemento industrial e comercial. As novas
políticas comúns emerxentes como transportes, tecnoloxía, etc
acentuarán a diverxencia económica rexional mitigada co turis-
mo, actividades medioambientais e as rendas obtidas arredor de
conceptos como o da multifuncionalidade agraria.♦

‘A desaparición dos fondos europeos
pode supoñer para moitas rexións
españolas unha perda gravísima

acelerando o proceso de esmorecemento
dos servicios públicos”

A moral do éxito obriga a mentir para ocultar a ruína

A caída dos heroes neoliberais

Todas as persoas de empresa sa-
ben que a contabilidade non é
unha ciencia exacta. Existe in-
cluso unha expresión moi co-
mún: “pintar” a contabilidade
que fai referencia á marxe da
que dispón a xerencia para
adaptar a contabilidade da em-
presa ao seu interese. O caso
máis elemental, un equivalente
ao mate pastor do xadrez, con-
siste en fragmentar en tres ou
catro prazos anuais as amortiza-
cións ou, polo contrario, agru-
palas nun mesmo ano. Se o “pa-
go” é a prazos, os beneficios do
ano soben, a imaxe da empresa,
e con ela a dos seus executivos,
mellora, pero probabelmente
haxa que pagar máis a facenda.
Pola contra, se as amortizacións

se pagan todas xuntas, o benefi-
cio disminúe e ademais para os
anos seguintes o xestor disporá
de menos marxes de manobra,
deberá recorrer a outros recur-
sos contábeis ou a un capítulo
de amortizacións diferente. 

Todo isto, e outras ducias de
exemplos que se poderían citar,
non traspasa as marxes do legal,
o problema aparece cando en
lugar de utilizar a flexibilidade
que permiten as normas contá-
beis se disfrazan perdas de ga-
ños ou se inclúen como benefi-
cios do ano en curso ingresos
hipotéticos dos anos vindeiros.
O executivo que bota man des-
tes métodos está simplemente
estafando á empresa e aos seus
accionistas que cren participar

nun negocio boiante cando en
realidade está ao borde da cre-
ba. Aínda así, poderán negociar
coas súas accións e mesmo ob-
teren beneficios, pero sempre e
cando se retiren antes de que o
asunto se descubra. Neste caso,
o papel central xógao a infor-
mación e os mellor informados
son loxicamente os executivos
da propia empresa, aínda que o
emprego deste recurso esteña
condeado pola lei. Un xornal
norteamericano relataba estes
días a conversa entre un directi-
vo e un corredor de bolsa, na
que ambos facían rexouba do
que estaban pagando algúns
compradores polas accións da
súa empresa, accións que en re-
alidade non valían nada.♦

O límite entre pintura e estafa

O ex-presidente de WorldCom Bernie Ebbers.



A.N.T.
O torpedo que o borrador da no-
va Lei de Fundacións dirixía ca-
ra a liña de flotación do Banco
Pastor desactivouse na Moncloa.
O novo borrador, con modifica-
cións substanciais, permitirá que
a Fundación Barrié siga xestio-
nando o Banco Pastor. As pre-
sións xurdidas desde Galiza, tan-

to desde as institucións como
desde os sindicatos e sectores
económicos e  cidadáns, que cir-
cularon soterradamente estes úl-
timos meses, deron o seu froito.

No proxecto de lei que segu-
ramente aprobará o Consello de
Ministros esta mesma semana,
permítese que as fundacións,
entidades sen ánimo de lucro,

xestionen empresas sen que por
iso teñan que perder as exen-
cións fiscais das que se benefi-
cian. No anterior proxecto con-
templábase que só poderían
exercer os seus dereitos sobre o
3% do capital. A condición que
aparecerá no proxecto de lei é a
de que non realizarán o paga-
mento do Imposto de Socieda-

des sempre que un 70% das ren-
das que obteñan vaian destina-
das a fins sociais. Terán un pra-
zo de catro anos para adecuarse
a esta imposición.

Desaparece tamén na actual
redacción a prohibición de que
as fundacións nomeen adminis-
tradores das empresas nas que
participan. Alonxa así o novo

proxecto a imposición para que a
Barrié seguise xestionando o
Banco Pastor. Precisamente o
primeiro borrador da lei, seme-
llaba ir dirixido directamente
contra o banco galego, pois a
fundacións Barrié era a única
que se atopaba nas circunstan-
cias que pretendía modificar o
nova Lei de Mecenado.♦

Nº 1.042 ● Do 11 ao 17 de xullo de 2002 ● Ano XXV

R.V.A.
Inditex trasladará a Zarago-
za a súa planta central de lo-
xística tras un convenio asi-
nado entre a empresa e o Go-
berno de Aragón. O grupo
empresarial comprometeuse a
crear 1.000 postos de traballo. 

As razóns fundamentais do
cambio de ubicación hai que
buscalas nas mellores infraes-
tructuras que ofrece a cidade
maña con respecto a Arteixo,
onde ata agora estaba situada a
central de loxística.  Entre estas
infraestructuras destacan as au-
tovías que comunican con Euro-
pa, o tren de alta velocidade e,
sobre todo, unha conexión di-
recta entre a nova nave de Zara
e o aeroporto de Zaragoza, de
carácter internacional. 

O traslado da sé central de
Arteixo a Zaragoza suporá a de-
saparición de case o 50% dos
postos de traballo, máis de 500,
que ata agora estaban cubertos
con carácter eventual. Segundo
informa a CUT, “parece que os
postos indefinidos, arredor de
550, están asegurados”, pero
matizan que isto aínda é unha
incógnita porque “non existe
comunicación entre a dirección
da empresa e o comité”. Na ac-
tualidade, un dos sectores con
peores condicións laborais eran
o dos que traballaban con carác-
ter temporal no polígono de Ar-
teixo xa que en palabras dos
sindicatos “teñen que aguantar
todo o que lle boten por riba xa
que están pendentes de renova-
ción dos seus contratos”. 

Co acordo asinado entre o
Goberno de Aragón e Inditex,
Galicia perderá un dos eixos es-
tratéxicos da empresa, xa que o
almacén de loxística era o que
máis traballadores aglutinaba e
o centro neurálxico da activida-
de do grupo en Galicia. Hai que
sinalar que na actualidade Zara
apenas fabrica na nosa comuni-
dade xa que a maior parte da
producción foi trasladada a Ma-
rrocos e este último ano o pran-
chado tamén foi levado ao país
africano. Ademais, dependendo
das tendas que se despracen á
cidade maña, o dos transportis-
tas tamén poderá ser outro dos
sectores implicados, xa que a
distribución funciona mediante
subcontratas, principalmente
con empresas coruñesas, que

poderían ver rescindidos os
seus acordos.

Nun principio, a planta de
loxística estaba previsto que
marchase para Cataluña, pero as
negociacións entre a empresa e
a Generalitat rompéronse ante
as reivindicacións de subven-
cións do grupo Inditex. Descar-
tado Figueres como lugar de
destino, punto máis lóxico dado
que aí se atopan varias plantas
de producción de Massimo Dut-
ti, empezouse a negociar co Go-
berno aragonés, quen xa empe-
zara a fabricar en Zaragoza un-
ha “Plataforma Loxística”, cun-
has condicións infraestructurais
que Galicia non foi quen de
igualar. Está previsto que para o
ano que ven empece a funcionar
o novo centro, unha vez que
venzan os contratos dos traba-
lladores eventuais do almacén
de Arteixo, que quedarán des-
vencellados da empresa sen nin-
gún tipo de contraprestación
económica. Ata a actualidade,

Arteixo era o punto central de
distribución para 35 países e su-
ponse que soamente quedará
coas tendas do territorio espa-
ñol, aínda que os sindicatos afir-
man que tampouco existe infor-
mación ao respecto.

Os sindicatos mobilízanse

contra as políticas laborais da

empresa

Por outro lado, as seccións sindi-
cais da CUT e da CIG en Zara
Logística iniciaron unha protesta
reivindicando melloras nas con-
dicións dos traballadores a través
do reparto de 10.000 follas voan-
deiras que levan por título “As
dúas caras do Imperio Inditex”.
A queixa céntrase no que eles
consideran “unha política laboral
explotadora, represora e intimi-
dadora” por parte da empresa di-
rixida por Amancio Ortega. Fon-
tes da CUT sinalaron que as con-
dicións laborais empeoraron
dende o ano pasado, facendo un

reparto dos turnos “irregular e
irracional nos que non hai libran-
za as fins de semana e os ritmos
de traballo son abusivos”. Ade-
mais, este deterioro do sistema
de traballo non foi acompañado,
segundo os sindicatos, de mello-
ras salariais.

O incremento no soldo dos
operarios de almacén roldou as
1.000 pesetas, situándose para
os mozos de almacén nun total
de 140.000 pesetas coas pagas e
prorratas incluídas. A dirección
da empresa resérvase a posibili-
dade de primar mensualmente a
cada traballador con ata tres pa-
gas de 7.500 pesetas cada unha.
Para a CUT, estes incentivos
son utilizados como medidas in-
timidatorias para impedir a mo-
bilización e a reivindicación dos
empregados, xa que “se outor-
gan con criterios suxectivos”.

Os sindicatos sinalan que o
13 de xullo organizaron unha
concentración para solicitar me-
lloras diante da Fundación

Amancio Ortega e que os car-
gos intermedios, como os xefes
de almacén, “ameazaron aos
operarios coas consecuencias de
acudir a este acto”. A mobiliza-
ción foi cualificada polos orga-
nizadores como “un éxito xa
que concentramos a 250 perso-
as, aínda coas presións e a xen-
te que estaba de vacacións”.

Os sindicatos non descartan
novas mobilizacións de seguir
así, xa que segundo a CIG, Indi-
tex négase a asinar un Convenio
Colectivo, “algo inaudito nunha
empresa de máis de 1.000 traba-
lladores”. O 19 de xuño CIG e
CUT están estudiando a posibili-
dade de acudir á Xunta Xeral de
Accionistas para votar en contra,
como xesto simbólico, do infor-
me de xestión social que presen-
tará a empresa. Por outro lado,
de producirse a unión de todos
os sindicatos que forman parte
do Comité de Empresa, cara se-
tembro poderían convocar unha
folga na planta de loxística.♦

Na planta de Arteixo perderanse 500 postos de traballo

Zara Loxística traslada súa planta principal a Zaragoza

polas mellores condicións ofrecidas polo Goberno de Aragón

A Fundación Barrié poderá seguir xestionando o Pastor

Mobilización de traballadores de Zara Loxística ante unha tenda da cadea o xoves 4.                                                                                                PA C O  VILABARR O S
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A inquietude que provoca esta
iniciativa entre os xuíces vén da-
da polo terreo pantanoso que pisa
Garzón desde o punto de vista le-
gal. A extensión
da cualificación
penal de “pertenza
á ETA” aos mem-
bros de Batasuna,
pero tamén aos
promotores de ini-
ciativas como o
carné vasco ou
aos membros da
coordenadora de
ikastolas violenta
varios dos princi-
pios xurídicos que
fundamentan unha sociedade de-
mocrática. 

O poder xudicial teme verse
atrapado na campaña dos parti-
dos (PP e PSOE) e dos seus me-
dios de comunicación que só se-
rían capaces de ver os acontece-
mentos desde o corto prazo mar-
cado polo interese electoral. 

Frear o superxuíz

Tanto o Tribunal Supremo como
o Constitucional hai tempo que
comezaron a poñerlles couto ás
iniciativas máis arriscadas do su-
perxuíz. A última ocasión prota-
gonizouna o Supremo cualifi-
cando o Gora ETA de Otegi en
Francia como un delito de opi-
nión pero non un acto terrorista,
por moito que o reformado códi-
go penal o inclúa no epígrafe de

delitos vinculados ao terrorismo.
Con anterioridade, o mesmo tri-
bunal botara abaixo unha boa
parte dos fundamentos da acusa-

ción contra a Me-
sa Nacional de
HB tecidos por
Baltasar Garzón. 

As inconcre-
cións, ambigüida-
des e contradi-
cións dos autos
do xuíz da Au-
diencia Nacional
saltan á vista des-
de hai tempo, se-
gundo os analis-
tas xurídicos. As

probas de Garzón aínda non acla-
raron por exemplo se é HB, a súa
prensa e as Herriko Tabernas as
que financian a ETA ou se o que
ocorre é o contrario. Unha cues-
tión nada menor á hora de deter-
minar quen manda no entramado
abertzale, así como á hora de atri-
buír responsabilidades penais.  

Tampouco parece de recibo
para un sistema democrático acu-
sar de terrorismo aos acuñadores
do carné vasco, un acto que, en
opinión dunha maioría de maxis-
trados, nin sequera debería ser
castigado cunha sanción admi-
nistrativa. A pregunta que xorde,
a teor das actuacións de Garzón,
é a seguinte: ¿a coincidencia cos
obxectivos de ETA pode servir
para acusar a unha persoa de for-
mar parte da banda? Responden-
do a esta interrogante algúns ex-

pertos lembran que durante a
transición a rama político-militar
de ETA secuestrou unha avioneta
e interrompeu un debate televisa-
do para facer propaganda a prol

do Estatuto de Autonomía. En
virtude das novas teses de Gar-
zón, e de seren aplicadas estas re-
troactivamente, calquer defensor
daquela do Estatuto podería ser

acusado de formar parte do grupo
terrorista. 

Outro dos problemas suscita-
dos polo xuíz da Audiencia Na-
cional é o de colectivizar os deli-
tos, contradicindo o principio
xurídico de que delinquen as
persoas e non as organizacións.

Expresado de maneira xeral,
as actuacións defendidas por
Garzón, segundo boa parte da
maxistratura, extenden a cualifi-
cación de terrorista a un basto
número de persoas que non co-
meteron ningún delito, o que
profundiza e amplía un vello de-
bate: ¿é correcto condenar e en
que grao a alguén pola súa sim-
ple pertenza a ETA, aínda que
non tivera infrinxido a lei?. 

¿O fin da represión selectiva?

Algúns xuristas fixeron notar xa,
por outra parte, os riscos de pa-
sar da represión selectiva, teori-
zada no seu día polo presidente
do Constitucional, Francisco To-
más y Valiente, máis tarde asasi-
nado pola ETA, ás iniciativas de
Garzón que poden levar ao cár-
cere, na práctica, a cidadáns por
motivos políticos.

Os críticos con Garzón non
deixan de facer notar que a exten-
sión das penalizacións á area polí-
tica, é dicir, máis alá da propia
violencia, é recibida con satisfa-
ción polo sector abertzale máis
extremista. Segundo esta opinión,
se se detén a unha persoa, como
xa comezou a suceder, por promo-
cionar o carné vasco ou por coor-
denar unha rede de ikastolas,
pronto ante a opinión pública, e
por moita propaganda mediática
que se aplique, o cualificativo de
terrorista quedará devaluado e o
problema pasará a verse como un
conflito político co País Vasco.

Por outra parte, a xudiciali-
zación da vida vasca ofrece outra
lectura que contradí o discurso
oficial de moitos anos, a do fraca-
so das medidas policiais. Os vas-
cos poderían, a partir de agora, di-
cir: “Deteñen os de Batasuna, por-
que en trinta anos non foron capa-
ces de acabar coa ETA”. ¿Van
conseguir agora os xuíces o que
non conseguiu a policia? E, ¿a que
prezo para a democracia?.♦
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Cada día faise máis certa a afir-
mación de que nada vai ser como
era antes do 20 de xuño deste
2002. De súpeto, os señores mi-
nistros e o seu presidente seme-
llan bonecos de feira víctimas
dunha arroutada patética que faría
rir o público a gargalladas se non
fose tan tráxico. O xefe do Execu-
tivo aparece fumándose un puro,
cos pés enriba da mesa xunto cos
“máis grandes da terra” segundo
sinala o seu xornal de cabeceira. A
pose, que recorda a Groucho
Marx, foi merecente duna expli-
cación posterior aínda máis chus-
ca se cabe: Aznar, sen cabalo, e
adestrado por un tal Lombao (non
desconfíen que non é meu paren-
te) é quen de correr máis lixeiro
que o presidente Bush e de supe-
rar a marca mundial  da especiali-
dade (corre a 113 km por hora). O
coro riu a confesión ao tempo que
o mandatario ría sen parar a súa
fazaña. Neses mesmos días o Mi-
nistro Aparicio “apareceuse” a un-
ha presentadora galega e púxose a
cantar un tango nun programa de

televisión para celebrar o bo mo-
mento político que atravesa  a súa
relación cos sindicatos e cos tra-
balladores deste país. Casualmen-
te Aparicio é ministro de Traballo
e entoou todo fachendoso: “Ba-
rrio plateado por la luna, rumores
de milonga que es toda mi fortu-
na...” Rumores de milonga si que
hai e a cara de anxeliño parvo que
puña o ministro mentras cantaba
non tiña prezo. Tenlle que subir o
soldo ao seu asesor de imaxe polo
ben e oportunamente que selec-
ciona as súas apariciós públicas.

Ou quizais esteamos todos equi-
vocados e xestos así sexan parte
duna campaña gobernamental pa-
ra aparentar normalidade, que di-
go normalidade, para celebrar un-
ha gran troulada porque están
convencidos de que “gañaron o
partido” . Pero, ás veces, os soños
teñen un mal espertar: Antonte
fortes asubíos e pateos recibiron a
ministra de Sanidade, Celia Villa-
lobos, na conferencia mundial da
SIDA que se celebra en Barcelo-
na. Membros das ONGs protesta-
ban pola ausencia de moitos com-

pañeiros representantes de países
pobres aos que o goberno negou
os visados correspondentes para
poderen asistir, na súa teima de
ver pantasmas migratorios por to-
dos os buratos e presumindo de
abandeirado europeo da intoleran-
cia. Se a ministra levantaba a voz
no seu discurso máis berraban e
asubiaban os delegados. A situa-
ción lembroume as protestas dos
estudiantes nunha conferencia de
Felipe González na Universidade
Autónoma cando comezou a caí-
da dos deuses socialistas. Parece

que está a comezar a caída dos
deuses populares. Por se fose
pouco este esperpento, a serpe de
verán da crise de goberno fíltra-
se polas paredes xornalísticas
madrileñas. Hai que non ten
acougo mentras o caderno azul
garda o segredo debaixo das
mans do seu maquiavélico dono
que non para de rir mentres os
seus incondicionais sofren coa
incerteza. Da crise nada lles digo
porque nada sei nin hai quen sai-
ba. De momento, a cerimonia
máis trascendental na Moncloa
esta semana foi a pedida da filla
para o seu próximo casamento.
Pero tampouco o pai da noiva
ten moito acougo. Hoxe, cando
fun ao meu quiosco fixeime na
portada da revista de Balbín La
Clave. Zapatero e Aznar repartí-
anse a portada co seguinte titu-
lar: “Se la juegan”. A cita é a se-
mana que vén no debate do esta-
do da Nación. Estou afiando o
meu lapis. A ver quén gaña este
partido e de qué parte se poñen
os deuses..... do Olimpo.♦

A caída dos deuses
MANUEL LOMBAO

A piques de pechar por vacaciós o curso político, a resaca
da folga xeral da que falabamos no artigo anterior continúa
a furgar nos miolos do goberno nunha comechón sen fin. 

Madr id

As novas medidas colocan baixo a lupa xudicial máis de cen mil persoas

Preocupación na alta maxistratura

polas iniciativas de Garzón
A.N.T.

As últimas actuacións do xuíz instrutor Baltasar Garzón dis-
tan de suscitar unanimidades entre os maxistrados dos máis
altos tribunais. Garzón encetou a pasada semana, como se
sabe, a ilegalización de feito de Batasuna mediante o embar-
go das propiedades da organización vasca vinculada á ETA,
entre elas máis de cen locais dos que dispoñía. Unha incauta-
ción que por desgracia pode lembrar outras anteriores: as de
partidos e sindicatos republicanos despois da guerra civil.

Baltasar Garzón, xuíz instructor da Audiencia Nacional.

O poder xudicial
teme verse atrapado
na campaña dos
partidos e dos seus
medios de
comunicación.



B. LAXE
José María Aznar realizou un
cambio no goberno central da
mesma dimensión que cando
conseguiu a maioría absoluta.
Nove ministros afectados, aínda
que só seis abandonan o gabine-
te. A remodelación ten un claro
signo electoral, a cabalo entre
a folga xeral e o próximo De-
bate sobre o estado da nación.

Todos aqueles que negaron o
triunfo da folga xeral, gabaron
a presidencía española da UE
ou publicitaron o peso politico
de Aznar no mundo, ata o pun-
to de competir co mesmo Busch
poñendo as pernas sobre da me-
sa, son agora unánimes ao afir-
mar que Aznar, con esta crise
de goberno, pretende “recupe-
rar a iniciativa” ou “recuperar
peso político”.

Aqueles que poñían a Pio
Cabanillas como o paradigma
do galego triunfador en Madrid,
esquécense del ao ser cesado e
consideran que Galiza tan máis
peso en Madrid gracias a que
ten un ministro máis, Ana Pas-
tor en Sanidade. Semella que
ollan polas mesmas anteolleiras
que lle impediron ao ex minis-
tro portavoz  ver a folga xeral
do 20-X.

Os que negaban que Fraga
estivese pensando en realizar un
importante cámbio na Xunta,
pregúntanse se a xogada de Az-
nar non lle impide a Fraga agora
calquera movemento. Pensan
que o presidente galego non gus-
ta de ser segundo en nada.

Neste cambio de gabinete
existen algunhas cuestións que
semellan bastante claras. A pri-
meira, que ten un alcance se-
mellante ao de hai dous anos,
cando o PP gañou as eleccións
por maioría absoluta. Trátase,
polo tanto, da remodelación
máis importante do Goberno
Aznar porque se produce na
metade da lexislatura.

Tamén aparece como eviden-
cía que Aznar aposta por manter
a súa política de sempre nos te-
mas cruciais. Así, segue non só o

que podiamos denominar “nú-
cleo duro”, cos catro ministros
que acompañaron a Aznar desde
o comezo da súa presidencia,
Raxoi, Rato, Piqué e Cascos, se-
nón que se complementa cos
seus homes de confianza. Un ca-
so claro é que permaneza Pilar
del Castillo en Educación, unha
das ministras máis contestadas e
peor valoradas. Tamén o nome-
amento de José María Michavila
para Xustiza, Ángel Acebes en
Interior, Javier Arenas en Admi-
nistración Públicas e Eduardo
Zaplana en Traballo e Asuntos
Sociais mostran a aposta de Az-
nar polos seus achegados.

