
SE JOSÉ MARÍA AZNAR NON LLE DEU A RAZÓN A
Francisco Rodríguez, no recente debate do Congreso, cando es-
te lembraba a discriminación que segue a sufrir Galiza, foi o Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE), un día despois, o que veu
certificar as palabras do deputado nacionalista. Entre 1995 e
2001 a renda per cápita galega afastouse aínda máis da media
estatal e o PIB galego perdeu peso a respecto do total español.
Cunha media estatal igual a cen, a renda galega encontrábase no
80,84 en 1995 e no 78,46 en 2001. Se Galiza producía o 5,61%
do PIB estatal en 1995, en 2001 a porcentaxe descendera ao
5,35. Galiza non converxe nin con España nin con Europa. Nin
sequera a caída demográfica é capaz de compensar o desmante-
lamento industrial, agrario e pesqueiro que sofre o país. Non por
casualidade a mocidade está volvendo a emigrar. Razóns máis
que de abondo para obrigar a dimitir a un goberno, para que os
cidadáns non o voten. Sobre todo cando os mesmos datos do
INE indican un crecemento moi estimábel de rexións que esta-
ban á cola como Extremadura e Andalucia. Galiza ten remedio,
pero o PP non quere ou non é capaz de encontrarllo. O feito de
que as manifestacións máis concorridas da última folga xeral fo-
sen as de Galiza pode representar un significativo aviso.♦
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Tanto en atención primaria co-
mo en atención especializada e
psiquiátrica, Galicia ocupa os
últimos postos do Estado e, por
suposto, tamén de Europa. As
necesidades dun sistema sanita-
rio público son cada vez máis
grandes, xa que na nosa comu-
nidade o 19% da poboación su-
pera os 65 anos e supón o sector
de poboación con maior de-
manda asistencial. Ante este
crecente aumento, a Xunta con-
testa cun descenso do investi-
mento dun 6%
con respecto ao
ano pasado. Ade-
mais, máis da
metade do presu-
posto do Sergas
vai destinado a
gasto farmacéuti-
co, que aumen-
tou  na última dé-
cada por riba do
200%, co cal hai
menos cartos pa-
ra facer investi-
mentos en perso-
al, tecnoloxía e
infraestructuras sanitarias.

A falta de orzamento tradú-
cese nun estancamento dos re-
cursos destinados para a aten-
ción primaria dende o ano
1994, en torno a un 13%. Isto
explica a falta de espacio nos
centros de saúde e as súas ca-
rencias de tecnoloxía e de per-
soal. O incremento de profesio-
nais dende o ano 1994 foi só do
2,5%, mentres que a demanda
de consultas aumentou no mes-
mo período nun só punto por-
centual máis, situándose nun
3,5%. Ademais de ser escasas,
as contratacións de persoal fan-
se tamén en condicións laborais
precarias.  Na sanidade pública
subscribíronse ao longo do ano
pasado un total de 110.368 con-
tratos, é dicir, unha escandalosa

cifra de máis de 300 incorpora-
cións ao día e as súas conse-
guintes baixas. Por outro lado,
estase a notar unha maior buro-
cratización do traballo dos mé-
dicos de cabeceira ao teren que
ocuparse dun maior número de
funcións, dende que os seus
asistentes foron eliminados. Por
exemplo, un médico ten que cu-
brir as receitas, escribir os datos
no historial de cada persoa e
máis recentemente, tomar a ten-
sión ou pesar e medir a cada pa-

ciente, coa con-
seguinte perda
de tempo para as
consultas ou a
demora e a espe-
ra para os cida-
dáns.

Agora no ve-
rán, o Sergas
agravou esta si-
tuación non in-
corporando mé-
dicos para facer
as substitucións
propias do perío-
do vacacional,

co cal os profesionais que que-
dan teñen que ocuparse dos pa-
cientes dos seus compañeiros. A
CIG sitúa a reducción de perso-
al durante a tempada estival nun
30% e sinala como outras con-
secuencias negativas o atraso na
atención domiciliaria, pois os
médicos teñen que facelas ao re-
matar as consultas e estas loxi-
camente acaban máis tarde, ade-
mais da supresión de activida-
des como a de educación para a
saúde a grupos, as sesións clíni-
cas ou a supresión das consultas
de asistencia social.