Acebes e Michavila foron os
dous principais artífices da Lei
de Partidos Políticos e da posta
en marcha de todo o entarimado
xurídico e político para ilegali-
zar a Batasuna. Arenas, martelo
pilón do PNV, seguirase enfron-
tando agora ao Goberno Basco,
pero desde o seu posto de mi-
nistro encargado das relacións
coas autonomías.

O plano gobernamental

Se puidesemos ler unicamente
no plano gobernamental a remo-
delación, poderiamos afirmar
que Aznar o único que procurou
é maior coordinación entre o
executivo, situando a Raxoi, ho-
me para todo, nesas funcións e
tamén na de voceiro goberna-
mental. Así mesmo, o cambio
serviríalle para rodearse nesta
última etapa dos seus homes
máis fieis, agás Mayor Oreja.
Ao mesmo tempo, Aznar toma-
ba nota da folga xeral, sen que-
rer aceptar o seu triunfo e mudá-
balle o discurso a Zapatero cara
ao debate que comezará no Con-
greso o próximo luns. Os últi-
mos inquéritos preocuparon na
Moncloa ata o extremo que non
estaban dispostos a arriscarse a
que Zapatero puidese saír airoso
do enfrontamento parlamentario
(gañar, xa se sabe, sempre gaña
o presidente do goberno. Para
eso controla a maioría dos me-
dios de comunicación).

Pero esta crise do goberno
central ten outra clara lectura.
Está feita en plano interno, par-
tidario, non para mellorar ou
mudar a política.
Ten así un claro
tinguido eleito-
ral. Prodúcese ao
mesmo tempo
que Gallardón é
nomeado para
competir pola al-
caldía de Madrid
e os movementos
de ministros ta-
mén teñen moito
que ver cos inte-
reses de Aznar e
do PP por non
perder o poder.

Piqué aban-
dona Exteriores
para poder estar
máis perto de
Catalunya. Pouco importa que
anunciasen que o contencioso
de Xibraltar estaba rematado.

¿Equéceo Aznar? ¿Fracasou Pi-
qué? A súa substituta, Ana Pala-
cio (nótase que non utiliza o del
como a súa irmá Loyola) é un-

ha especialista
en temas europe-
os, estando vol-
cada na remode-
lación da UE.

Jaume Matas,
permanecerá ta-
mén en Medio
Ambinete para
dar o salto de no-
vo ás Baleares.
Tamén continúa
todo o equipo
económico con
Rato e Montoro á
fronte. Arias Ca-
ñete, tremen-
damente contes-
tado polos secto-
res  relacionados

coa súa xestión, recunca en
Agricultura e Pesca cando terá
que negociarse coa UE unha no-

va política común e a pesca está
cada vez máis ameazada.

O tufo electoral desta remo-
delación tamén pode ulirse en
que un dos ministros cesados,
Juan José Lucas vai ocupar a
presidencía do senado, despra-
zando a Esperanza Aguirre, que
terá que conformarse com com-
petir pola presidencia da Comu-
nidade de Madrid, ao correla ta-
mén Gallardón da capital do es-
tado. A esto hai que unirlle o
caso de outros ministros cesa-
dos como Juan Carlos Aparício
(o que asinou o decreto antipa-
ro) que competirá pola alcaldía
de Burgos.

Pero, sobre todo, nestes cesa-
mentos, sen consultar, sen darlle
importancia, Aznar tentou deixar
a súa impronta demostrando que
detenta todo o poder por encima
de calquera organismo do partido.
Mágoa para el que lle fallase a
guinda e Miquel Roca non acep-
tase a carteira de Exteriores.♦
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O novo goberno continuará a política do anterior

Remodelación de nove ministros en clave electoral

Ana Pastor e Mariano Raxoi.

Segue o núcleo

duro (Raxoi, Rato,

Piqué e Cascos) e

tamén Pilar del

Castillo, unha das

ministras máis

contestadas e pior

valoradas
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Iván Raña confírmase como o mellor deportista galego

logo do seu triunfo no Europeo de triatlón

Unha etapa menos na busca do ‘atleta perfecto’

Iván Raña, no medio, entre Filipe Ospaly, dereita, e Mark Petzold.

Riquelme,
unha ilusión
PUCHEIRO

Nos xogadores sempre
hai un valor futbolís-
tico e un valor me-

diático. Un e outro non te-
ñen por que gardar relación
nin tampouco ter unha tras-
lación económica nas coti-
zacións de fichas e traspa-
sos. O exemplo máis claro é
o de Riquelme, o xogador
arxentino recentemente mer-
cado polo F.C. Barcelona.

O futbolista do Boca Ju-
niors é máis unha necesidade
do Club, do seu presidente
Gaspart, que do equipo. Gas-
part necesitaba algunha ficha-
xe para contentar a afección
despois da pasada campaña
que aínda remoen con amargu-
ra. As arcas andan minguadas
e, unha vez máis, Riquelme foi
a solución para entreter a pa-
rróquia, só que esta vez foi en
serio. Riquelme irá a Barcelo-
na por 13 millóns de euros.

O adestrador azulgrana,
Louis Van Gaal, nin pediu a
Riquelme nin parece que lle
faga moita gracia, pois, o úni-
co que lle achega de momento
son problemas. Problemas
porque se ten que desfacer dun
extracomunitario, problemas
por cómo situalo no campo en
competencia con Rivaldo,
problemas por cómo vai reac-
cionar un xogador de tempera-
mento tan difícil ante as ordes
do adestrador. A achega de Ri-
quelme ao Barcelona está tan
pouco clara que, no seu con-
trato, estipúlase que “poderá
ser cedido por unha tempada”.

Pero Riquelme aparece
como un xogador fóra de se-
rie, comparado non só a cal-
quera dos actuais, senón a Ma-
radona. ¿Porque non estivo lo-
go no seleccionado arxentino
en Corea-Xapón? ¿Porque é
vendido por unha nadería
comparado cos máis de 60 mi-
llóns de euros de Figo ou Zi-
dane? ¿Porque Van Gaal, se é
tan bo, non o quere? ¿Por que
Van Gaal cavila en cedelo?

As preguntas agólpanse,
pero hai unha resposta moi
clara: Riquelme é un xogador
fóra de serie porque os medios
de comunicación así o decre-
tan. Habería logo que pregun-
tarse o porqué desa aposta dos
medios, despois de contestar
todas as perguntas anteriores.

A resposta semella tamén
fácil. Rematado o mundial, a
prensa non ten noticias no pa-
norama futbolístico para en-
ganchar os lectores. O merca-
do de fichaxes, o tema reco-
rrente, non se move polas cri-
ses das televisións de paga-
mento. Cando esto ocorre, é
preciso inchar as noticias, con-
vertendo os rumores en gran-
des titulares. Para que teñan
gancho, é preciso levar calque-
ra medianía a “sensación”. É
así como Riquelme se conver-
teu no “sensacional xogador e
gran fichaxe do verán”. Por
eso e porque os medios de Ca-
talunya viven en grande parte
do F.C Barcelona e uns e ou-
tros teñen logo os mesmos in-
tereses. Así é como se conver-



Freixanes no
Consello da Cultura
Na primeira reunión con Alfonso Zu-
lueta como presidente, o consello da
Cultura Galega nomeou vicepresidente
ao edafólogo Francisco Díaz-Fierros.
Na mesma xuntanza decidiu que o es-
critor e novo director de Galaxia, Víctor
F. Freixanes, pasase a formar parte dun
pleno que terá tamén como novos
membros a Senén Barro en representa-
ción da Universidade de Santiago e
Blanca Jiménez pola Fundación Penzol.
Anunciouse así mesmo a próxima crea-
ción da Fundación Carlos Casares.♦

Penck na Laxeiro
A Fundación Laxeiro abrirá en Vigo o
próximo día 16 de xullo a primeira mos-
tra individual galega do artista alemán
A. R. Penck. O creador nacido en Dres-
de en 1939 está considerado un dos re-
presentantes da postmodernidade artísti-
ca, participante do grupo alemán Novos
Salvaxes. O comisario da mostra, Xa-
vier Buxán, destaca a afinidade da súa
obra coa de Laxeiro e sitúa aos dous

artistas como referentes de Atlántica.♦

Os nórdicos
e a Bienal

Á XXVII edición chega a Bienal de
Arte de Pontevedra que se inaugura o
próximo día 13 de xullo. Artistas de
Dinamarca, Islandia , Noruega, Fin-
landia ou Suecia mostrarán as súas
obras nunha edición con evidente ar do
norte. Como complemento, o CGAC
abre a mostra Oito relatos nórdicos.
Os galegos Vicente Blanco e Salvador
Cidras terán obra exposta na Bienal.♦

res festivais para un fin de sema-
na. O verán móstrase en todo o
seu apoxeo no Festival Interna-
cional Celta de Ortigueira, no

Cultura Quente de Caldas e na Foliada
de Lalín que ofrecen varios días de mú-
sica e diversión. Despois da farra anún-
ciase a inauguración o día 16 de xullo en

Compostela da mostra do escultor Au-
guste Rodin, posibelmente outro dos
acontecementos culturais dun mes no
que compre felicitar a dous personaxes
do mundo da cultura. A Xosé Chao Re-
go cando a Asociación de Escritores o
homenaxee o día 13 e ao ilustrador Fe-
derico Fernández que ven de gañar o pri-
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Auto-retrato de E. Granell.



Os concellos das Pontes, Bueu,
Viveiro, Vigo, Sarria, Carral, Vi-
lagarcía, Ourense, a Estrada, Do-
dro ou Vilalba ,entre outros, con-
vocan cada ano un certame poé-
tico. O premio de poesía Johán
Carballeira remite ao concello de
Bueu, onde o escritor e xornalis-
ta represaliado en 1936 foi alcal-
de. Piden máis de catrocentos
versos inéditos en galego e a con-
vocatoria deste ano xa está  aber-
ta. Do mesmo xeito o concello de
Dodro leva anos celebrando o
premio Eusebio Lorenzo Balei-
rón en memoria do poeta finado
prematuramente. Está aberto o
prazo para presentación de orixi-
nais para a que será a XIV edi-
ción dun concurso que ten entre
os seus coordinadores ao poeta e
veciño do concello, Anxo An-
gueira e entre os seus gañadores
a Gonzalo Navaza, Xosé Miran-
da, Enma Couceiro ou Enma Pe-
dreira, escritora que se fixo con
dúas convocatorias do Johán
Carballeira e este ano inaugurou
un novo certame literario, o con-
vocado polo concello de Vilagar-
cía de Arousa co nome Premio de
Poesía Centenario Fermín Bou-
za Brey. Desaparecido o premio
que honraba este autor e que es-
taba convocado por tres conce-
llos presentes na súa biografía, en
Vilagarcía decidiron celebrar o
centenario convocando o concur-
so no que Pedreira foi gañadora
con Os cadernos d´amor e os ve-
lenos. A Estrada convoca o único
premio con nome de muller, o da
poeta Avelina Valladares que
nesta edición recaeu tamén nun
libro de autoría feminina, o de Mª
Goretti Fariña e perto de onde
naceu, en Sarria, celebran a figu-
ra de Fiz Vergara Vilariño cun
concurso poético no que colabo-
ra a Agrupación Ergueitos.

A tónica rómpese co poeta
do Courel. A segunda edición
do premio Uxío Novoneyra de
Poesía está aberta ate o próxi-
mo día 30 de setembro e os ori-
xinais terán que ser enviados ao
Concello das Pontes, entidade
promotora deste novo concurso
do que saíu triunfador na súa
primeira edición a obra Banza-
dos de Xosé Vázquez Pintor.

O máis dotado

Tamén por iniciativa dun conce-
llo naceu o premio poético me-
llor dotado economicamente de
toda a Península, como se repe-
tiu na súa presentación o pasado
ano. Con cinco millóns de pese-
tas dotaron o concello de Vigo e
a Deputación de Ourense o Pre-
mio Celso Emilio Ferreiro que,
con carácter anual, quere reco-
ñecer a obra completa dun escri-

tor de calquera das cinco linguas
peninsulares. Na súa primeira
edición o galardón recaeu no po-

eta portugués Eugénio de An-
drade que recolleu o premio nun
acto celebrado a comezos do
2001 en Celanova, lugar de ori-
xe de Celso Emilio. 

O Premio Cidade de Ouren-
se, o de Vilalba e o de Carral
son outros certames poéticos
vencellados directamente aos
concellos que lle dan nome, xa
con tradición no mundo litera-
rio galego os dous primeiros

–con galardoados como Fernán
Vello, Dario Xohán Cabana ou
Rábade Paredes o de Vilalba e
Xosé Miranda, Xosé Carlos
Caneiro, Darío Xohán Cabana
e Vázquez Pintor, o de Ouren-
se- e na súa sexta edición o ter-
ceiro, que gañaron entre outros
Lucía Novas e Baldo Ramos.
Sen ser específico para a poe-
sía, os concellos de Boborás e o
Carballiño promoven xunto coa

deputación de Ourense o Pre-
mio Antón Losada Diéguez que
na súa última edición, no apar-
tado de creación literaria, re-
caiu no poeta Xavier Rodríguez
Baixeras. Obras escritas en ga-
lego e español concorren ao IV
Premio de Poesía Antonio Pra-
dos Ledesma do Concello de
Viveiro que pecha o prazo de
presentacións de orixinais o
próximo día 30 de setembro.♦
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C. VIDAL
Os poemas son abstractos e
as ilustracións poéticas. Ar-
tista e poeta, Baldo Ramos
escribe e ilustra A árbore da
cegueira (Espiral Maior), un
poemario desasosegante que
lle valeu o V Premio de Poe-
sía do Concello de Carral. 

O pasado ano Baldo Ramos
(Celanova, 1971) dábase a co-
ñecer no mundo editorial con
Raizames (Libros da Frouma),
un poemario que el mesmo de-
finía como “radical” no sentido
de ir ao fondo. Cunha sorte de
continuidade aparece agora A
árbore da cegueira no que
mostra unha poesía reflexiva e,
como el define, case “abstrac-
ta”, imposíbel de debuxar con
referentes concretos. 

Sorprende que este autor de
versos por veces desesperanza-
dos confese que escribe para ser
feliz e estar máis a pracer no
mundo. Non é contradicción se-
nón que responde á súa visión da
creación como unha maneira de
“ver con máis claridade, na vida
cotiá as cousas fuxen e é cando a

atención se concentra cando se
percibe con máis forza”. 

¿Por que A árbore da ce-
gueira? “Como metáfora da pa-
labra creada ás escuras, os tex-
tos son froito dun traballo cala-
do durante moito tempo”. Escri-
be Baldo Ramos desde os deza-
sete anos no que el entende co-
mo un tempo necesario de pre-
paración para o poeta. Milleiros
de composicións descansan na
gabeta desa época de madura-
ción que deu nos poemas, cons-
truídos nos últimos tres anos,
que compoñen este novo libro. 

“É certo. Estou derrotado”,
comeza un dos seus poemas.
Radical o verso que non dá
moito lugar á compracencia.
“O poeta non está para contar o
marabilloso senón para mostrar
as sombras, a complexidade
das cousas” afirma Ramos. Pa-
ra o seu pesimismo ten tamén
unha explicación pegada ao seu
proceso creativo: “Cando un
escribe durante moitos anos e
non publica sinte un grande
malestar consigo mesmo e cos
demais, vivir nesa cegueira
vólvete pesimista e escuro”. 

A poesía de Baldo Ramos
está habitada pola nostalxia. Un
poema de dous versos serve pa-
ra titular as dúas partes do seu li-
bro. “A memoria será ó final..../
un lugar no que atoparse”. Coi-
da o autor que o tempo é omni-
presente na literatura, que a
consciencia do seu paso xera
boa parte da creación poética e
que a memoria é, en definitiva, o
único consolo que queda diante
do desasosego de tantas perdas.

De revisar o campo léxico
de A árbore da cegueira, un ter-
mo sairía sen dúbida privilexia-
do: a palabra. O autor confesa
que con ela ten unha relación
amorosa, que é “unha forma de
recoñecerse no que se escribe,
cando un escritor se presenta ten
que dar a súa visión da literatu-
ra, mostrar a reflexión sobre o
que produce”. ¿Cal é entón esa
visión que Ramos quere dar?
“Entendo a palabra como un
xeito de interiorización, cando
leo os meus poemas teño a sen-
sación de non ser referencial se-
nón reflexivo, carnal mesmo”.
Se a palabra sae beneficiada nos
versos de Baldo Ramos tamén

os ollos se repiten nun libro que
inclúe a cegueira no título. “Os
ollos son o xeito de conectar a
palabra co visual”, as artes plás-
ticas e as literarias que o autor
visita tanto neste libro como en
toda a súa obra. Son os seus
“dous xeitos de busca, de ato-
parse co que se ignora”. 

Raizames e A árbore da ce-
gueira son os dous poemarios
editados de Baldo Ramos. Sen
embargo, é autor dos libros Ut.
Pictura poesis, Miscelánea, As
follas da memoria, Os ollos das
palabras e Fronteira Sur. Son
estes libros de autor, confeccio-
nados un a un no seu obradoiro
particular, creados con poemas e
gravados manipulados con tinta
e confeccionados como probas
do autor de imposíbel repeti-
ción. Os libros de Baldo Ramos
expóñense en galerías de arte,
neste momento nunha de Braga
e nos próximos meses en Lugo e
Vigo. Uns vinte exemplares im-
prímense da cada un dos títulos
pero ningún deles é igual ao ou-
tro, como a obra dun artista plás-
tico que pinta poemas e, ás ve-
ces, escribe en abstracto.♦

Os concellos premian os poetas
Once entidades locais convocan certames de poesía

CARME VIDAL
A poesía é o xénero máis premiado polos concellos. Once en-
tidades locais convocan premios literarios dedicados a ho-
menaxear os poetas. A maior parte deles levan de nome o
dun autor vencellado biograficamente ao concello. Celso
Emilio Ferreiro, Fiz Vergara Vilariño, Fermín Bouza, Euse-
bio Lorenzo Baleirón, Avelina Valladares ou Uxío  Novoney-
ra son algúns dos  bardos que bautizan estes certames literarios.

Gañador do V Premio de Poesía do Concello de Carral

Baldo Ramos
‘O poeta está para mostrar as sombras’
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Para exercer o periodismo,
ante todo, hai que ser un
bon home, ou unha boa

muller: bos seres humanos. Se
se é unha boa persoa pode-se
intentar comprender os demais:
os seus intereses, as suas
dificuldades, as suas traxédias,
e converter-se en parte do seu
destino. O único xeito correcto
de facer o traballo de periodista
é desaparecer un mesmo e
compartir os problemas da xen-
te sobre a que imos escreber.

O verdadeiro periodismo é
intencional, aquel que se fixa
un obxectivo e que intenta pro-
vocar algun tipo de cámbio. Os
escritos dos mellores periodis-
tas –as obras de Mark  Twain,
de Hemingway, de García
Márquez–  tratan sempre dun
periodismo intencional, porque
están loitanto por algo.

A pobreza sofre, pero sofre
en siléncio. A pobreza só se re-
bela cando a xente pobre ten al-
gunha esperanza, e no Terceiro
Mundo non hai esperanza. Asi
que a xente necesita alguén que
fale por ela.  Esta é unha das
obrigas morais que ten o perio-
dista cando escrebe sobre a par-
te infeliz da família humana.

Esta profisión non pode ser
exercida correctamente por nin-
guén que sexa un cínico. Unha
cousa é ser cépticos, realistas,
prudentes..., mais outra é ser cí-
nico. O cinismo é unha actitude
inhumana e non cabe no grande
periodismo, que é  do que aquí
nos ocupamos, e non desa
forma detestábel de interpretá-
lo que atopamos arreo. Os cíni-
cos nunca estarán dispostos a
deixar a pel neste traballo, nen
aos riscos, nen aos sofrimentos.

Entre as actividades
humanas, os meios de comunica-
ción son os máis manipulados
porque son instrumentos para de-
terminar a opinión pública. Hai
diversas técnicas de
manipulación e poden-se usar,
mesmo, sen botar man da menti-
ra. Con limitar-se a non dicer a
verdade xa está. A maior parte
dos espectadores da TV receben
de forma moi pasiva o que esta
lles oferece. Os patróns dos gran-
des grupos televisivos deciden
por eles o que deben pensar. O
problema das televisións e, en
xeral, dos meios de
comunicación é que xa comeza-
ron a construir un mundo
próprio. Un mundo que ten pou-
co que ver coa realidade. A sua
obsesión é competir entre eles, e
esta competéncia impide atender
as realidades de xeito profundo.

O xornalista mundialmente
recoñecido, Riszard Kapuscins-
ki, afirma todo o anterior nun li-
bro de conversas que leva o títu-
lo “Os cínicos non serven para
este ofício. Sobre o bon
periodismo”. Unha chea de estu-
dantes van-lle facendo perguntas
que el contesta dese xeito.
Desfrutei moito con el ao imaxi-
nar os empresários, directores e
colunistas dos xornais daqui. Ao
mellor acabarian dicendo que
Kapuscinski é da “asa máis radi-
cal do BNG”. E cal será?♦

A condición homosexual e Na
fronteira do misterio. Credo pa-
ra xente non crédula son os seus
libros máis madurecidos. Dío el
mesmo, que pese a comezar a
escribir pasados os trinta e cinco
anos, ten unha producción
abraiante: desde Introducción
ao xénese ata o recente Da ceca
á meca. Diñeiro e profecía pa-
sando por O meu pai era un ara-
meo vagabundo, Eu renazo ga-
lego. Ensaio sobre identidade
galega, O misterio do lume, Pa-
ra comprendermos Galicia,
Prisciliano: profeta contra o po-
der e O sexo, a muller e o crego.
Non son todos os títulos; Chao
Rego ten milleiros de escritos e
afirma que aínda lle queda por
escribir unha historia do país pa-
ralela á historia da relixión.

A producción literaria foi
sempre da man da intensa activi-
dade de difusión cultural, etno-
gráfica e relixiosa, así como do
seu papel impulsor de aso-
ciacións. Chao Rego está na ori-
xe de Irimia, o movemento dos
crentes galegos que cumpriu xa
vintecinco anos. Explica como
comezou a escribir cando foi xul-

gado polo Tribunal de Orde Pú-
blica no ano 1970 e a súa imaxe
quedou “esnaquizada”. Acusába-
no de deixar que se imprimisen
panfletos obreiros na parroquia. 

Exerceu de párroco nos
anos sesenta e setenta aínda que
se foi apartando porque a inves-
tigación restáballe tempo para
atender ás necesidades parro-
quiais. Foi profesor “por nece-
sidades económicas” e as dife-
rentes xeracións que aprende-
ron galego con el lémbrano po-
lo seu xeito de avalialos. Tras
unha conversa co alumno, era
este o que decidía a nota mere-
cida. Na opinión do autor do li-
bro de conversas, Daniel Ló-
pez, Chao Rego é “o home que
nunca estivo no sitio correcto”.
Nos últimos anos escribe e reú-
nese en Bastavales, cos cris-
tiáns de base que teñen nel un
referente de calidade humana.

Agarrando o arado

E non para de recibir homenaxes
que toma con humor. Antes fuxía
das celebracións, agora agradé-
ceas porque “renunciei aos cartos

e ao poder pero non á afectivida-
de”. Hai nada que lle dedicaron o
Día das Letras Chairegas e amo-
sábase sorprendido e divertido de
que, ante a oposición do PP de
Guitiriz á homenaxe, os escola-
res saísen á rúa a protestar. Ago-
ra é a Asociación de Escritores
Galegos quen celebra a súa escri-
ta, recoñecendo, máis ala do seu
labor no movemento cristián, a
súa ampla e comprometida pro-
ducción ensaística. Resulta cha-
mativo que o único libro dedica-

do á homosexua-
lidade na Galicia
veña asinado por
un heterosexual e
crente. A xénese
do ensaio, segun-
do Chao Rego,
f o i  u n h a  n o t a
anónima que lle
pedía que escribi-
ra sobre o tema.
A súa reflexión
valeulle a empa-
tía do movemen-
to de gais e les-
b i a n a s .  A n o s
atrás Manuel Ri-
vas  denominou-
no o “crente máis
lido polos non
crentes”.

Ademais dos
seus libros, o sá-
bado en Vilalba
homenaxéase a
unha persoa ori-
xinal, a un estilo
de vida singular e
á entrega ás cau-

sas xustas. El di que viviu fu-
xindo dun posíbel crack na súa
vida. “Unha das cousas máis
dorosas que vivín foi o desa-
lento de moitos militantes que
non superaron a tentación do
mediodía da súa vida e deixa-
ron de loitar, acomodándose ás
circunstancias. Con este dis-
cursiño quero acabar animan-
do a todos a non volver a vista
atrás, agarrando ben o arado, e
a morrer de pé coma os árbo-
res. Amén”.♦

Os escritores homenaxean
ao Chao Rego ensaísta
A AELG entrégalle a letra E en Vilalba o 13 de xullo

A. ESTÉVEZ
Os escritores arrouparán a Xosé Chao Rego (1932) o sábado 13
de xullo en Vilalba, a súa terra natal. Alí plantarán a súa arbore
favorita, un bidueiro, inaugurarán unha pedra escultórica e da-
rán o seu nome a uns xardíns da vila. A Asociación de Escritores
en Lingua Galega entregará a súa máxima distinción, a letra E,
a un escritor prolífico e dificilmente clasificábel. Coincide a ho-
menaxe coa chegada ás librarías de Conversa con Xosé Chao
Rego (Xerais), un libro no que Daniel López Muñoz debulla
xunto ao teólogo as claves da súa vida e o do seu pensamento.

Xosé Chao Rego.



Títulos: Ariadna / O Faro de Arealonga.
Autores: Xosé Miranda / Uxía Casal.
Edita: Xerais.

As dúas novelas que hoxe nos
ocupan lémbrannos que a li-
teratura fornece exemplos que
non deberiamos pasar por alto
nesta megalománica simula-
ción divina que é a clonación.
Tanto Ariadna como O faro de
arealonga lémbrannos que, se
pensamos nela, non nos sor-
prendamos, se os resultados se
asemellan ao Dr. Jekyll e Mr.
Hide. No caso da novela de
Xosé Miranda, as personaxes
do Dr. Jackel e de Mr. Gide
queren ser, e son, transparen-
tes. En O faro de Arealonga,
non hai personaxes que home-
naxeen aos stevensonianos, pe-
ro a duplicidade de caracteres
(iguais no físico, enfrontados
no psíquico) a que se chega
non deixa lugar a dúbidas.

Con Ariadna viaxamos a
un futuro moi lonxano aínda,
cando, despois do desastre da
Gran Guerra que arrasou a Te-
rra, os seres humanos se viron
obrigados a abandonar este
planeta, que fica como parque
natural, un destino turístico de
acceso restrinxido a uns pou-
cos afortunados. Para entón, a
tecnoloxía fixo posíbel que
cos humanos conviva toda
caste de vida natural artificial
(robots, seres transxénicos,
clons) froito dunha tentativa
desesperada de perpetuación
da vida que leva a experimen-
tar o que sexa, con quen sexa e
como sexa. Ariadna resulta
premiada cunha viaxe a este
lugar, e será compañada por
Adriana. Entre as dúas (non

queremos, nin debemos desve-
lar o parentesco que as une)
relátannos as aventuras que a
súa estadía lles depara no pla-
neta azul, todo ruínas e nature-
za. O xogo narratatorial (altér-
nanse como narradoras) intro-
duce de cheo a leitor nun cli-
ma de misterio que pouco a
pouco se irá aclarando, á vez
que se intensifican as doses de
intriga procedentes do desen-
volvemento da trama, intriga
mutante que, cando parecía
que se esgotaba, transfórmase
redimensionándose noutra no-
va fonte que redefine quen é o
adversario e cales os aliados,
intriga que é simbolo da vida.
Desde logo, estas non van ser
unhas vacacións típicas, des-
pois de chegaren as sorpresas
sucederanse unha tras outra,
sempre poñendo en perigo a
vida dos protagonistas e os
seus coadxuvantes.

Nesta novela de ciencia fic-
ción que agora nos entrega Xo-
sé Miranda, o xogo das plabras
(Ariadna-Adriana) e a confu-
sión de personalidades (quen é
quen?) traduce con proxección
de futuro algo que xa está
acontecendo hoxe co fomento
indiscriminado da globaliza-
ción e pensamento único: á
neutralización das personalida-
des en favor dun único ideal
baleiro e artificial.

Mais, este xogo de persona-
lidades, que rematará en confli-
to non é o único. Corre parello
ao xa comentado que existe en-
tre o Dr. Jaeckel e Mr. Gide.
Pero de conflitos falando, o de-
finitivo é o que se establece en-
tre o Dr. Jaeckel e as criaturas
por el enxendradas, que buscan

a emancipación e que non a
atopan. Buscar un camiño pro-
pio é posíbel e desexábel, pero
cando isto se leva a cabo desa-
tendendo as directrices, os con-
sellos dos pais, esa prepotencia
remata por producir auténtica
bestas feroces. Diferente sería
se o Dr. Jaeckel lembrase o que
a literatura ensina e non acaba-
ría transformándose nun Dr.
Frankestein do futuro, tamén
abocado a un final dramático. 

Vai sendo hora xa de que
aprendamos a lección, para non
v é r m o n o s
condenados a
reinterpretar
pasaxes de O
planeta dos
simios, fita da
que tamén se
atopan ecos
nesta novela
de aventura e
futurista que
trata aos leito-
res mozos co-
mo seres pen-
santes capaces
de descubrir e
interpretar a
rica simbolo-
xía que agro-
ma por aquí e
por alá. Sen deixar lugar ao mí-
nimo desmaio, a trama da no-
vela sedúcenos e finalmente
lémbranos que o mundo non
pode ser feliz sen esas peque-
nas imperfeccións que nos fan
únicos.

Un atractivo candor
en O faro de Arealonga

O futuro que en Ariadna se con-
ta, está nos seus inicios en O fa-

ro de Arealonga, pero esta difi-
cilmente pode considerarse un-
ha novela de ciencia ficción, co-
mo moito unha novela detecti-
vesca, de aventuras, próxima á
ciencia ficción, na que os efec-
tos da clonación resultan ser in-
controlábeis e rematan por du-
plicar seres fisícamente iguais,
pero psiquicamente opostos. De
aí a vinculación con Jekyll e Hi-
de, pero sen transcender, como
na de Xosé Miranda, a Frankes-
tein como creador de seres mos-
truosos. Pola súa banda, un dos
atractivos da novela de O faro
de Arealonga radica na relación
que se establece entre tradición
mitolóxica e ciencia, paralela á
que hai entre realidade e fic-
ción. Tamén como en Ariadna,
preséntase en capítulos breves
que dinamizan a trama, sen em-
bargo os de Uxía Casal inícian-
se con reflexións que difuminan
o impacto da acción, creando un
vai e vén, sorte de leixaprén,
que estrangula pero non afoga e
que, no conxunto, resulta har-
mónico, aínda que tamén un
tanto inxenuo e evitábel.

As personaxes que poboan
Arealonga, lugar imprecisábel
con bastante de locus amoe-
nus, experimentan comporta-
mentos case sempre predicí-
beis, inclusive o da narradora
protagonista, a temperamental
anana Rosalía. Todo iso, sen
embargo dalle un aire de fábu-
la, de historia concebida para
entreter con amabilidade, un
candor que é un dos seus mei-
randes atractivos e que lembra
as inocentes aventuras lidas
canda neno.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Seiva poética
Xesús Pereiras protexe cos
seus versos a natureza e faino
a modo dunha declaración de
amor. En Cantos da seiva os
poemas son convites a fundir-
nos coa auga, coa
herba, co-
as pedras,
cos
froitas,
etc. Os
versos de
Pereiras
son risos
que
celebran a
luz do outo-
no e bágoas
que se laian
polos días de “ar de cinza e
flor de crisantemo”. Todos
eles guiados polo vitalismo.
Nacido en Monterroso, o bió-
logo e ecoloxista Xesús Perei-
ras gañou con esta obra o II
Premio Fiz Vergara Vilariño,
que conceden a agrupación
cultural Ergueitos e o concello
de Sarria.♦

A memoria
bretemosa
A memoria da infancia é unha
lagoa bretemosa. A infancia
do historiador Xosé Estévez é
a dun neno dunha vila interior
de Galicia nun tempo de som-
bras, pero tamén de luces. Nas
paxinas de A lagoa da
memoria
teñen cabi-
da as
festas,
feiras,
xogos, cos-
tumes, tradi-
cións, xanta-
res e romarí-
as. Estévez,
profesor uni-
versitario en
Donosti,
imprime de nostalxia este
libro de lembranzas e triple
homenaxe a Manuel María e
Saleta, a Galicia e ao “pobo
acolledor” de Euskadi.♦

Coñecer a
inmigración
A diversidade estase a
converter nun “problema”
cultural. O descoñecemento e
a reafirmación de ideas como
a inseguridade cidadá fan ne-
cesaria unha análise máis alá
dos simplismos. Inmigrantes:
¿como los
tenemos?
é un volu-
me coorde-
nado por
Javier
Lucas e
Francisco
Torres no
que se nos
ofrecen dife-
rentes traba-
llos ao redor
da situación
dos inmigrantes. Entre eles, o
traballo doméstico das mulle-
res, a comunidade musulmana
en Cataluña, o emprego no
agro mediterráneo e os
contratos de traballo. Publica-
do en Talasa.♦

Vai sendo
hora de que
aprendamos
a lección,
para non
vérmonos
condenados
a
reinterpre-
tar pasaxes
de
O planeta
dos simios.

A clonación en dúas novelas para a mocidade
Xosé Miranda e Uxía Casal, da ciencia ficción á aventura

Xosé Miranda e Uxía Casal.



Nº 1.042
Do 11 ao 17 de xullo de 2002

Ano XXV

Título: Escolma de poesía berciana en lingua 
galega (1860 - 1960).
Autores: Concepción Álvarez Pousa e Xosé 
Henrique Costas.
Edita: Positivas.

A escolma comenza dous anos
antes da publicación de Canta-
res Gallegos de Rosalía de
Castro. Daquela, Antonio Fer-
nández Morales, militar liberal,
activo participante no levanta-
mento que derrocou a raiña
castelán Isabel II e poeta por
insistencia e ánimos do frenó-
logo e filologo catalán Mariano
Cubí i Soler, publica o seu pri-
meiro poema en galego O fian-
dón da aldea (Farto ia do meu
lugar/ deume un tempo por via-
xar/ a Madrí, mais presto idea/
deume outra vez de trocar/ a
Madrí por miña aldea...) en El
Esla. Este sería o xermolo do
que sairá o libro Ensayos poéti-
cos en dialecto berciano, poe-
mario de máis de 6000 versos,
pedra angular da escolma e do
que sairán estudios como o de
Anxo Angueira sobre o poeta.
Non está de máis lembrar o tra-
tamento que lle deu Carballo
Calero na súa Historia, onde
cualifica os poemas do bercia-
no de chocalleiros ou incluso
de groseiros, mergullando a
Fernández Morales no esque-
cemento. Poemas como Á San-
tisima Virxe da quinta angustia
poden ser un exemplo repre-
sentativo do galego que se fala
no Bierzo

Xibrian os estorniños e cochorros;
rulan as rolas, que andan en bandadas,
gorxea o pardillo á par dos rei señores,
e as barburetas dan bicos nas flores.
Frondosas veigas, hortos e cortiñas
arrodeados de beirois espesos;
xardiños e ribeiras e campiñas
e soutos por serpentes de auga presos;
arboredas, pradeiras, olgas, viñas,

e minas de ouro e prata amais nos tesos
que o Bierzo abarcan, sempre por tributos
á vila muitos dan bienes e frutos.

No limiar veñen explicadas as
diferencias do galego do Bier-
zo-que vive nunhas condicións
máis duras que as nosas- pero
tamén a quen está destinada a
edición e cal é o seu principal
o b x e c t i v o
“que esta Es-
colma contri-
búa á incipien-
te recupera-
ción da lingua
galega no
Bierzo como
patrimonio lin-
güístico e cul-
tural irrenun-
ciable de no-
so” e “Agora os bercianos e os
galegos podemos comprobar
como en paralelo coa reivindi-
cación literaria e lingüística do
rexurdimento galego, tamén no
Bierzo tiña lugar este fenómeno
de dignificación e exaltación da
lingua galega. Sentimos asema-
de emoción e orgullo”.

Na Escolma hai tamén ou-
tros autores representativos do
galego desta area como o vila-
franquino Isidoro Andrés Ova-
lle a quen pertence o primeiro
poema segundo José Antonio
Balboa Paz en “dialecto gale-
go” Recuerdo a Puentedeume.

José Bálgoma Suárez autor
de Maruxiña ou a contribución
do licenciado en dereito Fran-
cisco de Llano e Ovalle co po-
ema de exaltación do Bierzo e
da saudade ¡Ai! Miña Terra,

¡Como olvidarche terriña!
se eres ti tan hermosa,
se encerras tantos encantos,
se tu teis tan boas cousas;
como non, chorarte sempre
na forma máis angustiosa,

con fera door no peito
e na ialmiña a congoxa.

poema aparecido no libro Flo-
res del Bierzo lozanas y mus-
tias publicado cando o autor
contaba 25 anos.

Pecha a Escolma Ramón
Gónzalez-Alegre e Bálgoma
que finou en Vigo en 1968, au-
tor do libro Os namoros, funda-

dor na Coruña da revista poéti-
ca Alba á que pertencen os poe-
mas aquí incluídos agás os tres
últimos que foron tirados da Es-
colma de Fernández del Riego.

A Escolma de poesía ber-
ciana en lingua galega (1860-
1960) non é nin pretende ser un
libro definitivo, aspira a dar a
coñecer o idioma que se fala
alén das nosas fronteiras e des-

cubrir que tamén dispón de en-
tidade literaria de seu, sendo
continuador daquel volume
editado por Positivas na colec-
ción Plural, Seis sainetes val-
verdeiros. Cen anos de poesía
demostran o paralelismo con
Galiza e a vitalidade da lingua
fóra das nosas fronteiras.♦

XOSÉ FREIRE

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

2. TRECE BADALADAS.
Suso de Toro.
Xerais.

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

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

5. O SABRE DO FRANCÉS.
Miguel Anxo Fernández.
Galaxia.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. GUÍA DAS LINGUAS

DE EUROPA.
Xosé Henrique Costas.
Edicións Positivas.

2. GRAMÁTICA
DA LINGUA GALEGA.

Rosario Álvarez - Xosé Xove.
Galaxia.

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

4. CONVERSAS
CON F. CARBALLO.

Santiago Prol/Xan Carballa
A Nosa Terra

5. 20 ANOS DE CARRABOUXO
Xosé Lois.
Deputación Ourense.

Tabela das letras

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

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

Esta obra
pretende
contribuír á
recuperació
n dun patri-
monio
irrenunciábel

A vitalidade da lírica en galego alén das fronteiras actuais
Unha escolma de poesía berciana

O poeta berciano Ramón González Alegre, á esquerda, en Compostela xunto a Iglesia Alvariño, Saleta Goi, Manuel María, Fran-
co Grande, Xosé Luís Méndez Ferrín e Ramón Lorenzo.



Título: Le crayon du charpentier.
Autor: Manuel Rivas.
Traducción: Ramón Chao e Serge Mestre.
Edita: Gallimard. Colección Folio.

Hai uns días, visitei Tropismes
Libraries de Bruxelas, que para
o solaz dos que non temos moi-
to tempo nas xornadas laborais
abre as súas portas os domingos
pola tarde. É a miña libraría fa-
vorita nesta cidade onde esco-
llín vivir, ben que á par coa liv-
raria portuguesa Orfeu, que
aposta por incluír os libros ga-
legos entre os seus andeis. A
sorpresa foi grande cando, na
mesa das novidades da colec-
ción folio de Gallimard, atopei
un título que por uns instantes
me fixo erizar os cabelos do an-
tebrazo, tan sensibles eles ás
emocións. O libro era nin máis
nin menos que Le crayon du
charpentier (O lapis do carpin-
teiro), de Manuel Rivas, o es-
critor en galego vivo con máis
proxección internacional.

Abrino na súa primeira pá-
xina de texto, logo dunha lon-
ga lista de agradecementos
sentidos e xenerosos, e lin de
vagar, mastigando cada verba
e cada golpe de son no meu
francés emerxente: “Il est là-
haut, dans la galerie, il écoute
chanter les merles” (El está no
alto, na galería, escoitando
cantar os merlos). Confeso que
daquela os meus cabelos do
antebrazo volveron a ter o ins-
tante glorioso da emoción pro-
piciados por un sistema ner-

vioso periférico en plena acti-
vidade. Sentín entón un senti-
mento duplo, o de pertenza e
orgullo. Pertenza a un universo
de escritores en galego, heroes
dunha loita sen cuartel pola
pervivencia da lingua. Unha
loita desigual, contra a desin-
formación e o analfabetismo,
contra a incomprensión e o
illamento das linguas minori-
tarias en perigo de extinción.
O orgullo, que sinceramente es-
pero lles poder transmitir, ven
de constatar a presencia dun es-
critor en galego na mesma co-
lección que Camus e que Sartre,
que Honoré de Balzac e Alexan-
dre Dumas, o pé de autores máis
de hoxe como Alessandro Baric-
co e Ian McEwan, como Martin
Amis e Peter Handke, por citar

so algúns dos meus favoritos.
Dúas son as características

que me gustaría salientar desta
traducción, que aparecera xa no
ano 2000 na colección literaria
de Gallimard. A primeira é a
lenda que aparece na contrapor-
tada: “Traduit du galicien par
Ramón Chao et Serge Mestre”.
A importancia da mensaxe está
na palabra “galicien” (galego),
que dá carta de
identidade a
unha lingua,
que a sitúa no
panorama in-
ternacional de
linguas vivas
nas que se fai
literatura e que
merecen ser
traducidas ao
francés e apa-
recer logo
nunha colec-
ción popular
de peto (digo
popular pois o
prezo é de ca-
tro euros,
substancia l -
mente menor
que o prezo da edición orixinal
en galego). A importancia está
en que se utilizase o orixinal en
galego e non a traducción ao
castelán como edición de re-
ferencia. A segunda caracterís-
tica é a de estar nunha colec-
ción tan emblemática das letras
francesas como a colección fo-
lio de Gallimard, onde están re-
presentadas todas as literaturas

do mundo. Unha colección que
un pode atopar ben nunha libra-
ría de estación (ditosos os que
len mentres viaxan), nuns gran-
des almacéns (lugar para os li-
bros máis vendidos), nunha li-
braría tradicional (onde o li-
breiro sabe o que está a ven-
der), en non poucas bibliotecas
públicas (tantas veces rexistro
dunha época, tantas veces sal-
vadoras de edicións perdidas ou
descatalogadas) ou nos andeis
das librarías de segunda man
(recurso necesario dos lectores
ávidos e modestos de recursos
económicos), tan visitadas no
universo francófono, tan pouco
valoradas no noso.

Sen estas dúas caracterís-
ticas, a mención explícita da
traducción a partir do galego e
a presencia do libro de Manuel
Rivas nunha colección popular
de peto de difusión universal, o
feito (malia a reacción dos ca-
belos dos meu antebrazos) tería
unha relevancia importante,
pero, desde o meu punto de
vista non sempre ortodoxo,
menor. Rivas mesmo xa fora
traducido con anterioridade ao
francés (En Sauvage compag-
nie, Éditions Métailié, 1997),
pero o feito de estar agora na
colección folio constitúe –per-
doen que me repita– un fito im-
portante na súa proxección in-
ternacional e no recoñecemen-
to do galego como lingua lite-
raria de interese universal.♦

XAVIER QUEIPO
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Xistral
Revista lucense de
creación

Nº 5. Ano 2002.
Coordena: Camilo Gómez Torres.
Edita: Concello de Lugo.

Esta publicación, adicada entei-
ramente á poesía, inclúe
traballos de Eloi Caldeiro,
Emma Couceiro, Manuel Darri-
ba, Lois Diéguez, Lupe
Bao, Iria
López,
Isidro Novo,
Ana Pillado,
Vicente
Piñeiro, Sara
Fernández,
Paulo
Martínez, Sa-
turnino Valla-
dares, Andrés
Pociña, Luz
Pozo, Xerardo Quintiá, Alexan-
dra López, Olga Novo, Xesús
Rábade, Claudio Rodríguez Fer,
Daniel Salgado, Milo
Valdonedos, Carlos Vázquez e
Helena Villar, entre outros.♦

Pontevedra,
referencia cultural
Primavera-Verán de 2002.
Edita: A.C. Maio Longo.