Os médicos son o sector que
máis están insistindo aos seus
pacientes para que fagan as re-
clamacións pertinentes. Por
exemplo, no Centro de Saúde
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As listas de espera na sanidade convértense nun problema
durante o verán

Os pacientes cada vez máis pacientes
RUBÉN VALVERDE

“Non me estraña que con esta política nos chamen pacientes”, sinalaba unha señora nunha das numerosas follas
de reclamación que están pasando a engrosar a base de datos do Sergas. A situación da sanidade pública galega é
cada vez máis preocupante. Así polo menos aparece nun informe elaborado pola Plataforma Galega para a De-
fensa da Sanidade Pública a partir de datos do propio Sergas e do Ministerio de Sanidade e Consumo. Este pro-
blema, ademais de ser político, constitúe, sobre todo, un problema cidadán, ao afectar á saúde pública das perso-
as. No fondo da cuestión atópanse as políticas de déficit cero que traen consigo cada vez menores orzamentos.

Continúa na páxina seguinte

‘Déronme cita

para o xinecólogo

dentro dun ano,

aínda sendo

algo urxente”
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do Casco Vello de Vigo presen-
táronse 200 reclamacións en
pouco máis de dúas semanas.
Comentaba unha doutora deste
complexo, que “antes podías
atender a un paciente con tem-
po, agora ao ter que facer ti to-
do, case non podes nin miralo”.
Dende a Plataforma para a De-
fensa da Sanidade Pública afir-
man que “o problema non é so-
amente a espera, senón a suma
de todos os procesos e as conse-
cuencias finais que teñen”. Cua-
lifican como “lesiva a política
seguida nos últimos anos” xa
que na súa opinión “estase a fa-
vorecer a fuga de recursos e de
pacientes cara a sanidade priva-
da”. De feito, hai un dato que
resulta moi significativo, do ano
1996 ata o 1999, os gastos e in-
vestimentos na sanidade priva-
da pasaron de 14.608 millóns de
pesetas a 22.231. 

O crecemento dun 17,4% en
recursos privados leva á Plata-
forma a afirmar que “este siste-
ma crea diferencias sociais, por-
que os grupos con máis recursos
vanse á sanidade privada e os
menos favorecidos quédanse na
pública e isto é o realmente gra-
ve”. De feito, unha señora co-
mentaba nun Centro de Saúde
que “me deron cita para o xine-
cólogo dentro dun ano, aínda
sendo algo urxente e senón di-
xéronme que tiña que ir á priva-
da”. O que resulta significativo
e que coincide co apuntado pola
Plataforma é o que engade esta
persoa: “pola tarde chamei á clí-
nica privada dese mesmo xine-
cólogo e déronme para o día se-
guinte cobrándome 15.000 pe-
setas pola consulta”.

A xente percibe que a sani-
dade pública non vai como
agarda. Nunha protesta presen-
tada en Beiramar en Vigo, unha
paciente, Ana Alonso, afirmaba
que “hoxe a espera tardou unha
hora máis”. Ademais, a esencia
do problema tamén parece que
é coñecida polos pacientes xa
que na mesma
reclamación, esta
persoa continua-
ba dicindo que
“o normal sería
que se contrata-
sen máis médi-
cos para as subs-
titucións ou va-
cacións, xa que o
que sobran son
persoas especia-
lizadas en paro”.
Estas palabras
contrastan cunha
enquisa publica-
da polo Sergas, na que se afir-
ma que os galegos presentan un
nivel de satisfacción cara o ser-
vicio de atención primaria
“moi grande”, puntuando o
mesmo cun 7,49 sobre 10. Pero
na mesma non se pregunta po-
las listas de espera e sobre todo
acádase esa puntuación global
pola boa cualificación obtida á
pregunta sobre a relación médi-
co-paciente, obviamente unha
relación persoal e non estructu-
ral, que os enquisados avalia-
ron cunha media de 8,5. Tamén
saíu moi ben valorada a rela-
ción entre enfermeiro-paciente,
cunha nota de 8 sobre 10, a pe-
sar de que, como di unha dou-
tora de Beiramar, “haxa unha
tendencia cada vez maior a su-
primir este servicio”.

Mesma tónica na atención
especializada

En canto a atención especializa-
da, o panorama non é moi dis-
tinto. Neste caso presenta o
agravante de que a demora
constitúe unha ameaza seria pa-
ra a saúde. Como indica un res-
ponsábel da CIG,”nalgúns hos-
pitais dan como prazo de revi-
sión para algo que é urxente co-

mo un tumor, un
período de seis
meses e despois
dese tempo xa
non hai nada que
facer polo enfer-
mo”. Esta mes-
ma fonte sinala
que “lamenta-
belmente esa é a
forma coa que o
Sergas elimina
as listas de espe-
ra”. No Hospital
Xeral de Vigo un
home ao que lle

atoparon dúas manchas no pul-
món foi enviado para casa ata
setembro porque os médicos
marchan de vacacións e non hai
persoal para substituílos. Para a
Plataforma “a mala organiza-
ción dos recursos é sobre todo
un problema para o cidadán” xa
que “provoca que por exemplo
moitas camas de agudos –pa-
cientes cunha doenza concre-
ta–, sexan usadas por crónicos
–pacientes de longa duración–
co cal non se pode atender a
máis xente”. 

Feitos como que crecera a
demanda nos últimos anos e
non do mesmo xeito os orza-
mentos, a mala organización
dos centros, a tecnoloxía obso-
leta ou que os salarios dos mé-
dicos galegos sexan máis pe-

quenos que os do resto do Esta-
do coa desmotivación conse-
guinte, son factores detonantes
das listas de espera, segundo a
Plataforma. Para a CIG, outro
dos condicionantes desta situa-
ción encóntrase no propio siste-
ma empregado pola Xunta para
acabar coas listas, chamado
“peonadas”. Concretamente,
consiste en que os médicos que
non poden acabar de facer revi-
sións polas mañás, no momen-
to que hai moita espera, teñen
que acudir pola tarde. Co cal
moitos profesionais deben
cumprir horas extras pola tarde
e non poden atender as súas
obrigas de atención primaria.
Isto conleva, segundo a CIG,
que as listas de espera de con-
sultas aumenten cando baixan
as de atención especializada e
reivindican como única solu-
ción a supresión do propio sis-
tema de “peonadas” e a contra-
tación de máis persoal para po-
der abrir o hospital pola tarde.♦
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Vén da páxina anterior

O 19% da poboación supera os 65 anos e representa o sector con maior demanda asistencial. Na imaxe inferior, arquivos hospitalarios.

‘Estase a favorecer

a fuga de recursos

e de pacientes

cara a

sanidade privada”

O grupo parlamentario socia-
lista estudia presentar un re-
curso ante ao Tribunal supe-
rior de Xustiza xa que leva
dende decembro sen recibir
contestación oficial a unha
pregunta presentada no parla-
mento polo deputado Francis-
co Cerviño. Na pregunta con-
creta pedíanse datos das listas
de espera por centros de saúde
e hospitais para “poder darlle
solucións concretas a cada lu-

gar”, explicou Cerviño. Os da-
tos que se recibiron non foron
os solicitados, pois non esta-
ban desagregados por centros,
senón que se trataba de cifras
globais e en palabras do socia-
lista “estaban maquilladas”. 

O 26 de abril mandoulle
unha carta ao presidente do
parlamento solicitando o que
se coñece como “amparo”, pa-
ra que foran esixidas as listas.
Sen embargo, a día de hoxe

Cerviño afirma non ter recibi-
do contestación algunha polo
cal o PSOE estudia “presentar
algunha demanda pola vía xu-
dicial no Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia”, ante o que
considera “unha ocultación
clara de datos dunha situación
moi indesexable porque reper-
cute na saúde e na calidade de
vida dos cidadáns, podendo
chegar a poñerse en perigo a
vida dun paciente”.♦

O PSOE estudia medidas contra o que
consideran unha ocultación de información



Afinais de abril soaban as alarmas nas se-
des das Organizacións Non Goberna-
mentais para o Desenvolvemento

(ONGD). Esta vez non por unha nova guerra en
África, non por un terremoto en India ou inun-
dacións en Centroamérica, que tiveran orixina-
do milleiros de víctimas necesitadas de axuda
inmediata. Esta vez a alarma viña pola publica-
ción no dominical repartido por ducias de xor-
nais dunha reportaxe titulada: “ONGs. Prostitu-
ción, abusos, corrupción. Os cooperantes de-
nuncian. A cara oculta da solidariedade”. Máis
alá da reportaxe mesma, que resultaba ser un
traballo de investigación mediocre no que se re-
fritían denuncias pasadas, frases entresacadas
de declaracións máis amplas, autocríticas das
propias ONGD sobre determinadas actuacións,
todo elo mesturando ás ONGD con organismo
oficiais, a pregunta que quedaba no ar era: ¿Ten
rematado a época na que os medios de comuni-
cación só recollían o traballo meritorio das
ONGD e agora volvíanse cara elas con ollos crí-
ticos, buscando as súas tachas, os seus erros?