Sempre tendo en conta a cidade
de Pontevedra e o desenvolve-
mento cultural, varios autores
escriben diferentes reflexións.
Xosé Enrique Acuña fala de “a
cultura nos tempos amargos”,
Xosé Lois Lamazares, indaga
no papel da
cultura no
crecemento
económico.
Xosé
Álvarez
repasa o aso-
ciacionismo
no rural pon-
tevedrés. Luís
Bará reflexio-
na sobre as
políticas públi-
cas e cultura. Ademais tamén
escriben Adolfo Caamaño, Ra-
món Regueira e Conchi
Cochón. Na parte gráfica, cola-
boran Manolo Moldes, Mario
Iglesias, Manolo Figueiras, Isi-
dro Cortizo e Xaquín Soliño.♦

Anarquista
Nº 14. Verán de 2002. Prezo 1,20 euros.
Edita: Ateneus Libertarios da Coruña e 
Compostela.

Álvaro Benavides e Lucía Ló-
pez repasan a historia das mu-
lleres durante a revolución
industrial e o cambio de rol
que experimentou na
sociedade
desde aque-
la. Antón
Fernández
dá conta do
rexurdimento
do primitivis-
mo como res-
posta á civili-
zación.
Ademais,
inclúense
testemuños de mulleres na pri-
sión ou o relato dos misterios
que sobreviven de cómo se
produciron os atentados do 11
de setembro.♦

Rivas en francés
Gallimard de peto publica O lapis do carpinteiro

A impor-
tancia está
en que se
traducise
directamen-
te do
galego e
en que se
publique
nunha
colección
tan
emblemá-
tica.

Título: Rolada das cantigas.
Grupo: Na Virada.
Edita: A.C. Na Virada.

Máis de trinta persoas puxeron o
seu talento e esforzo ao servicio
do disco Rolada das Cantigas, de
xeito que o que comezou sendo
un traballo destinado aos máis
pequenos rematou por converter-
se nun disco cheo de ideas “onde
a música instrumental é tan im-
portante como a voz”. O músico
Xico de Cariño, compositor e in-
térprete nesta rolada, concibiu as
cancións sen límites nin nas vo-
ces, nin nos instrumentos. Ofré-
cenos agora catorce pezas que,
collendo como referencia a poe-
tas como Manuel María, Neira
Vilas, Novoneira, Rosalía de
Castro e José Afonso, percorren
estilos e funden acentos.

Se hai dúas presencias que
guían o disco son a de Xico de
Cariño, promotor que deixou
que saíran da súa mente as melo-
días acubilladas durante anos, e a
de María Xosé López, producto-
ra e cantante, cuia voz pode soar
como un aloumiño e redondear o

lirismo das letras escollidas. Ex
compoñente de Muxicas, María
Xosé López é un experta en in-
troducir os escolares no mundo
da música tradicional. Na socie-
dade cultural Na Virada teiman
por sacar adiante productos cul-
turais “diferentes”. O disco é o
primeiro froito e, a xulgar po-
los primeiros resultados des-
pois de distribuílo eles mesmos
e a editorial Kalandraka, habe-

rá que facer unha nova edición.
Poemas como Cantarela dos

nenos, Subiote, Historia dun gri-
lo, No Bicarelo e O foguete son
interpretados por un coro infantil
que arroupa a María Xosé López.
Na opinión de Xico de Cariño
hai moito talento solto polo país
adiante –a xovencísima guitarris-
ta Isabel Rei, por exemplo, que
gañou o pasado ano un premio de
interpretación en Roma-, así que

non precisaba de artistas coñeci-
dos. Tampouco lle interesaba o
mundo céltico senón o lúsofono.
Portugal e Brasil están presentes
nas cancións así como os diferen-
tes acentos do país; para ambien-
tar Sr. Gato, atención, o poema
de Manuel María, a nena chaire-
ga Silvia Fernández foi convida-
da a recitar. 

Cada canción pedía unha per-
soa diferente, un acento determi-
nado e un instrumento adecuado.
Non se trata dun repertorio unifi-
cado. Os sabores do disco pasan
pola muiñeira, a cantiga de ledi-
cia, o blues e a samba. Instru-
mentos, a moreas: latas, palmas,
frautas, batería, violoncelo, tarra-
ñolas, cavaquinhos. Manuel Ma-
ría fala da verdadeira patria e do
país puro para referirse á infan-
cia. Xico de Cariño e María Xo-
sé López utilizaron todas as fe-
rramentas posíbeis e propuxéron-
se construír un universo, unha ca-
sa orixinal e acolledora, onde a
porta sempre está aberta para os
que se senten nenos.♦

A. ESTÉVEZ

Catorce mundos, catorce cancións
Xico de Cariño presenta Rolada de Cantigas



A crítica atopou “experimen-
talismo” no seu libro. 

Trátase máis de ficción de
experimentalismo. Ten, por
exemplo, un conto con catro fi-
nais distintos e outro que se le
desde distintas perspectivas. ¿é
experimentalismo? É, pero o de
todos os meus libros. Experi-
mento coa diversidade que está
no mundo onde non hai nada
homoxéneo e lineal. O libro ten
moitos anos, comezouse na eta-
pa infantil da miña actividade
literaria, hai dúas décadas, e da-
quela había esa necesidade de
afirmar a diferencia e o medio
que utilicei foi escribir un rela-
to con catro finais. 

¿De cando é entón ese
conto?

De 1980 data a primeira ver-
sión que contiña daquela tres fi-
nais e un epílogo que, por distin-
tas circunstancias modifiquei.
Conta un soño recurrente onde
unha parte é sempre a mesma e
a outra cambiada. O relato que-
dou nun caixón e ao cabo duns
anos volvín ter o mesmo soño
pero desta vez remataba de xei-
to diferente. Dinme conta de que
era o mesmo que escribira anos
atrás, busquei nas carpetas ve-
llas e atopeino. Fixen revisión
lingüística daquel galego que
entón se escribía porque o cho-
que era moi grande. Foi unha
sorpresa, como quen encontra
un tesouro. Estaba escrito nunha
vella máquina e copiado con pa-
pel carbón. 

¿Era dos primeiros que
escribía?

É probábel que na súa ver-
sión orixinal fose o primeiro. E
sen embargo, tampouco era tan
distinto. 

¿Recoñeceuse nel tanto
tempo despois?

Ao principio foi difícil pero
logo pensei que poderían falar
de experimentalismo e fíxome
gracia. Logo ideei unha sorte de
travesura: introducilo e com-
probar como ninguén se ía dar
conta de que estaba escrito por
min antes de ter o estilo un pou-
co máis elaborado de agora. 

Pero nestas dúas décadas
algo mudou, ¿o escritor non
ten en cada obra un afán de
superarse?

Non tanto de superación, se-
nón de diferenciación. Dentro do
meu estilo quero ofrecer algo
distinto. Gústame auto-innovar-

me en cada unha das miñas en-
tregas porque teño      medo a es-
cribir sempre o mesmo libro. Por
exemplo, podería volver escribir
sobre a vida do mar, pero non me
interesa. Non quero que alguén
abra un novo libro meu e pense
que xa o leu. Un autor pode ter
estilo sen que iso o conduza a ser
monótono. Hai algúns escritores
que nun momento dado parecía
que comezaban todas as novelas
sempre no mesmo sitio. 

O ladrón de esperma ten
moitos rexistros desde un su-
rrealismo imaxinativo ate o
realismo histórico. 

Hai moitos rexistros porque
a diversidade está na vida. As
sociedades nas que vivo son di-
versas. Resido nun distrito de
Bruxelas no que están rexistra-
das cen nacionalidades distintas. 

Dous dos relatos semellan
beber da súa memoria persoal.

É memoria persoal e colec-

tiva porque eu non existía. O
suicidio dun tío da miña nai foi
algo que nunca me contaron.
Só sabía que se suicidara e des-
de aquela a avoa non quería ar-
mas na casa. Escoitei iso cando
era novo e non souben máis. É,
pois, unha memoria inventada
que reconstruín desde o punto
de vista dunha rapaza que sería
miña nai. O relato sobre a gue-
rra civil parte dunha anécdota
que me contou meu pai e que
ouvira do seu cando era un ra-
paz de pantalón corto. 

Na nota final do libro fala
do “carácter accidental” dos
seus “roteiros como escri-
tor”. ¿Está a explicar así a
forma de nacer as historias?

Sempre encontro as histo-
rias por accidente. Non podo
dicir que vaia escribir unha no-
vela sobre algo, non son mili-
tante no sentido temático, nen
formal. Non escribo para en-
cher certos ocos. Se cresemos
que existen eses baleiros estarí-
amos a entender a literatura co-
mo unha unidade pechada e, ao
mellor, o noso puzzle é distinto
a outros e non hai que construi-
lo coas mesmas pezas doutras
literaturas. É accidental porque
encontro as historias nas lectu-
ras, e lese de maneira aleatoria,
nos soños, que non podes do-
minar, e nas relacións huma-
nas, no contacto coas persoas. 

¿Por que hai tanta morte
no seu último libro?

Haina todos os días. A morte
está permanentemente rodeándo-
nos. É o único problema que te-
mos. Podes ter altos e baixos na
vida e podes intentar orientala, pe-
ro na morte é imposíbel escoller. 

Dous dos cinco relatos
conteñen un suicidio. 

Un planificado e case gozo-
so, o suicidio de dous amantes
que escollen de maneira libre
rematar coa vida e beben o mar
que é unha maneira de beber
toda a forza da natureza. O ou-
tro é froito da desesperación. 

Nese suicidio gozoso ato-
pamos un dos sinais da súa li-
teratura, ese apaixonamento
por culturas distintas que
trae á escrita.

Quero transmitir esa fasci-
nación. Neste país temos unha
cultura propia e non hai mellor
maneira de sentirnos orgullosos
dela que comparándoa e dándo-
nos conta de que existen outras.
A exaltación do propio como o
mellor é reaccionaria se non se
ten en conta o dos demais. 

¿Que hai de revisión da
fábula no relato no que voste-
de traspasa o comportamen-
to dos animais a persoas?

Quero que os lectores refle-
xionen. Teñen que pensar e non
moverse por consignas. As ra-
tas son o paradigma dos ani-
mais repulsivos, os golfiños
pasan por cariñosos e os feli-
nos por violentos e iso é menti-
ra. Os golfiños violan ás femias
e hai nenos que teñen ratas co-
mo mascotas. Considerámonos
como especie superior e vemos
toda a natureza cos nosos pará-
metros. O conto O ladrón de
esperma é unha fabulación per-
versa ou unha variación per-
versa do método de fabular. 

¿Cando afirma que dos
lectores espera que reflexio-
nen aínda que non gusten dos
relatos, non está a ir contra a
función lúdica da literatura?

A literatura non é necesa-
riamente para disfrutar. As edi-
toriais pensan nun único nivel
de lectura, na literatura como
ocio, entretida. Mentira. Hai un
componente importante que é
ese pero tamén a literatura ten
que facer reflexionar, desacou-
gar e despertar á xente. Hai
persoas que leron Papaventos e
choraron ou tiveron a necesida-
de de saír de casa porque non
se atopaban ben. As grandes
multinacionais queren conver-
ter á literatura en mercado, pe-
ro a literatura pode cambiar ás
persoas e a súa maneira de ver
os problemas e de asumir os
propios comportamentos.♦
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ler é ser

Xavier Queipo
‘Non soportaría escribir sempre

o mesmo libro’
CARME VIDAL

O escritor Xavier Queipo reúne cinco relatos en O ladrón de esperma (Xerais). O pri-
meiro é un soño dos seus inicios literarios que se volveu repetir e entón decidiu facer o
xogo de recuperalo para este libro. Queipo é autor entre outros de Diarios dun nóma-
da, O paso do noroeste, Malaria sentimental ou Papaventos, obras que responden a súa
idea de que cada libro sexa distinto, á necesidade de innovar en cada nova entrega.

PA C O  VILABARR O S

Para ler no verán

POESÍA NARRATIVA

ECLIPSE
Xavier Rodríguez Baixeras

CANTOS DA SEIVA
Xesús Pereiras

HISTORIAS NON IRREAIS
L.C. Carballal

BIOGRAFÍAS DE MALOGRADOS
Manuel Veiga

OS CADERNOS D`AMOR E OS VELENOS
Emma Pedreira

A ÁRBORE DA CEGUEIRA
Baldo Ramos

ALÉN DO LUME
X.C. Gómez Alfaro

SALSEIROS
Francisco Calo Lourido

O ÚLTIMO PARAISO
Xosé Fernández Ferreiro

MEMORIA PARA XOANA
Marica Campo



“A pintura é a arte de ir pegan-
do no lenzo as plumas de todas
formas e cores que xenerosa-
mente non deixa de ofrecernos
o vivir”. A frase é do propio
Euxenio Granell e serve de
pórtico a unha mostra que des-
cubre as “plumas” galegas que
foron compondo a súa obra. Na
entrada, como unha presencia
constante, recibe o cabalete do
artista e unha barra de incenso
fumegando co aviso para os vi-
sitantes de que Granell gustaba
ambientarse con ese perfume e
acompañarse de música –en es-
pecial o concerto para violín en
Re Maior Op. 61 de Beetho-
ven- á hora de poñer a andar o
seu imenso xenio creativo. 

E logo veñen os títulos e as
imaxes que descubren polo
xunto o Granell máis galego,
que tomaba referencias da súa
infancia e adolescencia para
unha obra que se ía prolongar
no tempo. Alí están, no come-
zo, os cadros evocadores do
mar do Orzán e a praia de Ria-
zor e, máis alá, os composte-
láns monte Pedroso e o Bosque
da Condesa, a ría de Arousa ou
o río Sil. Pero tamén outras
obras como a que rememora un
gaiteiro, recrea unha estampa
cun carro ou pinta unha extra-
ordinaria gaita tradicional que
só podía saír da súa capacidade
creadora. Personaxes galegos
tamén pululan pola mostra do

Pazo de Bendaña, un peculiar
Valle-Inclán incrustado nunha
caixa de turrón ou a amiga Ma-
ruxa Mallo lembrada no cadro
que toma o nome de A sorpre-
sa do trigo, unha das obras
máis representativas dunha ar-
tista á que Granell fai a súa “ré-
plica-homenaxe”.

A fantasma do pazo

Como se a biografía estivese
escrita nestes cadros, a mostra
recolle a obra O Atlante da
Praza do Toural de 1988 que
de seguido remite á cúpula do
edificio onde agora está situada
a Fundación do seu nome, e
que de neno Granell cría que se
trataba da estatua dun home
cunha inmensa empanada ao
lombo. A imaxe ben se podería
situar ao pé de O regreso do
viaxeiro xeneroso no que cal-
quer visitante pode tentar ver
ao propio artista na súa deci-
sión de que a súa obra e as sú-
as coleccións recalaran para

sempre na capital galega. 
Igual que unha fantasma di

Granell que se sentiu no seu
regreso a Compostela. “... O
malo do exilado é que non está
en ningunha parte. Non perten-
ce ao seu país, porque é igno-
rado por el, e no país que está
non acaba nunca de incrustar-

se. Vive como se estivese no
aire”. A frase de Euxenio Gra-
nell que se pode ler na mostra
recolle unha idea que el repetía
a cotío. O universalismo que o
artista defendía nada tiña a ver
co desarraigo. A filla e directo-
ra da Fundación, Natalia Fer-
nández Segarra di que Imaxes
da memoria mostra un “home
que nunca esqueceu os seus
anos da infancia e da xuventu-
de cunha familia e nunha cida-
de que o marcaron para sem-
pre”. Nos anos oitenta data o
seu cadro Espellismo da año-
ranza que agora se descobre
no edificio da Praza do Toural
onde tamén está aberta outra
mostra relacionada coa perso-
nalidade de Granell. Cadros
dos seus amigos Marcel Du-
champ, Maruxa Mallo, Laxei-
ro, Philip West, Vlady Serge
ou Wilfredo Lam dan conta ta-
mén dalgúns dos diálogos ar-
tísticos e humanos que estable-
ceu un dos artistas máis pode-
rosos do século XX.♦
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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

A sorpresa de Granell
Compostela desvela a memoria galega do artista

C. VIDAL
Homenaxe aos amantes da praia de Riazor. Relembranza dun gaitei-
ro. O segredo do río Sil. A floración do monte Pedroso. Aserpe da Ría
de Arousa. O artista Euxenio Granell naceu na Coruña e pasou a
súa mocidade en Compostela antes de que a vida o levase a Madrid
e ao longo exilio americano. Os títulos dos cadros expostos na mos-
tra Imaxes da memoria aberta na Fundación Granell evocan a pe-
gada que o país de orixe deixou na súa vida e na súa obra. 

Gaita tradicional, 1945. Á dereita, Homenaxe aos amantes da Praia de Riazor, 1980. Abaixo, A sorpresa do trigo (Réplica-home-
naxe a Maruxa Mallo), 1946.
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Oito homes sobre o palco con
pantalón negro e camisas de cor
azul auga con chorreras de encai-
xe branco. Formaban a Orquesta
Azul. O vocalista, Juan María, era
barbeiro, Macias, o do bombo,
traballaba en Correos, Couto, o
contrabaixista, nunha fundición e
Ramiro, o acordeonista, reparaba
radios. Manuel Rivas ideou esta
orquestra no seu conto Un saxo na
néboa, ambientado no ano 1949.
Tempo no que os músicos soña-
ban con cruzar o charco para des-
pois poder gabarse diante do pú-
blico de ter esquecido o galego na
súa xira hispanoamericana.

Como se non tiveran pasado
máis de cincuenta anos, a maior
parte dos músicos de orquestra
seguen hoxe compaxinando os
seus traballos coa pachanga. Co-
mo o mozo saxofonista do relato,
Manuel –nome ficticio- entrou
hai seis anos nunha orquestra pa-
ra aprender e gañar uns cartos.
Nestes seis anos o baixista cam-
biou cinco veces de formación.
“Que a xente rote entre as or-
questras é o máis normal, sobre
todo os máis novos. Ao estar ne-
se mundo non é difícil cambiar.
Moitos mozos coma min, que
lles gusta a música, ven nas or-
questras un xeito de gañar cartos.
Eu formaba parte dun grupo de
rock e tiven que deixalo no mo-
mento no que debía escoller ou
unha cousa ou a outra. Co rock
non gañaba un peso”, sinala este
baixista que fai este verán nunha
orquestra de Pontevedra.

O número de orquestras me-
dra. Hai máis competitividade e
máis precariedade laboral. “Os
cachés das orquestras son os mes-
mos que hai quince anos. Daque-
la os músicos vivían ben, traba-
llaban moito pero conseguían sa-
car diñeiro durante o verán para
sobrevivir os meses de inverno.
Hoxe é doado montar unha or-
questra do montón. Ninguén que-
re que se rematen as festas e, na
parroquia máis remota e deshabi-
tada, a festa é sagrada. O público
decátase de que as orquestras, un-
has máis e outras menos, utilizan
o play back para boa parte da ins-
trumentación. As voces son o úni-
co intocábel, polo de agora.

E son nas voces nas que se
queren distinguir as grandes or-
questras. ¿Cales son? París de
Noia, Compostela, Panorama e
Os Satélites. Tamén os grupos
América e Cinema, con menos
músicos. As grandes chegan a ter

dez persoas enriba do escenario.
Outra das orquestras “estrela”, Os
Satélites, a pesares de resistirse
nos últimos tempos a incorporar
mulleres, xa conta este verán cun-
ha voz feminina. Son orquestras
que superan o millón de pesetas
de cache. Invisten esforzos en
mercar un tráiler convertíbel en
escenario e un espectáculo de ilu-
minación que abraie ao público.

Músicos discontínuos

“A París é un mundo aparte, to-
do moi organizado, os músicos
proban son e van cear. Tras a
actuación collen o microbús e
marchan. Nas modestas os mú-
sicos montan o escenario antes
de ir cear”, di Xurxo Coira. El
seguiu durante o verán a dúas
pachangas, París de Noia e No-

vas Ideas, dous exemplos ben
diferentes, como director da se-
rie Chunda, Chunda. “Este
mundo ten un lado cutre que é o
de interpretar só versións dou-
tros artistas, pero hai moito co-
razón, moita honestidade. Os
músicos saben que son merce-
narios pero demostran a súa
profesionalidade. Algunhas pe-
zas gustábanme máis interpre-
tadas por eles que na versión
orixinal ”.

Unha orquestra modesta po-
de cobrar nunha actuación inver-
nal cen mil pesetas e nunha boa
noite de verán cincocentas mil.
¿Como se reparten os cartos? O
representante –con frecuencia, o
dono da orquestra- leva unha
porcentaxe polo seu traballo e o
resto a repartir entre os músicos
unha vez descontados os gastos
de traslado e equipo. A maior
parte dos integrantes das orques-
tras cobran por data e cotizan por
día traballado. Son fixos discon-
tinuos. Manuel leva calculado a
como lle sae a data. Unhas dez
mil pesetas. “As xornadas non
son de oito horas. Ti podes saír
de viaxe ás catro da tarde e che-
gar a durmir as sete da mañá. Así
que é unha miseria o que gañas”.
A roupa, o instrumento e as co-
midas cando fan unha sesión
vermú saen do peto do músico. 

Na orquestra na que toca ac-
tualmente teñen quince datas
para o mes de agosto. É o mes
no que a pachanga fai valer o
seu caché. No inverno o noso
baixista volverá aos estudios
universitarios coa dúbida de que
facer cando o chamen da or-
questra o vindeiro ano. “A xen-
te cando te ve enriba do escena-
rio pensa que ti tamén estás de
festa. Pero non é así, estás tra-
ballando, seguramente moi can-
so porque tiveches outra verbe-
na o día anterior e porque no se-
guinte terás que estar a medio-
día facendo unha sesión vermú.
Imaxínate este ritmo cando xa
tes cincuenta anos”.♦
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A. ESTÉVEZ

Manuel toca o baixo nunha pachanga desde hai seis anos. Só traballa no ve-
rán e gaña unhas dez mil pesetas por noite. Non todo é romaría neste mun-
do competitivo no que o play back estase a impoñer para aforrar custes. 