O mundo das ONGD é un mundo plural,
no que conviven organizacións dos máis di-
versos tipos, relixiosas, laicas, conservadoras,
progresistas, locais, internacionais... Plurais, e
as veces contrapostos, son tamén os xuízos que
sobre elas se fan dependendo da orientación
ideolóxica do emisor. Moitas veces xulgando o
todo por unha parte a esquerda ve ás ONGD
como expresión de cidadanía, como verdadei-
ras pontes de solidariedade cos pobos empo-
brecidos, dos que en moitas ocasións actúan
como as súas representantes nos países do nor-
te. Desde a mesma esquerda, tomando outra
parte, as ONGD poden ser xulgadas como
cómplices das políticas privatizadoras e neoli-
berais preconizadas por organismos interna-
cionais, como o FMI, as veces como quintaco-
lumnistas dedicadas a substituír ás organiza-
cións populares é as súas reivindicacións  con
proxectos puntuais sen cuestionarse a inxusti-
za das estructuras sociais... Na banda dereita
da política ocorre tres cuartos do mesmo, as
ONGD vistas, e aplaudidas, como demostra-
ción da eficiencia e eficacia da iniciativa pri-
vada sobre a ineficiente intervención do Esta-
do ou vistas e denunciadas como perigosas en-
tidades subversivas cando ao traballo humani-
tario ou ao proxecto destinado a erguer unha
escola, a cavar un pozo unen o apoio as orga-
nizacións defensoras dos Dereitos Humanos,
cando critican as maneiras das transnacionais
nos países do Sur e incluso apoian, directa ou
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Nas festas de
M arín ha i unha carpa
anda luz a , festa
rociera . Está ben.
N este mundo ten que
haber de todo.
Seguro que o
espectáculo gusta ,
tanto nesta coma
noutras vilas ga legas.
O  que habería que
preguntarlles aos
veciños é por qué
despois non queren
no seu barrio os
xitanos.

Comentan na
televisión o recente
a tentado frustrado
contra o presidente
francés Jacques
Chirac. Din que o
autor pretendía imitar
a Chaca l, o home que
nos sesenta intentou
ma tar a  De G aulle .
Aquí ha i unha
pequena confusión
porque Chacal é
unha personaxe de
ficción, en concreto
da novela (e película)
homónima . 

Hai que
solidariz arse co
terceiro mundo. As
multinaciona is
farmaceuticas dan
exemplo. O s
medicamentos
devoltos das boticas
mándanos a  Á frica .

Rosa, a  de
Eurovisión, fa la da
xira (ten 53 concertos
este verán).
Pregúntanlle qué
aprendeu nos últimos
meses: “ A todo,
responde . A
enfeitarme , a

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González

As críticas ás ONGD
EMILIO M. MARTÍNEZ RIVAS

O autor sostén que as periódicas denuncias contra as
Organizacións Non Gobernamentais para o Desen-
volvemento forman parte dunha campaña interesada.

Cartas

Resposta a Sarille
Veño de ler o artigo do Sarille a
respecto do nacionalismo coa-
ga... Heille dicir, denantes doutra
cousa, que Democracia Galega
fundouse no 1996 e Coalición
Galega no 1983 a xeito de coali-
ción e no 1984 coma partido.

Moitos sufrimos de abondo na-
queles anos a falta de sensibilidade
liberal e nacionalista de moitos dos
líderes coagas e de feito tivemos
que liscar cara a outras organiza-
cións (PNG, Mocidades Naciona-
listas) naquel verán do 1986. Por
certo que ningún dos persoeiros in-
corporados ao PNG-PG dende CG
milita hoxe no PP, no PSOE ou en
ningunha forza estatalista a pesar
das moitas ofertas recibidas. Fano
no BNG ou atópanse na indepen-
dencia política.