Veran de pachanga

A orquestra París de Noia.                                       Reportaxe Grá fica: PA C O  VILABARR O S



Ao mediodía xa estará aberta a
primeira feira dos sentidos o 27
de xullo. A Fundación Granell,
instalada no Pazo de Bendaña,
transformarase para a ocasión.
Roupa, comidas de todo o
mundo, performances e tera-
pias naturais seranlles ofreci-
das aos visitantes. Aquí do que
se trata é de darlle gusto ao
corpo, sexa ollando para as
creacións dos diferentes artis-
tas ou gozando dunha sesión
de masaxe hindú de cabeza.

Saladeestar Produccións,
responsábel de organizar este
evento, mestura elementos
culturais diferentes dos últimos
anos para criar un espacio on-
de o visitante quede sorprendi-
do nada máis entrar. Para con-
seguilo, hai que deseñar  un
lugar onde se sinta como no
salón da súa casa. Non terá
que moverse moito para entrar
nun mundo de experiencias
gastronómicas, auditivas, so-
noras, etc. A terraza chea de
cores, olores e sabores esper-
tará aquel sentido que vostede
cría ter atrofiado.

Bebida e comida son nesta
feira un exercicio de pracer.
Comidas exóticas e cocteis
exquisitos iranse servindo
neste salón de casa. Para o
momento de relax físico e psí-
quico os profesionais dun cen-
tro da Coruña poñerán en
práctica o quiromasaxe, a re-
flexoloxía podal, a aromatera-
pia ou o masaxe terapéutico.
E se gusta de continuar cami-
ño do benestar visitará o Zo-
co, un espacio de compras no
que poderá mercar vinilo ou
facerse un piercing. As novas
tendencias en moda virán da
man das tendas Ulan Udé e La
Mode cunha mostra virtual.

Para ambas firmas a filosofía
á hora de vestir non depende
de se temos que participar nun
evento especial ou non. Un
pode sentirse diferente todos
os días, din. Tras o Zoco, o ca-
baret, co grupo Doblesentido
que buscan unha relación sen-
sorial co público.

Deixarse ver

Pero unha feira é tamén un
trinque para facerse ver e nun-
ha festa como esta non se tra-
ta de pasar desapercibido. As
instalacións nesta feira dos
sentidos veñen asinadas por

Xoán Anleo, Esferobite e Curru
Garabal. Serán algo máis que
parte da decoración; levaran-
nos nunha viaxe pola memoria
e ensinarannos as contradic-
cións da sociedade contempo-
ránea. Outros protagonistas
nesta feira son os videojoc-
keys, un paso adiante no mun-
do da electrónica. Xa non se
conforman con mesturar músi-
ca en directo, senón que simul-
taneamente fan o mesmo con
imaxes. DSK e Impuct select
farán vibrar literalmente o cor-
po dos asistentes. O apartado
musical conta con Afrocosmos,
Reason for live, Ruído Rosa,

Amnemesis Vites, Grado 33 e
Humanoid, ou o que é o mes-
mo, o lucense Arturo Vaquero,
a figura máis coñecida do pa-
norama electrónico do país.

Ata as once da noite a fei-
ra non pecha as súas portas.
A festa continuará para os que
lle queden forzas no pub
Abastos ata as tres da mañá e
no Casting ata as sete. Non
sabemos en que estado se
atoparán os seus sentidos a
esas horas, despois dunha
longa xornada de experiencias
novas, mais se advirte certo
benestar é que a feira cumpriu
o seu cometido.♦
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Elemental
BIEITO IGLESIAS

Dedícanlle, na
segunda cadea
de Televisión

Española, unha noite
temática ao
celebérrimo detective
de Baker Street,
ilustrada cun filme de
Billy Wilder: A vida
privada de Sherlock
Holmes. A Voz publica
reseñas das versiós
librescas, en español,
da serie. Nin palabra
sobre a edición
canónica en galego de
Galaxia, e iso que a
traducción foi
iniciativa do Casares,
chorado colaborador
dese xornal (o novo
director da histórica
editora viguesa tamén
exerce de columnista
nas súas páxinas). Non
sei se o fan
(ningunear) por mal
ou simplemente
descoñecen os
traballos da secta
galeguista. Atxaga
conta que, no País
Vasco, podes atopar un
cidadao ignorante de
que, no primeiro do
seu edificio, mora un
bo cantante en
euskera. Sabe del, pero
dispénsase de
escoitalo. É o que por
aló se estila no
convivio (?) das dúas
comunidades. Despoixa
din que o idioma non
se debe politizar, pois
resulta
contraproducente que
apareza como
patrimonio ou
bandeira dunha
ideoloxía concreta. É
boa verdade, mais
esoutro día encontrei,
na aldea de Vilarchao,
un lector de Conan
Doyle vertido ao
galego. É concelleiro
do BNG (qué
coincidencia), e a
Biblioteca Sherlock
Holmes de Galaxia
fóralle recomendada
por un libreiro (Xabier
Paz, de Torga) que
tamén é desa idea.

Cando obtiven un
premio de novela na
Estrada, certo editor
amigo –ao que non lle
poño nome– díxome:
“Estes galardós
literarios convócaos o
PP e concédenselle a
escritores do Bloque”.
Tan certo como o sol
que nos alumea. A
Galiza maioritaria non
escribe nin le na lingua
propia ¿Que lle vas
pedir á imprensa? Eu
pídolle á Voz que,
cando fale de Julio
Iglesias, mencione que
un seu tío foi noivo da
miña tía María
Georgina.♦♦

ONCE HORAS DE SENSACIÓNS
A. ESTEVEZ

Nesta feira non hai gando, nin pulpeiras. Nin tampouco venden levis a trinta euros. En Com-
postela, propoñen unha feira na Fundación Granell coa intención de darlle pracer aos sentidos.

Os vídeo-jockeys mesturan imaxes e sons en dfirecto. Na foto, Impuct Select.



As grandes capitais europeas e
americanas son obxecto das guías
turísticas, que ofrecen mapas,
ilustracións tridimensionais e
consellos para non ser estafado.
Cada vez é máis importante nes-
tes manuais de viaxe a perspecti-
va do autor, do que camiña, do
que entra no restaurante, do que
visita as prazas. O turista quere
opinións e experiencias, e non só
unha descrición fría da paisaxe.
As editoriais galegas ofrecen visi-
tas ao país desde diferentes pun-
tos de vista. No catálogo de Xe-
rais, ademais da completa obra de
Laredo Verdejo Galicia enteira,
podemos atopar a experiencia de
Xurxo de Vivero en Un ano nos
Ancares, o atractivo convite de
Mariano García e Fina Casalde-
rrey no libro Festas gastronómi-
cas ou Vigo e comarca en bicicle-
ta de montaña, de Xosé Ramón
Varela. O turismo en bicicleta
conta con moitos afeccionados
que poden recorrer á obra Galicia
en dúas rodas (Edicións Lea), na
que Pedro F. Linares propón 26
rutas comarcais, coa recomenda-
ción de facelas en grupo. 

Na Editorial O Cumio apos-
tan polos mapas, un terreo en
man de editoriais de fora de Gali-
cia especializadas en cartografía.
Fano a través dunha proposta no-
vedosa, que son as naturguias de
clara inspiración ecoloxista. Os
volumes dedicados aos Ancares e
ao Courel veñen acompañados
dun mapa a grande escala coas
montañas e as súas terras próxi-
mas. O autor de ambas, Manoel
Santos, considera que para coñe-
cer estas zonas hai que camiñalas
e, a ser posíbel, en silencio. Os
mapas garanten que un non per-
da, nin a orientación, nin ningún

paisaxe que pague a pena.
Se o que nos interesa é tirar ca-

ra as Rías Altas atopamos no andel
da libraría dúas propostas moi inte-
resantes. Neste caso non é unha
editorial, senón a asociación Neria
a que publica Costa da Morte, un-
ha guía realizada por Xan Xosé
Fernández Carrera. Non se amosa
só a paisaxe exterior senón, que se-
guindo co traballo de recuperación
do patrimonio marítimo que leva a
cabo a asociación, o autor mergulla
o visitante na historia dos naufra-
xios que outorgaron o carácter de
lenda a esta costa. Orixinal resulta
tamén Os faros da Costa da Mor-
te, traballo asinado por Xosé Ma-
nuel Lema e Manuel Vilar, no que
pretenden dirixir a ollada do turista
cara estas edificación que corrían o
risco de quedar mudas polo desu-
so. En boa parte o esforzo da aso-
ciación obtivo froitos: a Xunta
comprometeuse a que os faros fo-
ron un recurso turístico máis, trans-
formándoos en observatorios e
museos. Arte, xeografía e historia
xúntanse ademais nas guías Gali-
cia a fondo (Ir Indo) cuio último
volume percorre o Baixo Miño.

Os que prefiren o turismo urba-
no poden acudir ás guías Paseando
por... que Edicións do Cumio des-
tina ás cidade de Lugo, Santiago e
A Coruña. Na mesma editorial ato-
pará axuda para percorrer os cas-
tros ou as fervenzas da Coruña,
cun libro de recente saída cuio au-
tor é Ramón Muñiz. Se segue as
súas indicacións terá que afinar a
orella para atopar a riqueza da au-
ga no medio dos bosques. Diferen-
tes tipos de turismo tamén se ato-
pan nas guías de Galaxia: Guía de
Balnearios e Fontes, Guía e rutas
de arte, Guía da Ribeira Sacra,
Guía do Deza e Guía da Festas

Populares, vademecum dos centos
de celebracións estivais.

De Portugal a Cuba

Tamén en Galaxia podemos ato-
par unha das escasas incursións
das guías en galego en territorio
alleo. Víctor Vaqueiro, como an-

tes fixera Fernández del Riego, in-
trodúcenos no máis achegado do
pais veciño coa Guía do Norte de
Portugal, un libro de xentes, pai-
saxes, festas e locais con engado.
Máis chamativa se cabe é a guía
que xa hai cinco anos realizou o
xornalista Miguel Tuñez. Cuba mi
amol (Edicións Lea) é un perco-

rrido pola Habana vella e os luga-
res de diversión. Tras viaxar á illa,
Túñez constatou que nas guías
consultadas non aparecen moitos
dos recunchos con engado desta
cidade, así que decidiu presenta-
los aos viaxeiros galegos. Para
eles e, segundo as axencias, Cuba
é o primeiro destino turístico.♦

CICLO DÍA DA PATRIA GALEGA
Un país, unha bandeira

Venres, 19 de xullo ás 22:30 h. na Praza do Concello, concerto de
JOÃO AFONSO e lectura do manifesto elaborado por CARLOS NEGRO.

Martes, 23 de xullo, inauguración do monumento DÍA DA PATRIA GALEGA
no parque do Río Cádavo e entrega de bandeiras galegas ás entidades.

Os libros do
TURISTA

A. ESTÉVEZ

As guías de viaxe amoréanse nos trinques das li-
brarías neste mes de xullo. As editoriais do país
non quedan atrás e ofrecen toda unha extensa bi-
bliografía para coñecer Galicia durante o verán.

Devesa da Rogueira. O  C aurel.

Eidos de Armenteira
San Martiño Pinario. Santiago.

C afé Majestic. Porto.

C astro de Sta. Tegra. A G uarda.
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Ao albiscar a praia de Carnota,
sen ver onde remata o ancho are-
al e sen poder medila dunha olla-
da, un non imaxina –nin ten ne-
cesidade de sabelo– que foi esce-
nario das batallas irmandiñas no
século XV. O primeiro que perci-
be un é a tremenda praia que se-
mella imposíbel de encher. Non
abondan os bañistas e, aínda nos
días máis concorridos, é posíbel
non ver nin escoitar ao máis
achegado. É enorme, e preciosa.
Máis de cinco quilómetros de
area para andar e mar para nadar.

Saír de Compostela pola es-
trada de Noia cara Muros é un
xeito de ir preparándose para a
impresión. Un enchóupase de

mar mentres intenta non sufrir
as curvas. Pero de calquera ma-
neira a praia da que gozan todo
o ano os veciños de Carnota dei-
xa a boca aberta, especialmente
se un chega procedente dos sa-
turados areais do sur galego. As
formas suaves apuntan xa cara
ás praias das Rías Baixas pero,
non nos enganemos, esta é zona
de mar furioso e naufraxios. 

A variabilidade do tempo non
permite disfrutar do baño sempre
que un o desexa, pero cando pega
o sol, faino de verdade. Ademais
nos últimos anos resultaba habi-
tual ollar cara o monte, do Pindo
a Muros, e contemplar un incen-
dio. Nesta zona boscosa protexida

pola Rede Natura 2000 medra un
tipo de carballo peculiar, o anano.
Tamén son ananos os sereos cria-
dos por Xosé Ignacio Porto. Ase-
gura este artesán que o sereo ana-
no reside nas rochas denominadas
Pedras Mariñas na praia, que lle
presta xogar ás bolas coa marea
baixa e que disfruta dunha sexua-
lidade intensa e variada, sendo a
súa época de celo agosto, pero
coa posibilidade de se converter
en homosexual se non desexa ter
descendencia. É moi individualis-
ta e a non ser que se volva tolo,
non traballa nunca.

Máis lenda que realidade,
porque en Carnota trabállase moi-
to. E tamén fora. Nesta vila os tu-

ristas son os emigrantes que vol-
ven a casa. Axiña un descubre que
os Estados Unidos, concretamen-
te Nova Jersey, foron o seu punto
de destino porque en vez de res-
ponder “si”, recorren continua-
mente ao “OK”. Un deles condú-
cenos á casa rectoral para ver o
hórreo barroco do arquitecto Gre-
gorio Quintela, famoso, como a
praia, pola súa lonxitude, máis de
trinta e catro metros. Non replica-
mos ao emigrante cando asegura
que é o máis longo do país. Non
lle resta beleza ocupar o terceiro
lugar nese ranking. Detrás, o Pin-
do e a fervenza do Ézaro chaman
por nós. Pero hoxe a praia merece
toda a nosa atención.♦

Sitio A. Estévez

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

Antes de se retirar a gañar o ceo
con obras piadosas, Camilo de Le-
lis gozou da vida todo canto puido.

Quedara orfo de pai e nai
sendo aínda moi neno, e foi cria-
do por caridade e malcriado por
necesidade na populosa cidade
de Nápoles, onde, despois de dar
moitas voltas polas rúas sen
achar acougo, de levar unha vida
de supervivencia, pícara, deses-
perada e arroutada, meteuse no
exército para probar fortuna.

N acera cando España
estendía o seu poderío
por medio mundo e

Nápoles era unha provincia máis
con título de reino, cando Vane-
cia competía cos casteláns no
dominio do Mediterráneo e das
rotas comerciais con Oriente,
nun tempo no que a fortuna dos
desafortunados pasaba por cum-
prir co servicio de armas baixo
as leis dos grandes navegantes, e
daquela, o descarreirado Camilo
enrólase cos venecianos e cos es-
pañois, segundo quen fose o me-
llor pagador, vestindo as roupas
da soldadesca, lucindo con va-
lentía a arte da astucia e da per-
vivencia nun mundo en que os
diaños, mellor ou peor aconsella-

dos polos gobernos da terra, pro-
metían o ouro e o mouro para go-
ce dos serviciais soldados.

Camilo aprende a manexar a
espada, a beber viño malo, a xo-
gar e apostar o último dobrón do
seu soldo, a gozar con mulleres de
saldo e a levar máis dunha labaza-
da por ousado. Logo o mar, a ten-
sión diante do inimigo e a dura
disciplina do chicote e a sentina.

Un día, cando se viu no me-
dio das ondas, asido a un pao
mentres o buque se afundía e as
augas se enchían de cadáveres e
lamentos, fixo a solemne prome-
sa de tomar os hábitos francisca-
nos se o santo dos pobres tiña a
ben botarlle o cabo do seu cor-
dón e sacalo á terra seca. Pero
cando se viu san e salvo, Camilo
pensou que aquilo dixérao nun
momento de desesperación e
agora que lle boten un galgo.

Seguiu pois coa súa vida
de libertinaxe e volveu
tomar as armas de mili-

tar asalariado, a lanzar os dados
de fortuna e a barallar nas taber-
nas portuarias a esperanza de
que algún dia o xogo dese a
grande oportunidade da súa vida,
antes de volver ó mar. Pero foi

nesta que, durante unha pelexa,
ferírono nun pé e ingresou no
hospital de Santiago de Roma.

Durante a convalecencia, Ca-
milo volve facer promesas de
cambio; pero cando lle dan a lata
volve ás casas de xogo para probar
a fortuna que a vida lle negaba.

Inútil para o servicio, o ho-
me buscará traballo de
xornaleiro, sen perder a

ludopatía, ata que nunha nefas-
ta partida perde todo canto po-
suía, e entón lembra a promesa
que un día fixera, aquela de to-
mar os hábitos se saía con vida
dun naufraxio, e foi a un con-
vento para traballar de recadei-
ro a cambio de durmir baixo o
teito e comer quente, pero é en-
tón cando se lle volve abrir a
chaga mal curada e os francis-
canos rescindíronlle o contrato.
Chamou daquela á porta dos ca-
puchinos, coma quen bota man
a un taboleiro no medio do oce-
ano, pero estes, en canto lle vi-
ron a chaga poirenta, desculpá-
ronse, que non superara a proba
de acceso.

Daquela, con vintecinco
anos, Camilo volve ao hospital
de Roma, para ser atendido e re-

flexionar sobre o futuro. Cumpre
coa disciplina que lle impoñen
os superiores, colabora nas tare-
fas hospitalarias, aprende a nadar
e gardar a roupa, e descobre que
naceu para enfermeiro. Traballa
tan servicial e devotamente, que
os directivos do centro deciden
empregalo e nomealo, despois de
ver o celo con que se exercía ca-
da labor que lle encargasen, ad-
ministrador xeral.

Será por consello de Feli-
pe Neri que se fai sacer-
dote, e unha vez que to-

ma os hábitos, vendo a gran can-
tidade de peregrinos que acoden
a Roma, aposta duro por si mes-
mo e decide crear a súa propia
orde de sacerdotes de atención
primaria, para atender a aqueles
romeiros que enfermasen ou se
visen obrigados a ser acollidos
nalgún hospital ou casa de bene-
ficiencia; unha orde chamada
Comunidade de Servos dos En-
fermos, que toma carta de ioden-
tidade o 8 de decembro de 1591,
alcumada dos “camilos”.

Nela emprega o resto dos
seus anos con devoción e dedica-
ción plena, ata que fina o 14 de
xullo do 1614.♦

San Camilo de Lelis, o enfermeiro

Consecuencias
da liberdade
XURXO G. LEDO

Avida é un conxunto de
retazos e experiencias
múltiples que

configuran un cadro de
colores variados. Nós
podemos ser pintoras ou
observadoras de escenas
pictóricas.

Cada pouco temos a
ocasión de protagonizar unha
aventura ou sentar diante da
caixa máxica a contemplar
como actrices e actores
simulan para nós historias
tráxicas, románticas ou
cómicas.

O vinte de xuño houbo
ocasión de gozar da paisaxe
do mar cun día de sol
espléndido, ou de saír a
camiñar pola montaña. O
vinte de xuño houbo quen
aproveitou para saír en
bicicleta e otra xente falou a
través das ondas contando a
súa visión da vida.

Mentres cadaquén gozou
da súa elección, outras
persoas manifestáronse polas
rúas das cidades. Gritaban
consignas, portaban bandeiras
e mostraban pancartas. Estas
xentes parece que viviran na
historia, que estaban a
participar de ideas
anacrónicas segundo
xornalistas do mundo libre, da
razón patriótica ou da antena
terceira do reino de España.

As consecuencias de que
unhas persoas decidisen
prescindir do seu tempo de
praia, do paseo en bicicleta,
etc, pode que non chegen a
ningún lado, pode que
queden en anécdota pero se
houbese consecuencias reais
estas serían para todos e
todas.

Se nun avión ou nun barco
ocorre un acidente e este pode
ser solucionado polos
pasaxeiros, alguén pode
decidir que non colabora na
axuda para solucionar o
problema. Pode usar a súa
liberdade para non facer nada,
pero se o avión cae ou o barco
se afunde, estas persoas libres
acabarán morrendo.
Nembargantes, se o problema
é solucionado, aqueles que
non colaboraron veranse
favorecidos polo traballo dos
demais que non antepuxeron a
súa liberdade individual
fronte á necesidade do
colectivo.

Podemos dicir que non é o
noso problema ver como oito
millóns de persoas malviven
na pobreza, que temos
bastante con solucionar a nosa
vida, pero cando vexamos na
televisión que en Arxentina a
xente pelexa porque non ten
que comer, non pensemos que
é o seu problema, porque
pronto o problema dos demais
será noso e entón non haberá
solucións para todas senón
para quen teña a sorte de non
estar no barco afundido ou no
avión caído.♦

Un día OK no areal de Carnota



Talmente semellaba D. Modesto
Martínez ser sosia de D. Victo-
riano García Martí, tan parecidas
eran as súas corupulentas e ele-
gantes figuras. Nacido un en
Caldas de Reis e outro na Pobra
do Caramiñal, eran case da mes-
ma idade e estudiaron Dereito na
Universidade de Santiago case
ao mesmo tempo. Pode compro-
barse a semellanza, inda que xa
de vellos, na foto que ilustra un
capítulo De mi viejo carnet; a
obra de D. Prudencio Landín,
colmada de datos curiosos sobre
a época da súa pontevedresa mo-
cidade. Nese capítulo, D. Pru-
dencio, famoso criminalista,
ilustre profesor de pedagoxia e
cronista impar dunha cidade ga-
lega, relata a celebración das vo-
das de ouro da súa promoción da
Facultade de Dereito. Acudiran á
conmemoración os numerosos
superviventes dela, entre os cales
se atopaban D. Victoriano e D.
Modesto, xunto con Landín e os
demais que figuran na fotografía
De mi viejo carnet. Recordo que
un deles -pois en Trevonzos non
o teño á vista- é D. Jesús Pintos
Reino, o rexistrador da propieda-
de e vicepresidente da Arquicon-
fraría do Apóstolo, que presen-
tóu a Ofrenda a primeira vez que
deixou de facelo o laico Goberno
da República. Outro deles é o
seu inseparable compañeiro, o
maxistrado Parrilla, que, retirado
forzoso por negarse a prestar
acatamento ao efémero réxime
do 14 de Abril, adicábase a arri-
mar as mondas de naranxa nas
beirarrúas compostelás pra que a
xente non esvarase. Así demos-
traba a preocupación dos monár-
quicos polo ben do pobo.

■ A SOCIEDADE BILBAINA.
Cada un daqueles licenciados en
Dereito foron medrando nunha
profesión xurídica diferente. A
Modesto Martínez colocouno D.
Augusto G. Besada na Inspec-
ción do Timbre: un imposto de
moita alcurnia e rendemento me-
tálico que sería suprimido a me-
diados do franquismo. foi nome-
ado o mozo D. Modesto Inspec-
tor do Timbre na provincia de
Biscaia, e permaneceu destinado
en Bilbao ata a súa xubilación.
Dada a súa excelente posición e
permanente soltería, participou
dun xeito pasivo, pero como
atento observador, da ebulición
política e literaria, rexistraba na
capital bizcaína nos sucesivos
períodos nos que ali morou.

C oñeceu alí a Horacio
Echevarrieta, o millo-
nario vasco que tratou

con Ab-el-Krim de acabar coa
Guerra de Marrocos, e logo rega-
lou El Liberal, de Bilbao, ao líder
socialista Indalecio Prieto, que
era o seu home de confianza. Ta-
mén gozou Modesto Martínez da
cultísima conversa do trío de inte-
lectuais monárquicos alfonsinos,
composto por don Fausto Equi-
lios, caído ao principio da dioses-
cristo; José Félix de Lequerica,
que chegaría a ser alcalde de Bil-
bao, embaixador e ministro fran-
quista de Asuntos Exteriores; e o
boticario Zugazagoita, que o su-

cedeu na alcaldía e terminaría
sendo conselleiro do Reino. 

N on tiña este nada que
ver, claro está, con Ju-
lián de Zugazagoiti,

que tras substituír a Prieto na di-
rección do Literal bilbaíno, diri-
xiu en Madrid El Socialista, sen-
do despois, na Guerra de España,
ministro da Gobernación no go-
berno de Negrín; pra ser logo fu-
silado, con Companys, o presi-
dente da Generalitat, cando fo-
ron entregados polos nazis ás au-
toridades franquistas. O Inspec-
tor caldense do Timbre, tiña fala-
do moitas veces con aqueles ex-
traordinarios xornalistas do
PSOE, o Zuga, e máis Don Inda;
así como con outros das dereitas,
da talla de Sánchez Mazas e
Mourlane Michelene.

■ O GOBERNADOR TRIFUS-
TRADO DE BISCAIA. De vez en
cando recibía Modesto Martínez
unha carta do seu antigo condis-
cipulo García Martí, anuncián-
dolle que axiña tería o gusto de
saudalo en Bilbao, e solicitarlle
o seu asesoramento; dada a súa
familiaridade coas clases sociais
vascas, pois estaba a piques de
ser nomeado gobernador civil de
Biscaia. A primeira vez ocorreu
sendo don Victoriano secretario
do Ateneo, con Romanones de
presidente; e cando o traveso
conde formou goberno, ofreceu-
lle aquel posto a García Martí,
dicíndolle que Indalecio Prieto e
Ángel Pestaña estaban confor-
mes con que fose el quen ocupa-
se aquel comprometido goberno
civil. Mais, unha súpeta crise
ministerial impediu que don
Álvaro de Figueroa cumprise a
súa promesa.

A segunda vez foi o seu bo
amigo e paisano José Calvo So-
telo quen lle brindou o seu cargo
a don Victoriano, no momento

en que esperaba ser nomeado
ministro da gobernación no pri-
meiro goberno da Ditadura do
xeneral Primo de Rivera, consti-
tuído por persoas civís; anque
Calvo Sotelo, en lugar daquela
carteira foi designado para da
Facenda, e por iso, García Martí
quedou descolocado.

A terceira e última ofrecéralle
don Manuel Azaña o goberno ci-
vil de Biscaia ao seu antigo suce-
sor na secretaría do Ateneo de
Madrid, ao suceder, el a D. Nice-
to Alcalá Zamora na presidencia
do Goberno da República. E xa
estaba disposto don Victoriano a
marchar a Bilbao, cando Santiago
Casares Quiroga, que pasara a ser
ministro da Gobernación, baixo a
presidencia de Azaña, opúxose a
que García Martí desempeñara o
seu anceiado posto, polo motivo
de que participara no Pacto de
Barrantes, xunto con Portela Va-
lladares e Castelao, mentres que
Casares fora un dos asinantes do
Pacto de San Sebastián.

A sí mo ten contado o au-
tor de Punto de Euro-
pa, nos talleres do Pre-

guntoiro, polo menos tantas ve-
ces como ocorreron as súas desi-
lusións. Corroborou os tres suce-
didos D. Modesto máis tarde en
Madrid, non menos desilusiona-
dos aquelas tres veces en que
tanto pensaba presumir ante os
seus amigos bilbaínos de ser o
amistoso conselleiro do flamante
gobernador que tanto se lle pare-
cía, en figura, dandismo e ele-
gancia. Se ben se librou así de
comprometer don Modesto a súa
independencia persoal nas tres
sucesivas conxunturas políticas,
que puidesen traer máis tarde,
pra el, consecuencias fatais.

■ O HÓSPEDE DE ‘VILLA AU-
GUSTA’. Atopárame con D. Mo-
desto unha noite do 1952, no

Lyon d´or, o café da rúa de Alca-
lá, onde ás veces acudiamos os
habituais siareiros de Sésamo,
que era naqueles anos franquis-
tas o refuxio subterráneo da van-
garda máis literária ca política.
Eu coñecíao máis de oídas que
de vista, polo que contaba del a
miña parentela caldense. Sabía
que era un dos donos de ‘Villa
Augusta’, unha quinta que leva-
ba o nome de González Besada,
o impoñente oligarca tudense do
conservadorismo pontevedrés.
Soía pasar cortas tempadas nesa
finca de Caldas, anque estivera
encravada dentro dun distrito li-
beral, representado en Cortes por
D. Bernardo Mateo Sagasta.
Mais a súa vella amizade co do-
no de ‘Villa Augusta’, don Mo-
desto Martínez, senior, pai do
mozo Inspector de Timbre, que
tanto admiraba a Besada, movía
ao celebre político a gozar da súa
hospitaldade.

O prematuro pasamento de
D. Augusto no ano 1919, pouco
despois de desprezar a xefatura
do Goberno que lle ofrecera o rei
Alfonso XIII, desviou, cecais, a
vocación política do mozo cal-
dense, cinguíndose á súa carreira
administrativa. Non tanto seu ir-
mán menor, Benedicto, que logo
de casar cunha rica asturiana foi
alcalde de Caldas, coido que no
bienio negro, ata que Portela Va-
lladares o nomeou gobernador
civil dunha provincia castelá.

O Inspector do Timbre,
xa xubilado, foi aque-
la vez, dende Caldas,

a pasar uns días a Madrid, e sau-
deino ao velo no café. O saber
que era neto de don Elisardo
converteume en escudeiro das
súas noites matritenses, e entrei
así a participar na tertulia onde
se acollera: a do seu antigo ami-
go de Bilbao, D. Pedro Mourlane
Michelena, enciclopédico xorna-
lista, pois tiña fama de que case
todo o sacaba do Espasa.

Outro punto forte da tertulia
era Jesús Evaristo Casariego, o
escritor asturiano da enchente en
Mondoñedo de quen xa me refe-
rín nuns recentes exemplos.
Xunto a el, o Dr. Camino, psi-
quiatra que tiña unha filla tola
que ás veces a levaba a pena do
Lyon D´or. Este singular alienis-
ta viña a ser irmán do poeta Le-
ón Felipe e tío materno do torero
mexicano Carlos Arruza, vivía
na rúa da Magdalena, no mesmo
caserón en que Casariego tiña un
piso que parecía dun cabaleiro
do tempo de Felipe II, repleto de
panoplias e retratos de inquisido-
res. Levounos a don Modesto e a
min xa de madrugada, en compa-
ñía do D. Camino, á saída do ca-
fé, pra mostrarnos os seus tesou-
ros dos Austrias. E recitounos ti-
radas enteiras do Romancero e
do teatro do século de ouro. Di-
cíaos ao pé da letra, igual que
contan de Valle-Inclan, os que
deron recitar a D. Ramón, nunha
alta noite de bohemia, romances
ou monólogos alusivos a cada un
dos reis da Plaza de Oriente.

Cando volvéu D. Modesto a
Caldas de Reis elixírono de se-
guida presidente do Casino.♦
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Anacos de Borobó

Kiko da Silva
‘Aquí é
impensábel ver
a un executivo
cun tebeo’

A.N.T.
Cúmpre un ano a revista
que dirixe, BD Banda, ¿cal
é valoración dos tres nú-
meros publicados?

Penso que logramos o
obxectivo inicial de darlle a
coñecer ao público o labor
dos distintos debuxantes.
Sen embargo, a nosa pers-
pectiva de futuro é incerta
porque non sabemos canto
tempo imos seguir publican-
do. En Galicia hai moita
xente que debuxa, hai can-
teira e ademais detéctase un
grande interese por parte dos
novos e dos non tan novos.
O problema é que carece-
mos dunha industria que po-
tencie este mercado. Fálase
moito de Barcelona, pero
deberían botarse a temblar
co que se fai aquí.

¿Por que se decantaron
pola edición de autor?

As editoriais non queren
arriscar porque non saben se
o producto vai venderse.
Nós optamos pola edición
propia e non nos vai mal.
Ata o de agora autoalimen-
támonos, os cartos dun nú-
mero destínanse para o se-
guinte e non lle pagamos na-
da aos colaboradores. 

¿Cal é a situación ac-
tual do mundo do cómic?

Non hai cultura de con-
sumo de banda deseñada,
nin aquí nin no resto do Es-
tado. En Francia é habitual
ver a un executivo tomando
un café e lendo un cómic. Is-
to aquí sería impensábel. Pa-
recería que perde estatus so-
cial. O problema máis grave
radica na vinculación que se
fai do cómic cos nenos por-
que hai unha falta clara de
diferenciación de xéneros.
Sí que existe banda deseña-
da para cativos, pero tamén
hai outros que se poderían
equipar ao Quixote.

O deseño da súa publi-
cación ten un papel funda-
mental, ¿a qué se debe?

O xénero do cómic é moi
novo, con pouco máis de 100
anos. Por isto non existen un-
ha normas ríxidas que encor-
seten os debuxantes. Isto per-
mítenos innovar sen prexui-
zos dando lugar a traballos

O exemplo de D. Modesto Martínez

Landín Tobío no seu despacho. El foi o cronista da xeración á que pertenceu Martínez.



ArAreses
■ MÚSICA

ESKAKEO
A banda de rock & roll guita-
rreiro, con voz feminina, de
Ferrolterra vai dar un concer-
to o venres 19 na vila con
Baron Rojo e outras bandas.

CambadosCambados
■ EXPOSICIÓNS

III EXPOSICIÓN DE
PINTURA E ESCULTURA
A Sociedade Cultural e De-
portiva da vila acolleráa ata
o 15 de agosto.

GRAVADOS DO CGAC
O Centro Comarcal do Sal-
nés é o primeiro en acoller
esta mostra de gravados do
Centro Galego de Arte Con-
temporánea, ata o 21 de xu-
llo, e no que destacan obras
de Jorge Castillo, Eduar-
do Chillida, Antonio Sau-
ra, Antoni Tápies, Chris-
to, Enzo Cucchi, Appel
Karel, Njaume Plensa e
Perejaume, entre outros.

CarballoCarballo
■ MÚSICA

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

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 im-
portantes durante a Segunda
República (1931-1936): a
aparición de revistas como
Vanguardia Gallega, Yun-
que, Guión, Ahora, Galiza,
Frol de Diversos e Papel de
Color –estas dúas últimas di-
rixidas por A. Cunqueiro en
Mondoñedo–; a homenaxe a
Castelao; estancia de F. Gar-
cía Lorca; visita de Casares
Quiroga; a Semana Pedagó-
xica Lucense. Toda unha ac-
tividade cultural protagoni-
zada, entre outros, por Ánxel
Fole, Luís Pimentel, Lorenzo
Varela, Ángel Johán, Cun-
queiro, Souto ou Cuadrado.

CorCorcubióncubión
■ MÚSICA

FESTIVAL
Marcha a tope o luns 15 coa
actuación das bandas The

Dismal e Skunk D.F. na vila.

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

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI
O Centro Galego de Artes da
Imaxe remata o ciclo adica-
do a John Ford este xoves
11 ás 21 h. coa proxección
de María Estuardo (1936).
En canto ao ciclo denomina-
do Cero en Conduta, pro-
xectarán, o venres 12, O
bosque animado (A. de la
Cruz - M. Gómez); o luns
15, ¡Vete a saber! (Jacques
Rivette, 2001); o martes 15,
Para todos los gustos
(Agnès Jaoui, 2000); o mér-
cores 17, Los sin nombre
(Jaume Balagueró, 1999); e
o xoves 18 Amélie (Jean-
Pierre Jeunet, 2000), todas
as deste ciclo ás 21 horas e

con entrada gratuíta. A pro-
gramación do CGAI reaunu-
darase o 9 de setembro.

■ EXPOSICIÓNS

XULIA ARES
Coñecida polos seus traba-
llos no terreo do esmalte
agora expón, no Quiosque
Afonso, unha colección de
esculturas en vidro fundido
termofornado, que inclue
pezas que superan os dous
metros de longo e máis de
un de altura. A mostra titúla-
se Aqua e trata, fundamen-
talmente, 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.

SOL LEWITT
Ata o 15 de setembro, a Fun-
dación Barrié presenta esta

exclusiva mostra de obras do
artista de Connecticut. Le-
Witt adícase, desde os 60, a
crear obras que exploran a
maneira na que as ideas lóxi-
cas poidan ser transformadas
en formas visuais e expresi-
vas. Enraizada no Minima-
lismo, a súa obra foise desen-
volvendo ata se converter en
estudios da relación entre a
forma e a cor, concepción e
execución, sinxeleza e com-
plexidade, casualidade e
control. Os murais, as estru-
turas e os guaches incluidos
nesta exposición foron dese-
ñados na súa totalidade adre-
de para as paredes e espacios
da Fundación Barrié, e por
tanto, esta exposición con-
vertese nun elo esencial na
carreira desta figura 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

SUMMER
FUN FESTIVAL
A sala Mardi Gras e o Pla-
ya Club, únense nesta oca-
sión para organizar esta fes-
ta, o venres 12, que se reali-
zará no Playa Club a parti-
res das 22:30. Van actuar
Flanelon Crash, ferroláns
con influencias claras do
punk-rock e o hard-rock dos
70; Groovie Ghoulies, dos
EE UU, considerados como
un dos pilares do pop punk
mundial; o cuarteto califor-
niano American Heartbre-
ak; e a banda de garaxe
punk liderada por Jake Star
Adam West. Venda anteci-
pada 12 euros, 15 o día da
actuación.

CullerCulleredoedo
■ MÚSICA

FÍA NA ROCA
O xoves 11 estarán na Pra-
za da Igrexa de Vilaboa pa-
ra dar un concerto ás 21 h.

MUTENROHI
Música folc o sábado 20 na
Praza de Galiza da man da
banda galega.

FeneFene
■ ACTOS

DÍA DA PÁTRIA
En torno a esta data vanse
celebrar os seguintes actos:
o venres 19 ás 22:30 come-
zará un Festival poético-
músical na Praza do Con-
cello, que contará coa ac-
tuación de João Afonso e a
leitura da declaración insti-
tucional realizada polo es-
critor Carlos Negro. E o
martes 23 inauguración do
monumento Día da Patria
Galega, ás 20:30 no Parque
Liñal do Río Cádavo.

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 vila portuguesa de Santo
Tirso acolle un Festival In-
ternacional de Guitarra.
Ata o 19 de xullo hai actua-
cións. O 11, os convidados

son os arxentinos Ricardo
Moyano e Juan Falú; o 14,
Celso e Carlinhos Machado,
do Brasil. Ademais, entre o
15 e o 19, Francis Kleyn-

Guitarras do mundo en Santo Guitarras do mundo en Santo TTirsoirso
O O TTrinquerinque
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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

BUEU volve a acoller este encontro
cun amplo programa de activida-
des. Na sala de exposicións Ama-
lia Domínguez Búa a mostra foto-
gráfica Beiramar de Xosé Rañó,
que permanecerá abera ata o 14 de
xullo. O xoves 11 poderemos ver a
fita de Robert Flahery, Homes de
Arán (1934). O venres 12 na sala
de exposicións A. Domínguez Búa
vaise presentar o libro A carpinte-

ría de Ribeira en Galicia. O sába-
do 13 darase benvida ás embarca-
cións participantes pola mañá e ás
12 h. haberá unha regata de ga-
melas; ás 17 h. terá lugar a rega-
ta-exhibición de embarcacións
tradicionais e farase entrega do II
trofeo Os galos. Pola noite, no
aparcamento Massó, o festival
Xeiteiro de música e danza coa ac-
tuación dos grupos Retrouso de

Cela; Lumieira de Cangas; An-
dorinhas de Espárrago (Portugal);
Buxainas de Cedeira e a o redor
das 23 h. actuará Brath. O domin-
go 14 remata o encontro coa II
manga da regata ás 11:30 h. e coa
entrega de premios na sala Amalia
Domínguez Búa ás 13:30 h. Para
máis información dirixirse a osga-
los@aolvant.com ou ao telf. 986
702 071.♦

VI EncontrVI Encontro de Embaro de Embarcacións cacións TTradicionaisradicionais

Organizados polo conce-
llo, este ano poderemos
disfrutar da Big Band da
Escola de Jazz Municipal
do 15 ao 19 de xullo en ac-
tuacións pola rúa; de Clu-
nia 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 Castro; de
Monty Alexandre e Jam-
min Jamaica The Bob
Marley Music, o mérco-
res 17 no mesmo local ás 9
da noite; e The All Star
Band 2002, John Sco-
field, Joe Lovano, Dave
Holland, Al Foster, o xo-
ves 18 ás 9 da noite do Pa-
lacio da Ópera.♦

EncontrEncontros de Jazz da Coruñaos de Jazz da Coruña

Flanelon Crash, arriba á
esquerda; American
Herartbreak, por baixo dos
anterores; Groovie Ghoulies,
por riba destas liñas; e
Adam West, estarán este
venres 12 no Playa Club
da CORUÑA.
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■ CINEMA

FENECHOCINEMA
O xoves 18 ás 22:30 na Pis-
ta Polideportiva de Limodre
proxectarase esta fita de de-
buxos animados infográfi-
cos en 3D, baseada na obra
de Wenceslao Fernández
Flórez, O Bosque Animado.

■ MÚSICA

JAZZ
Modern Jazz Presto Viva-
ce é un quinteto formado
por profesores e alumnos
desta prestixiosa escola
musical. O venres 12 actua-
rán ás 22:30 na Praza do
Ameiral (Perlío).

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

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

■ MÚSICA

A. BUNDI E A TURMA
ANGOLO-GALEGA
Van dar un concerto o sába-
do 20 xunto a Roquemen-
troque e Liñaceira.

■ TEATRO

RIVERSON & SALLY
Este venres 12 a partir das
20:30 h. no auditorio FIMO,
dentro do II Ciclo de Maxia
e Humor.

O GrO Grobeobe
■ EXPOSICIÓNS

EDUARDO BAAMONDE
Durante xullo, na galería
Lembranza, esporá acríli-
cos e acuarelas: visións so-
bre obxectos da beira do
mar cun enfoque diferente e
reflexivo sobre as persoas
deste entorno.

LalínLalín
■ MÚSICA

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

LugoLugo
■ MÚSICA

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

ESKAKEO
A banda de Ferrolterra, que
fai rock & roll guitarreiro,
con voz feminina, vai actuar
o sábado 13 no bar Ogham
(Ronda da Muralla 153).

MarínMarín
■ EXPOSICIÓNS

CARTELISMO COMERCIAL
Mostra que recolle a pro-
dución neste eido que se
realizou no Estado español
no periodo comprendido
entre os anos 1870 e 1960,
e que poderemos coñecer
no museo Manuel Torres,
ata o 21 de xullo.

MesíaMesía
■ MÚSICA

CRISTINA PATO
A vila vaise convertir na
noite do sábado 13 no esce-
nario para a gaiteira galega.

MurMurosos
■ MÚSICA

NA LÚA
O Curro da Praza servirá
de escenario para o con-
certo do coñecido grupo
galego de folc a partir das
10 e media da noite do sá-
bado 13.

OiaOia
■ CINEMA

O BOSQUE ANIMADO
A produción galega baseada
na obra de Wenceslao Fer-
nández Flórez, de debuxos
animados, vai ser proxectada
o sábado 13 por Caixanova.

OurOurenseense
■ CONFERENCIAS

O TRIBUNAL PENAL
INTERNACIONAL
Un desafío da xustiza con-
tra a impunidade. Este ciclo
de conferencias, organizado
por Xustiza e Sociedade coa
colaboración do colexio de
avogados, permitiranos co-
ñecer ao letrado do chileno
Hugo Gutiérrez Gálvez,
acusador particular de Pi-
nochet pola causa da Cara-
vana da Morte, este xoves
11 ás 8 do serán, no Colexio
de Avogados (Concello 1).

■ 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 at o
20 de xullo a aula de cultu-
ra de Caixanova.

■ MÚSICA

VÍCTOR PRIETO
Noite de jazz no café-cultu-
ral Auriense, este xoves 11
a partir das 11 da noite por
3 euros, con este colabora-
dor de Paquito D Rivera.

PadrónPadrón
■ ACTOS

CXVII ANIVERSARIO
DE ROSALÍA
O luns 15 ás 19 h. na Casa-
museo de Rosalía, cunha ho-
menaxe a Octavio Sanmar-
tín; a presentación do libro
Diálogos na casa de Rosa-
lía, de Ana Blanco Gómez;
presentación do nº 3 da co-
lección Vintecatro de febrei-
ro, por X. Alonso Montero;
e Rosalía e o pai Sarmierto,
por Xosé Luís Axeitos.

AA PerPeroxaoxa
■ MÚSICA

OS CEMPÉS
Os “marchosos” gaiteiros
ferroláns estarán o domin-
go 14 no Recinto Feiral a
partir das dez da noite.

PontevedraPontevedra
■ ACTOS

FEIRA DO LIBRO
O sábado 13 comeza a XIV
edición que se desenvolve-
rá na Praza da Ferrería ata
o 21 de xullo.

■ FESTAS

SAN BENITIÑO DE LÉREZ
Festa e Romaría popular
con actuación de grupos
folclóricos nas beiras do río
Lérez, o xoves 11.

■ CINEMA

O VOTO É SECRETO
Fita iraniana dirixida por
Babak Payami, e rodada
en 2001, que vai ser pro-
xectada o mércores 17 ás
20:15 e 22:15 en segunda
sesión polo Cine – Clube,
no espazo para a cultura de
Caja Madrid.

■ EXPOSICIÓNS

BIENAL INTERNACIONAL
O sábado 13 inaugurase esta
mostra de arte contemporá-
nea na antiga Facultade de
Ciencias Sociais e no Pazo
da Cultura, baixo o título de
Narrando espacios, tempos,
historias..., que será clausu-
rada o 30 de setembro. De
Dinamarca veñen Stine Ber-
ge & Johan Holte, Mads
Gamdrup, Michael Elmgre-
en & Ingar Dragset e Olafur
Eliasson; de Islandia, Hrafn-
kell Sigurdsson; de Suecia,
Miriam Bäckström, Jonas
Dahlberg, Gunilla Klimg-
berg e Jacob Dahlgre; de
Finlandia, Ilkka Halso, Aino

Kannisto, Liisa Lounila e
Pertti Kekarainen; de No-
ruega, Lene Berg, Iselin
Lonn, Tor-Magnus Lundeby
e Knut  ºAsdam; de Portugal,
Filipa César, João Tabarra,
Nuno Cera e Miguel Leal; e
do Estado, Vicente Blanco,
Salvador Cidrás Este-Parte-
gás, Miguel Ángel Rebollo,
Manuel Vázquez, Juande
Jarillo, Grupo El Perro e
Juan Carlos Robles.

PANCHO RODIÑO
Ata o 31 de xullo o Espazo
para a Arte de Caja Madrid
acollerá unha mostra deste
artista baixo o título Domus
Vacua I-II, unha escolma de
traballos realizados entre os
anos 2000-02, que teñen en
común a referencia á paisaxe,
á arquitectura, tratados desde
a abstracción xeométrica, pe-
ro con un ton de intimidade.

YOLANDA DEL RIEGO
Ata o 31 de xullo a galería
Sargadelos acollerá a súa
mostra de gravados e acua-
relas.

COLECTIVA
A galería Xaime Trigo aco-
lle ata o 31 deste mes pintu-
ra e escultura de varios au-
tores: Armando Martínez,
Camarro, Carel Verlegh e
Rivada.

CARMELA ROMAY
Ata o 4 de agosto o Casal
de Ferreirós acolle unha
mostra das súas esculturas.

XÉNEROS E
TENDENCIAS NOS
ALBORES DO S. XXI
Mostra fotográfica que per-
tence á colección pública do
Concello de Alcobendas, e
que poderemos ollar ata o
vindeiro 31 de agosto no Ca-
fé Moderno. Está dividida en
varios apartados, e nela pode-
mos atopar obras de destaca-
dos artistas contemporáneos,
como Cristina García Ro-
dero, Xurxo Lobato ou
Ricky Dávila en documenta-
ción social; como retratistas
aparecen nomes como
Schommer, Humberto Ri-
cas, Miguel Trillo... Dentro
da fotografía de evocación fi-
guran obras de Vari Cara-
més, Óscar Molina e Luis
Asín; como autores de natu-
rezas mortas e paisaxe estan
entre outros Tony Catany ou
Pilar Pequeño. No apartado
de experimentación hai obras
de Mónica Roselló ou Joan
Fontcuberta; e dentro do
discurso conceptual destacan
nomes como o de Manuel
Vilariño ou Chema Muñoz.

PorPorto do Sonto do Son
■ ACTOS

PÁMPANO CHOU
Este xoves 11 no AproA, na
Praia do Fonforrón, espec-
táculo de variedades para
todas as idades, con xogos
malabares, música e come-

dia ao ar libre a partir das
21 h. E o venres 12 no mes-
mo local pero ás 23 h. con-
certo de Ricardo Parada.

■ TEATRO

O CIRCO
DAS MÁSCARAS
O sábado 20 ás 22 h. a Pra-
za do Parque de PORTOSIN
será o escenario onde se re-
presente.

RedondelaRedondela
■ ACTOS

MAGO ANTÓN
O sábado 13 vai actuar ás
23 h. no Campo do Choco.

RibadeoRibadeo
■ ACTOS

SEMANA
DA BANDA DESEÑADA
Ata o sábado 13 vaise de-
senvolver, no Auditorio
Municipal, esta actividade
que pretende difundir o có-
mic ou banda deseñada, tan
característica dos nosos
tempos. Nela desenvolven-
se distintas actividades,
obradoiros e exposicións.

O RosalO Rosal
■ MÚSICA

CRISTINA PATO
A gaiteira vai tocar na vila
o venres 19.

SalcedaSalceda
de Caselasde Caselas
■ MÚSICA

MUTENROHI
A banda galega vai tocar o
xoves 18 na praza do Con-
cello.

SantiagoSantiago
■ EXPOSICIÓNS 

IMAXES DA MEMORIA
A fundación Granell acolle
ata o 2 de decembro esta
mostra que ten como obxec-
tivo recuperar a relacion
que o artista mantivo coa
Galiza. Un achegamento á
súa traxectoria a través das
obras para comprobar como
xurde, unha e outra vez, a
evocación e os lazos que o
unen á terra. Imaxes, títulos
nas pinturas ou nas gravu-
ras, esculturas e obxectos
son presentados como esce-
narios reconocíbeis e tráxi-
cas circunstancias históricas
nas súas criacións. A mostra
divídese en tres partes, cada
unha relacionada coas eta-
pas da vida do artista: 1912-
28, a infancia e a adolescen-
cia; 1930-85, o exilio e a
evocación da terra a través
das obras; a partir de 1985,
o regreso de América e o re-
eencontro. Fotografías, ve-
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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-

A coñecida fita do director nortea-
mericano Woody Allen vai ser
proxectada o venres 12 no BARCO
DE VALDEORRAS; o xoves 18 en

NIGRÁN e RIBADUMIA, e o venres
19 na ILLA DE AROUSA e PONTE-
CESURES, mercede ao patrocinio
de Caixanova.♦

AA maldición do escorpión de Jademaldición do escorpión de Jade

Organizado pola Consellería de
Cultura, esta IV edición, conti-
núa en SANTIAGO. Este xoves
xoves 11 na Praza da Quintana,
a Orquestra Sinfónica de Gali-
cia dirixida por Manfred Ho-
neck; o venres 12 no Principal,
The Rte Vanbrugh Quartet; o
luns 15 no Auditorio de Galicia,
estará Lorin Maazel, prestixio-
so director, compositor e virtuo-
so do violín, dirixindo a Or-
questra do Maggio Musicale

Fiorentino; o martes 16 na Pra-
za da Quintana, La del manojo
de rosas; o mércores 17 no Au-
ditorio de Galicia, recital lírico a
cargo da soprano Elisabete Ma-
tos; o xoves 18 en San Domin-
gos de Bonaval, un dos coros de
gospel máis grandes do mundo,
The Chicago Metropolitan
Choir; e o venres 19 no Audito-
rio de Galicia poñera o ramo da
programación compostelá a Re-
al Filharmonía de Galicia. En

LUGO estará The Rte Van-
brugh Quartet o sábado 13 no
Círculo das Artes con entrada
gratuíta; e o mércores 17 La del
manojo de rosas estará no Pa-
lacio da Ópera da CORUÑA. As
localidades están a disposición
do público na oficina do festival
na rúa do Hórreo 61 en Santia-
go; 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

As rúas de Pontevedra vanse vol-
ver encher de humor e transfor-
marse en escenario para diferen-
tes formas de facer rir e conver-
terse en espacio para o encontro e
a tolemia colectiva. A zona mo-
numental da cidade vai acoller, o
vernes 19 ás 20 h., a El dúo en la
lona con La vida es circo;
Nanny Cogorno estará o sábado
20 ás 13 h. e ás 19 h. con Juru-
juja; Capitan Merien é o espec-
táculo que Loco Brusca vai ofre-
cer o domingo 21 ás 13 h. O tea-
tro Principal acollerá a Mostra
Internacional de Clown coa par-
ticipación dos grupos de máis re-

nome no mundo: Jango Ed-
wards, líder do movimento
Clown Power, estreará no estado
Wfunradio121 o xoves 18 ás
22:30 h; o vernes 19 ás 20:30 h.
Pepa Plana vai estrear na Gali-
za o espectáculo De Pe a Pa, co
que percorreu o mundo e se con-
sagrou como artista; este mesmo
día, ás 22:30 h., o xa habitual do
festival, Leo Bassi, considerado
o mellor clown do mundo, estre-
ará no Estado o seu espectáculo
12 de Setembro, terrorismo lúdi-
co no que saca á luz as vergoñas
do primeiro país do mundo e on-
de critica a colonización cultu-

ral; o sábado 20 ás 20 h. Mofa e
Befa traen Cultura para dar e
tomar e achegaranlle ao público
temas de actualidade en clave de
humor; Loco Brusca vai pre-
sentar ese mesmo día ás 22 h. a
un ati-heroi desexado por mulle-
res, admirado polos nenos e en-
vexado polos homes en Speer-
man & Friends; tamén o sábado
20 ás 23 h. Dirty Fred vai en-
cher de noxo e porcalladas o te-
atro para arrancar risadas cun es-
pectáculo que leva o seu mesmo
nome. Para máis información
sobre o programa dirixirse a
www.arroaz.com/festiclown.♦

Festiclown 2002 en PontevedraFesticlown 2002 en Pontevedra

O bosque animado, película basada no texto de Wenceslao
F. Flórez e gañadora do Goya á mellor fita de animación, po-
derase ver estes días na CORUÑA, FENE, OIA, SARRIA e TUI.

O grupo folc
Na Lúa
estará o
venres 12
en LUGO e o
sábado 13
en MUROS.
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llas películas e cartas dirixi-
das a Dieste, xunto con li-
bros e obxectos persoais
complementan a mostra.

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.

ELMGREEN &
DRAGSET
O CGAC mostra unha insta-
lación destes artistas Power-
less Structures. Fig 229 for-
mada por vinte maquetas de
espacios museísticos. Ven
sendo unha crítica á prolife-
ración destes espazos que re-
piten as mesmas caracterís-
ticas arquitectónicas. Elm-
green e Gragset viven en
Berlín e realizan conxunta-
mente performances e insta-
lacións, con fin social, que
reflicten, cun ton irónico, o
xeito no que os espacios so-
ciais definen a nosa conduta.

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

ABE RÁBADE TRÍO
O luns 15 e xoves 25 no
Dado Dadá dentro do ciclo
Galicia Cinco Estrejazz,
con Abe Rábade no piano,

Pacho Charlín no contra-
baixo, e Ramón Ángel Rey
na batería. Ademais repi-
chocas todos os martes.

■ TEATRO

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

SarriaSarria
■ CINEMA

O BOSQUE ANIMADO
A produción galega baseada
na obra de Wenceslao Fer-
nández Flórez, de debuxos
animados, vai ser proxectada
o martes 16 por Caixanova.

■ EXPOSICIÓNS

AS CORES
DO MAR DE GALIZA
Ata o 21 de xullo a Casa da
Cultura vai acoller esta
mostra fotográfica subma-
riña sobre o ecosistema

mariño do noso país. A tra-
vés das suas 50 fotografías
pretende amosar a beleza e
a diversidade zoolóxica
que encerra o mar, buscan-
do un equilíbrio entre as
especies popularmente co-
ñecidas e as descoñecidas.
O resultado de 25 anos de
experiencia mergullándose
e fotografando o mundo
submariño.

SoutomaiorSoutomaior
■ EXPOSICIÓNS

MANUEL IZQUIERDO
O Castelo da vila acolle a
mostra de pintura do artista
ata o 21 de xullo.

TTuiui
■ CINEMA

O BOSQUE ANIMADO
O venres ás 22:30 na praza de
San Fernando, vaise proxec-
tar esta fita de debuxos ani-
mados baseada no libro de
Wenceslao Fernández Flórez.

■ EXPOSICIÓNS

MACÍAS
“¿Para que pintar hoxe nos
tempos da fotografìa e do
cinema? Macías danos un-
ha resposta posíbel: para
evocar a inocencia. Xa que
a inocencia non pode ser
restaurada, devolver co
seu antigo oficio intres de
case pureza aos nosos
ollos fatigados, aborreci-
dos de ollalo todo, castiga-
dos de tanta mensaxe”. En
palabras de Suso de Toro.
Na galería Trisquel e Me-
dulio ata o 13 de xullo.

■ TEATRO

A NOITE
Os Quinquilláns represen-
tarán esta obra o sábado 13
ás 22:30 na Praza de San
Fernando.

A TODO TRAPO
Os arxentinos Pizzicatto
van escenificala cos seus
títeres o venres 19 ás
22:30 na Praza de San
Fernando.

I CERTAME DE POESÍA E XOGOS
FRORAIS
Con motivo da celebración do 50 ani-
versario, o Ateneo Santa Cecilia de
Marín organiza este concurso no que se
poderá participar con poemas orixinais
e inéditos escritos en galego cun míni-
mo de 75 e un máximo de 125 versos.
O tema e o estilo serán libres e a data
para os presentar, na sede do Ateneo,
remata o 1 de outubro. Presentaranse
mecanografados a dobre espacio, por
unha soa cara, en papel tamaño folio,
paxinados, por quintuplicado e debida-
mente encadernados e sen que figure o
nome do autor. Irán acompañados dun-
ha plica onde debe figurar o lema da
obra no exterior e os datos persoais do
autor no interior. A dotación dos pre-
mios é de 1.200 euros para o gañador e
de 800 e 400 euros para o segundo e
terceiro premio respectivamente. 

CURSO DE VERÁN DE PENSA-
MENTO CONTEMPORÁNEO
A Universidade da Coruña ofrece este
curso, do 29 ao 31 de xullo, que anali-
za o pensamento de Salvador de Mada-
riaga e outros intelectuais e a súa polí-
tica en Europa e que estudiará a vida e
traballo do intelectual desde diversos
puntos de vista: como político, no tea-
tro, nas institucións internacionais, etc.

Tamén se fará unha análise da política
e cultura de posguerra; a música na re-
pública; o papel dos medios de comu-
nicación como arma ideolóxica; así co-
mo un repaso da Europa de hoxe con
intervencións sobre os cambios entre a
Europa de Madariaga ata o convenio de
Munich; o auxe da extrema dereita; a
situación das nacións sen estado ou
mesmo unha análise desde unha pers-
pectiva española e mundial. O curso
vaise complementar coa representación
da obra Unha historia de guerra, da
man do grupo Carlos Gurméndez, así
como un concerto comentado sobre A
música da xeración do 27, con Ana Ve-
ga Toscano ao piano. O curso vaise de-
senvolver en Pontedeume e ten unha
duración total de 20 horas convalidá-
beis por 2 créditos de libre elección. O
concello oferta 50 bolsas de estudo pa-
ra universitarios ou parados que cubren
os gastos de matrícula. O prezo ordina-
rio é de 20 euros e de 10 para os estu-
dantes e parados que non consigan a
bolsa. Para máis información  dirixirse
a esther.leira@pontedeume.dicoruna.es
ou chamar ao telf. 981 433 054.

XII CONCURSO DE GAITA GALE-
GA CONSTANTINO BELLÓN
O 15 de xullo remata o prazo para se pre-
sentar a este certame, que terá lugar en

Ferrol o 31 de agosto (consultar as bases
en www.ateneoferrolan.org). Esta con-
vocatoria terá como novidade a edición
das 11 primeiras finais en formato audio
e disco compacto. Ademais, arranca co
obxectivo de editar un libro que recolla
un traballo de investigación que terá tres
apartados relacionados coa música de
gaita: histoira e evolución; afinación; e, a
palleta e o roncón. Nesa mesma publica-
ción recollense partituras inéditas (máis
de 500) que se veñen presentando ao cer-
tame, así como a gravación de todas as
finais realizadas. O certame, como vén
acontecendo desde o ano 96, contará coa
participación de 4 gaiteiros das comuni-
dades galegas do exterior.

GALICIA EN FOCO
Nova edición do certame de fotoxor-
nalismo convocado polo Clube de
Prensa de Ferrol, ao que poderán
concorrer os fotoxornalistas galegos
ou residentes na Galiza, sempre que
traballen ou colaboren para calquera
medio de comunicación. Participarán
cun mínimo de seis e un máximo de
oito fotos; todas baixo o mesmo tema
informativo pero libre. Unha delas de-
berá estar publicada en algun medio
escrito, e deberase acompañar do ori-
xinal ou unha fotocopia da páxina. As
fotografías deberán estar editadas en-

tre o 30 de setembro de 2001 e o 15 de
setembro de 2002. Os autores manda-
rán as fotografías en positivo nun for-
mato de 30 x 40 cm., e ademais 13 x
18 cm., en cor ou branco e negro e en
papel fotográfico. Enviaranse xunto
cunha ficha de inscripción, que deberá
solicitarse, e o seu currículo. a: Gali-
cia en Foco. Clube de Prensa de Fe-
rrol. Información nos teléfonos: 696
490 048, 981 381 246, e 656 235 374.
O prazo remata o 17 de setembro.

XV PREMI INTERNACIONAL CA-
TALUNYA
Outorgado anualmente pola Generali-
tat de Catalunya, poden ser presenta-
das ao certame aquelas persoas que
contribuiran decisivamente co seu tra-
ballo creador ao desenvolvimento dos
valores culturais, científicos ou huma-
nos no mundo enteiro. As candidaturas
serán presentadas por centros culturais
ou de investigación e outras institu-
cións semellantes, ou por membros do
xurado do premio antes do 1 de xanei-
ro de 2003 no Gabinete do Premio, e
incluirán un currículo do candidato. O
XV Premi Internacional Catalunya
consiste nunha escultura de Alfredo
Sánchez e unha dotación de 80.000 eu-
ros, sendo indivisíbel e non podendo
outorgarse a título póstumo.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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O concerto estaba previsto para este
xoves 11 no Pavillón Multiusos de Sar
de Santiago, pero debido ás recomen-
dacións médicas –a cantante israelita
acaba de rematar a gravación do seu
novo disco e as continuas xiras– acon-
sellan a redución de concertos. Manté-
ñense, para máis adiante, os de Madrid
e Sant Feliu de Guixols.♦♦

Noa non venNoa non ven

Rock de CerRock de Cercedaceda
Desde hai doce anos a Asociación
Cultural Lucerna leva organizando
este festival. Desta volta terá lugar na
noite deste venres 12 con entrada de
balde e zona de acampada. Contan
coa actuación de Osiris, de Cerceda;
Crystal Pain, de Laracha (A Coru-
ña) co seu heavy melódico; Salida
Nula, de Madrid; e Total Cannabis
Addiction, nacidos en 1993 como
Hemoroides Band; ademais do DJ
Dr. Think (noiteTRASNOite) perten-
cente a AMELGA. Agardan por vós.♦

Do Mundo CeltaDo Mundo Celta
ORTIGUEIRA acollerá, máis unha vez,
esta festa do venres 12 ao domingo 14,
que, ademais de concertos, ofrece ou-
tras actividades como exposicións fo-
tográficas, pasarrúas… O venres 12
comeza o festival ás 21 h. coa actua-
ción da Escola de Gaitas, seguida por
Anubía, Carlos Núñez, La Musgaña
e Aquelarre/Agro Celta. O sábado 13
ás 16 h. no escenario Runas, que é o
que acolle as actuacións das bandas
menos coñecidas, actuarán Lume Fa-
tuo, La Hermana Cruel, Brandaina
e Rarefolk; e pola noite no escenario
principal, comezarán ás 21 h. as Gai-
tas do IGAEM, seguidas por Lyam
O’Flynn, Béla Fleck e Berrogüetto.

O domingo 14, no escenario Runas ac-
tuarán Macféck, Rapabestas e Bi-
rimbao. No principal farano Gaitei-
ros de Lisboa, Taraf de Häidouks e
Kepa Junkera. Máis información en
www.festivaldeortigueira.com.♦

Cultura QuenteCultura Quente
Un ano máis CALDAS DE REIS vai ser o
escenario deste festival, que xa tivo o
seu comezo a principios de mes con ac-
tividades varias, mais que terá os seus
actos centrais esta semana. O venres 12
comezan os concertos, para os que ha-
berá zona de acampada gratuíta. A par-
tir das 22 h. Rock Emerxente na Car-
balleira, coa actuación de Big Soul,
Los Planetas, Sidonie, Triceratops,
Ex e Deluxe. O sábado 13 á mesma
hora e no mesmo lugar  actuarán Fe de
Ratas, NDNO, The Dismal, Rosen-
do, e Skunk D.F. O domingo 14 hai
organizado un campeonato de aquatlón
na Carballeira, ás 11 h.; ás 13 h. con-
certo de música clásica co cuarteto
Campo de Estrellas, na igrexa de Sto.
Tomé, e ás 20 h. a compañía de títeres
Falcatrúa fará unha representación na
Prazuela. Máis información en laf.cho-
colate@terra.es.♦

VVilarilar de Mourde Mourosos
O máis antigo festival de Portugal, a
máis de trinta anos da que fora a súa

primeira edición, chega, desta volta,
con tres palcos: no palco Sabor Autên-
tico estarán Manu Chao, Lamb, Cake
e Mind da Gap o venres 12; o sábado
13 estarán Rammstein, Da Weasel,
Primitive Reason e Yellow W Van; o
domingo 14 rematan os concertos con
Bush, UB40, Cool Hipnoise e Austin.
O palco Optimus estará ocupado por
Three @ngle, Mesa, Stowaways e
Loto o venres 12; o sábado 13 van es-
tar Montecara, Rendefly, Electric
Sunset e Sons de Ca; e o domingo 14
remata con Bunny Ranch, Mundo
Complexo, In Her Space e Check-
point Charlie. Tamén unha Tenda Co-
ol Dance con Nuno Cacho, Mark
Knox, Dj Massive, Rastanauta e Dj
Squeezer os tres días. O prezo da en-
trada  para un día é de 30 euros e un bo-
no para os tres custa 45. Máis informa-
ción en www.vilardemouros.com.♦

Do NorDo Nortete
No campo de fútbol do instituto de ba-
charelato Castro Alobre de VILAGAR-
CÍA vaise desenvolver unha nova edi-
ción do festival. Tras dar a benvida o
xoves 18 aos participantes os concertos
comezan o venres 19 con Volovan, La
Habitación Roja, Astrud, Nacho Ve-
gas, Nosoträsh e Cinnamom Gun. O
domingo 20 a festa vén da man de Ma-
nu Chao & Radio Bemba Sound Sys-
tem, Nilo M. C. e Otro. O prezo das

entradas para o día 19 é de 9 euros (an-
ticipada) e de 11 na billeteira; para o día
20 custan 16 e 18 respectivamente. Ta-
mén vai haber venda bonos para os
dous días por 19 euros (por anticipado)
ou por 21, que dá dereito a acampar na
Lomba. As entradas poden mercarse ata
o día 17 no tlf. 902 434 443 de Caixa
Galicia. Para máis información dirixir-
se a festivaldonorte@wdiseno.com.♦

Nabiza RockNabiza Rock
O venres 19 deste mes a Praza do
Carme das PONTES será o lugar onde
se desenvolva este festival de músi-
ca, a partir das 20 h., e no que actua-
rán Sôber, Super Skunk, Demian,
Dr. Funkstein, InAnima, Orcus e
Rifftones. Ademáis da actuación de
Clowncompostela. Con entrada de
balde. Máis información na páxina
www.nabizarock.com.♦

Festigal’02Festigal’02
O 24 e o 25 de xullo van ser dous dí-
as moi intensos para os participantes
deste festival de música, tendencias e
diversidade. Baixo o lema de Que po-
derías facer en 48 horas? o cámpus
sur de COMPOSTELA vaise encher, por
0 euros, de música, exposicións, pro-
xeccións audiovisuais, debates e pro-
xectos. O mércores 24 ás 10 h. arran-
ca a programación, que abranxe deba-

tes sobre a selección galega; nuclea-
res; o mundo despois do 11 de setem-
bro; a defensa da diversidade; o na-
cionalismo ou a globalización; e que
se van desenvolver na Galería das
Ideas. A Galería das Letras contará
coa presencia de autores como Suso
de Toro, Manuel Rivas, Neira Vilas,
Marica Campo, Xavier Alcalá, Ma-
nuel María, Lino Braxe ou Xosé
Lois O Carrabouxo. Haberá tamén
unha Galería Audiovisual na sala Na-
sa, onde se proxectarán cortos e víde-
os. Non vai faltar un espazo cíber, un-
ha galería de exposicións, un espazo
artesanal, unha galería municipal, así
como a presenza de asociacións e co-
lectivos diversos. Ademais de concer-
tos, haberá contacontos, teatro, títeres,
maxia e animación. Estarán A volta
do Agro, Xistra de Coruxo, Os Ca-
runchos e Rancho de Chafé. Mais o
apartado musical non se queda aí. O
mércores 24 ás 22 h. comezan os con-
certos con Alberto Mbundi e a Tur-
ma Angolo-Galaica, Kanjar’oc
(Marsella), Ruxe Ruxe (Galiza), Da
Weasel (Portugal) e o DJ Mr Think
(Galiza). O xoves 25 das 20 h. en
diante actuará Liñaceira (Galiza), De
Lés a Lés, Uxia e João Afonso (Ga-
liza-Portugal), Mawaca (Brasil),
Besch o Drom (Hungría) e Na Lúa
(Galiza). Todo de balde organizado
pola Comisión Festigal’02 e pola fun-
dación Galiza Sempre.♦

FFESTIVESTIVAISAIS DEDE MMÚSICAÚSICA

Abe Rábade.
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VVerínerín
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO
Ata o 28 de xullo a Casa do
Escudo acollerá esta mostra
composta por fotografías to-
madas nos anos 20 e 30 que
presentan unha completa des-
cripción da vida do pobo nesa
época, quedando reflectidas
todo tipo de actividades labo-
rais, desde o traballo manual,
ata o traballo no comercio, no
banco ou na notaría. Desde os
nenos na escola ata as mulle-
res aprendendo a coser nas
máquinas Singer. Desde os
gaiteiros, festas, bandas, com-
parsas, teatro, equipos de fút-
bol... ata os velorios e rituais
que acompañan á morte.

VVigoigo
■ CINEMA

KHANDAJHAR
Fita do afgano Mohsen
Makhmalfar, que vai ser
proxectada o domingo 14 ao
aire libre na Praza do Rei, ás
23 h. con entrada de balde.
O luns 15 proxectarase A fa-
da ignorante de Ferzan
Ozpetek. O martes 16 25
Watt’s, de J.P. Rebella e P.
Stoll (Uruguai). O mércores
17 poderemos ver O Círcu-
lo o iraniano Jafar Panahi;
e o xoves 18, Elling do no-
ruegués Peter Naess.

■ DANZA

ARMADANZAS
Danza na rúa, cos bailaríns
convidados Chevi Mura-
day, Stephanie Paremp e
o grupo Tutu Danza, na
zona da nova Estación Ma-
rítima, ás 19:30 e 22:30 en
segundo pase.

■ EXPOSICIÓNS

EXPO-DEBUXO
Mostra que poderemos co-
ñecer durante este mes na
librería A lúa tola (Torrente
Ballester 4), na que partici-
pan nove autores de cómic
cos diferentes aspectos do
proceso que levan os tebeos
desde a mente do criador
ata os quiosques. Corenta
debuxos, bocetos ou estu-
dos de personaxes que con-
forman un aspecto da IX ar-
te pouco coñecido polo pú-
blico xeral e moi gratifican-
te para os amadores.

COLECTIVA
A galería Ad Hoc vai expor,
durante este mes de xullo,
obras de novas artistas re-
cén formadas na Faculdade
de Belas Artes de Ponteve-
dracomo María Constanti-
no, Sandra de Jesús, Va-
nessa Díaz, Victoria Diehl,
Miranda, Bárbara Sainza,
Nieves Sierra e Ana Cari-
na Valcarce.

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 ata o
venres 12 acollerá a mostra
de xoieria Art-istaL, produ-
cida polo alunado da Escola
Técnica de Xoiería do
Atlántico Xoias. E do mar-
tes 16 ata o 26 de xullo esta-
rá instalada a mostra A súa
saúde, composta por pintura
e manualidades de nenos.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
As obras da edición do ano
2001 do prestixioso premio
de fotografía de natureza, co-
ñecido como o máis impor-
tante a nivel mundial, organi-
zado pola BBC Wildlife Ma-
gazine e o Museo de Historia
Natural de Londres, nas que
non só se valora a beleza for-
mal, senón tamén a cruelda-
de e os problemas de conse-
vación da natureza, van ser
expostas na sala do C.C. Cai-
xanova ata o 31 de agosto.

■ MÚSICA

MIRIAM MAKEBA
A lendaria sensación de Su-
dáfrica vai estar o xoves 18
no C.C. Caixanova.

STATUS QUO
En concerto o xoves 18 no
Pavillón das Travesas. Aber-
tura de portas ás 20:30 h.
Concerto ás 22:30. Venda de
entradas na Central de Espec-
táculos de Vigo; no CC Catro
Camiños da Coruña; en Dis-
cos Láser de Santiago; e en
Viagens Minho do Porto.

■ TEATRO

FAUSTO, UN ALMA
PARA MEFISTO
La Tartana de Madrid vai-
na representar o domingo
14 na Praza da Estrela, ás
23 h., con entrada de balde.
O luns 15, no mesmo lugar
e á mesma hora, vai ser es-
cenificada a obra Primiti-
vos, da man dos barcelone-
ses de Teatro Arca. O mar-
tes 16 Patricia de Lorenzo
porá en escena HumANA;
o mércores 17 os composte-
láns Dous son compañía
farano con As cincentas
Desclowntroladas; e o xo-
ves 18 os tamén composte-
láns Volta e dalle represen-
tarán ¡Furga Garabela!

VVilaboailaboa
■ MÚSICA

VÍCTOR PRIETO
QUARTET
Concerto organizado pola
A.C. Madia Leva no Al-
boio de Santo Adrián de
Cobres (a carón da Raiña
Lupa) o sábado 13. O gru-
po está integrado por Víc-
tor Prieto, acordeón e me-
lódica; Goran Strabac, gui-
tarra; Toño Romero, bate-
ría; e Loren Tabares, baixo
e contrabaixo.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

ADONIS ESCUDERO &
ANTONIA HURTADO
Adonis é natural de Meis e
escultor, e Antonia naceu en
Málaga e presenta a súa pin-
tura. Poderemos contemplar
a obra de ambos na galería
Arcana desde o venres 12 de
xullo ata o 12 de agosto.

CRISTÓBAL VAELLO
Mostra homenaxe, ata o 28
deste mes, na Casa da
Cultura.

■ MÚSICA

MERCEDES PEÓN
A popular cantante galega
vai dar un concerto o sábado
13 no parque da Xunqueira.

VVilalbailalba
■ EXPOSICIÓNS

LAXEIRO1930-1980
Unha selección de obras da

súa produción artistica vai
ser exposta na Casa da Cul-
tura ata o 18 de agosto.

VVilamarínilamarín
■ TEATRO

CHEIRO DE ESTRELAS
Fulano, Mengano e Cita-
no van representala o xoves
18 no Pazo da Vila.

Xinzo da L.Xinzo da L.
■ MÚSICA

A. BUNDI E A TURMA
ANGOLO-GALEGA
O angolano e a súa banda
alegrarán cos seus ritmos,
o mércores 17, as Festas
da vila.

VValençaalença
■ ACTOS

SERGIO GODINHO
Nesta fin de semana celé-
brase a Feira Multisecto-
rial e de Serviços Expo
Minho 02 que tamén in-
clue actividades musicais,

como a de Sergio Godinho
este xoves 11 ás 22:30 h;
ou a XVI edición do En-
contro de Coros do Baixo
Minho, no que estarán a
Coral Polifónica da
Guarda, Lembranzas de
Tomiño, Centro Artísti-
co Deportivo de Pontea-
reas, a Coral da Cate-
dral de Tui, asi como as
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 este
venres 12 de xullo.

PorPortoto
■ EXPOSICIÓNS

RICHARD TUTTLE
Primeira mostra antolóxica
en Portugal dun dos artis-
tas de norteamérica máis
recoñecidos internacional-
mente, que coa súa obra,
recorrendo frecuentemente
a materiais téxtiles, permi-
tirá un diálogo e transfor-
mación das características
do espazo da Casa de Se-
rralves, coprodutora co
CGAG de Santiago de
Compostela.♦

■ Preciso filólogo/a ou estudante
de filoloxía galega para corrixir un tra-
ballo. Preferiblemente da zona de
Santiago. Begoña, telf. 981 695 682.

■ En Lira-Carnota alúgase aparta-
mento a carón da praia completa-
mente equipado para catro persoas;
con vistas ao mar. Segunda quincena
de xullo, 450,76 euros, e primeira
quincena de setembro 330 euros. Telf.
981 761 144 ou 666 843 997.

■ Véndese Rover Montego PO-AX
en bon estado. Con gancho para re-
molque, alerón, cerre centralizado...
Prezo: 500.000 pta., 300,51 euros.
Telf. 986 320 604.

■ Sexto Fetiche, o poemário eróti-
co de Antom Fortes, está á venda
nas librarias Colón, Couceiro, Lume e
Nós da Coruña; Souto e Trama de Lu-
go; Torga de Ourense; Michelena de
Pontevedra; A Palavra Perduda, Cou-
ceiro, Follas Novas, Sargadelos e
Trasgo de Santiago; e Andel, Cervan-
tes, Sargadelos e Versus de Vigo.

■ 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 conti-
go, muller entre 20-35 anos e con in-
terese pola literatura, cine, natureza e
os bos momentos da vida en amizade
e compañía. Non pido ningunha lúa.
Se non che agrada o correo electróni-
co non te preocupes, tampouco a min,
despois xa atoparemos o mellor medio
para que a nosa amizade saia adiante.
Non o vexas tan difícil e escríbeme.
Son Xohán e agardo a túa mensaxe en
arxirio 21@yahoo.es.

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

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

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

■ Teño pensado abrir un pub e quero
pinchar tamén clásicos do rock galego,
como Os Resentidos, dos que son unha
seguidora. Todos os seus discos están
xa descatalogados e eu só teño os dous
últimos. Se alguén puider gravarme en
CD algún dos anteriores, agradeceríallo
moito. Por se é así: Ana Méndez, aptdo.
de correos 66 Ribadeo 27700, Obrigada!

■ Jovem trabalhador busca piso ou
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.

■ 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 pa-
tria por 7,21 euros. Máis información
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.

■ Búscase persoa para compartir
casa con moita luz, catro cuartos e
salón inmenso, detrás do Centro
Comercial Camelias de Vigo, por 75
euros (12.500 pta) ao mes. Telf. 696
336 154 / 649 624 969 / 676 843 701.

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

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

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

■ Busco interesados en dar clases de
tecido manual, en Santiago de Com-
postela ou arredores. Teléfono 654 698
307 e-mail carlarefoxo@yahoo.es.

■ Busco traballo relacionado coa
agricultura para adquirir coñece-
mentos. Xabier, telf. 605 142 326

■ Vendo gaita marca Seivane nova.
Teléfono 600 717 628.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

SUSO VAAMONDE
www.deredondela.net/susovaamonde

Páxina electrónica elaborada en Redon-
dela e dedicada ao músico Suso Vaamon-
de. Inclúe discografía e abondosas letras
dos poetas musicados por el, así como
fragmentos de cancións e cachos de dis-
cursos de varios poetas que interviñeron
na súa homenaxe en Salvaterra.♦
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Status Quo
toca o

vindeiro
xoves 18 en

VIGO.

Tamén en
Vigo estará
a cantante

sudafricana
Miriam

Makeba o
xoves 18.

A galeria
Arcana de
VILAGARCÍA
acolle as
esculturas
de Adonis
Escudero e a
as pinturas
de Antonia
Hurtado.
Na imaxe,
Inseparábeis,
de Adonis.
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X. ENRIQUE ACUÑA
Primeiro foi o Attilio Pontanari
quen a altura de 1894 trouxo a
ximnasia a Pontevedra. Dotou
ao Instituto de segundo ensino
de saltadores elásticos, brazale-
tes italianos, un xogo de “Pou-
boll” e outro de “Zarmteunis”.
Foron tres caixas de aparatos
que abriron a afección ao de-
porte ximnástico na cidade. O
Liceo Gimnasio, a primeira
sociedade deportiva da capi-
tal, naceu un ano despois nas
beiras do Lérez ocupando a
casa de Teodoro Feijoo. Che-
garia na súa actividade ata 1917.

Desaparecía naqueles días nos que
non había ningunha festa maior de
vila sin que os carreiristas tomaran
rúas e camiños para competir no
deporte de moda. É o tempo do
cross-country, do nacemento dos
primeiros clubes e dos primeiros
sinais do atletismo, tal como o en-
tendemos hoxe. Días da Unión
Deportiva de Ourense e da Agru-
pación Atlética Coruñesa, á que
estivo tan ligado Gonzalo Carré
Alvarellos, propagandista do atlé-
tico nas páxinas de El Noroeste.

Acreación ao fin da Federación
Galega de Atletismo viría en 1920
da man de Joaquín Freijeiro. Antes
e despois dela foron nacendo clu-
bes que abriron sección atlética. O
Victoria de Ourense e o Oza da Co-
ruña ou o propio Eiriña en Ponte-
vedra, son exemplos. Mentres, Vi-
go vivía unha verdadeira eclosión
coa fundación de clubes como o
Español, o Lanark, o Victoria e o
Sporting. Mais tamén o Suevia, o
Germania, o Comercial, o Real Vi-
go e o Veritas tiveron presencia ao
lado dos máis afamados: o Come-
saña e a Sociedad Atlética de Vigo,
fundada esta última en 1928.

A lendaria Sociedad Gimnásti-
ca de Pontevedra nace en 1927 hai
hoxe 75 anos. A súa primeira tra-

xectoria revolucionou o atletismo
galego impulsada polo esforzo do
seu animador pimexenio, o profe-
sor de ximnasia e militar Leonardo
Enríquez. Aínda que se crea como
un clube multidisciplinar que in-
troduce en Pontevedra o balonces-
to, o voley ou o balonmán –en
moitos casos coa participación de
mulleres–  acadaría os seus gran-
des éxitos nas disciplinas atléticas.
E van ser dous homes excepcio-

nais os que pasearían o nome de
Galicia polo mundo. Joaquín Gon-
zález e Celso Mariño foron as sú-
as grandes figuras desde os lanza-
mentos e o decatlón.

Joaquín González foi campeón
de España de disco en 1930 e 1931
e de peso en 1931 e 1934. Mentres,
Celso Mariño acadaría o título no
difícil decatlón en 1934 e 1935. En
xabalina lograríao en 1933. Dous
verdadeiros superdotados para o

atletismo, internacionais en dife-
rentes ocasións, que abriron cami-
ño a outras figuras da Gimnástica
despois de 1936. Eis o caso de
Francisco Sobral e Valentín Mén-
dez en 200 m. e Juán Lorenzo en
400m e Antonio Sánchez  en 100 e
200 m. Atletas destacados do club
tamén o foron  o martelista Pepe
Mariño, irmán de Celso, Horacio
Couceiro e Fernando Uzal, os dous
en en disco, ou Jesús Dapena, Til-
ve e Roberto Ozores.

A Gimnástica de Pontevedra
compartiu os anos da II Repúbli-
ca co Eiriña CF e clubes como o
Nautico e o Marítimo na activi-
dade deportiva pontevedresa.
Mesmo chegou a ter unha revista
propia e Otero Perdayo escribiu
nas súas páxinas. A guerra civil
truncou a exitosa carreira de to-
dos eles e, campións como Mari-
ño, sufriron mesmo a persecu-
ción das autoridades franquistas.

A Sociedad Gimnástica non
formalizaría a súa recuperación na
práctica ata 1952. O vetusto Pasa-
rón sería o seu estadio e unhas hu-
mildes pistas no Borrón serviron
de campo de entreno e saltos.
Desde alí os Alfonsín, Sanmartín,
Mercadillo e Pepe Mariño relan-
zarían unhas actividades vistas
con desconfianza polos xerarcas
da Falanxe local que intentarán
substituir a historia  do club coa
fundación do Teucro en 1945.

Os récord galegos dos anos
trinta de Joaquín González e Cel-
so Mariño en decatlón e disco non
foron superados ata 1953. Gonzá-
lez –pai da heroina Nené Gonzá-
lez da loita contra Celulosas– era
un todo terreno que arrasaba en
martelo, disco e xabalina e mes-
mo na desaparecida disciplina da
barra. O propio Mariño, campeón
universitario estatal antes da gue-
rra, chegou a ter o record de Gali-
za de salto con pértiga á vez que
corría en 11,8 os 100 m.♦

Nº 1.042
Do 11 ao 17
de xullo
de 2002 ¿Imaxinan unha esta-

tua de Hitler, de va-
rios metros de alto,

á entrada do que foi o Berlín
Occidental? ¿Imaxinan que
hoxe un alcalde decidise re-
tiralo e que o feito non fose

noticia en Alemaña, pero si
no resto de Europa? ¿Que
dirían se a Democracia
Cristiá xermana defendese a
permanencia do monumen-
to e insultase aos que pre-
tendesen enviar a estatua a

un museo? Fálase de que a
extrema dereita renace en
Europa, pero non se mira
para certos personaxes do
PP. ¿Para cando unha con-
dea da dictadura por parte
deste partido?♦
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Presidente
MONCHO LEAL

Vén de visitar
Madrid o próxi-
mo presidente

de Colombia, Álvaro
Uribe. Dos encontros
que tivo hai que sa-
lientar unha reunión
con 35 importantes
empresarios, candida-
tos a inversores naquel
país.

A victoria de Uribe
nas eleccións colom-
bianas, nas que non
participou o importan-
te movemento guerri-
lleiro, e que tiveron
unha abstención do
55%, a pesar da co-
rrupción do voto e das
presións caciquís, foi
celebrada expresa-
mente polos paramili-
tares. Este eufemismo
define as actividades
dos militares en ac-
cións irregulares e os
matóns a soldo de nar-
cotraficantes, petrolei-
ras e latifundistas.
Atacan todo o que sig-
nifique mudar o estado
da cousas. Uribe, que
desde moi novo tivo
participación na vida
económica e política,
naceu nun berce da al-
ta burguesía. Prome-
teu rematar coa guerri-
lla, asegurando que
abondaba coa solución
militar.

Uribe cumpre a
perfección o papel que
a intelixencia dos EE
UU quere que faga. Co
ALCA e o Plano Co-
lombia danzando so-
bre as cabezas colom-
bianas, o futuro do in-
vestimento ianqui pa-
rece asegurado por un
tempo.

Uribe, con aspecto
aseado modelo duque
de Suárez, non é cues-
tionado pola prensa do
sistema, de alí e de
aquí, que, elección
tras elección, presenta
os presidentes electos
nuns procesos pouco
democráticos, como a
esperanza do país. Do
mesmo xeito validan a
Duhalde en Arxentina,
Toledo en Perú, a opo-
sición venezuelana e a
contra de Miami.

En Colombia, as
petroleiras seguirán a
gobernar. Virán as
próximas eleccións
nas que alguén prome-
terá rematar coa gue-
rrilla. Colombia segue
a presentar índices
paupérrimos de vida e
precisa diálogo. Ten a
esperanza de que al-
gún día os dirixentes
loiten contra a pobreza
e non contra os pobres
que se rebelan.♦

Ano XXV.
IV Xeira.
1,75 euros.

As imaxes de

Carlos Velo
N O V I D A D E

A NOSA TERRA

Miguel Anxo Fernández
O cineasta galego que levantou a admiración dos críticos

e cineastas Georges Sadoul, François Truffaut,
Gillo Pontecorvo, Lindsay Anderson...

Premio de ensaio

Sempre en Galiza do

Concello de Pontevedra

Cúmprense 75 anos da súa fundación

A lendaria Gimnástica de Pontevedra

Joaquín González e Celso Mariño en 1934. Dous mitos deo atletismo galego e campións
de España en diferentes ocasións.