CG e PNG, canda EG, con to-
dos os seus erros e fracasos foron
quen de fornecer de ideas o na-
cionalismo do BNG (a aceptación
do marco estatutario a xeito de
punto de partida, a necesidade de
atraer ao nacionalismo os sectores
sociais das clases medias, as ban-
deiras da comarcalización, da pro-
vincia única e da Policía Autonó-
mica, a idea da Europa das Na-

cións e mailas relacións con CIU,
PNV e EA –denantes ca o BNG, o
partido que representou na ALE a
Galicia foi o PNG-PG–, a idea de
nacionalismo interclasista que
precede no tempo á teoría do
“proxecto común” do BNG e
tantas e tantas cousas). Sen ese
traballo (con tódolos seus erros e
fracasos, que son moitos) o BNG
non tería acadado niveis do 25%
de voto popular nin gozaría da re-
lativa imaxe centrista que ten.

Despois do 1989 e do 1991
todo é outra cousa. E dende logo
DG non ten nada que ver co xe-
nuíno proxecto nacionalista que
moitos levamos adiante primeiro
dende CG e logo dende o PNG-
PG. Así que, sr. Sarille, vostede
que tanto ten feito pola vitalidade
da nosa lingua e cultura non caia
agora no erro de  repartir títulos
de lexitimidade nacionalista. Fa-
ga o favor de non se ensarillar.♦

XOÁN ANTÓN PÉREZ-LEMA

A lingua
nas oposicións
É mágoa ter que deixar a terra para
ir traballar fóra, moito máis se ca-
dra despois de estudiar unha carrei-

ra en Galiza. Pero o que máis doe é
que, a día de hoxe, Galiza sexa a
única comunidade con idioma pro-
pio no que non hai exame elimina-
torio previo desa lingua. Nas oposi-
cións de inglés de secundaria había
o ano pasado en Galiza 1.000 per-
soas para oito prazas. Este ano nas
Baleares quedaron 150 persoas pa-
ra trinta prazas. ¿Por qué? Pois ben,
aí mais en Valencia, e non digamos
en Catalunya, o idioma si é obriga-
torio. Coñezo opositoras nativas
galego-falantes de Bergatiños que
farían profesoras de Primaria exce-
lentes para establecer o idioma ga-
lego dende o inicio, sen embargo
teñen que ir a Andalucia ou Melilla
porque aquí, é ben coñecido, hai
que ter influencias para aprobar.
¿Cando vai o nacionalismo empe-
zar a facer batalla constante, diaria,
deste tema, e dos demais relaciona-
dos coa educación?♦

XOSÉ L. GARCÍA CARBALLIDO
(NARÓN)

Presións
aos folguistas
O dereito á folga é un dereito
fundamental. Só non é respecta-
do en ditaduras ou reximes fas-

cistas e totalitarios que vulneran
calquera dereito e dignidade hu-
manos, e en persoas e mentalida-
des do período franquista, que,
neste país con 25 anos de demo-
cracia, aínda perduran.

Como exemplo, o sucedido
o día seguinte á pasada convo-
catoria de folga xeral do día 20
de xuño. Daquela, en Ourense
os dous máximos directivos da
principal entidade financeira
galega, Caixa Galicia, Saave-
dra e Cortés, desprazáronse
persoalmente a unha oficina do
barrio da Ponte para ameazar
con represalias nada veladas os
tres traballadores que optaron
por participaren na folga. Algo
conseguiron: unha espontánea
e multitudinaria manifestación
de traballadores de todos os
sindicatos fronte ás principais
sucursais da Caixa Galicia na
cidade das Burgas e a suspen-
sión provisional de emprego e
soldo do instigador dos feitos e
Director de zona de Ourense,
Sr. Saavedra. A dirección da
Caixa foi áxil en tomar esa de-
cisión. Tamén foi rápida a ac-
tuación da inspección de traba-
llo, que xa abriu un expediente
polos feitos. Non é a primeira
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indirectamente, as ocupacións de latifundios...
A variedade de formas de actuar das

ONGD deu lugar, no mundo académico, a falar
de catro xeracións. A primeira, coas súas orixes
no fin da II Guerra Mundial, é coñecida como
“asistencialista”. Visualmente moitos podemos
lembrarnos dos petos con forma de cabeza de
distintas razas cos que se saia a solicitar unhas
moedas dos paseantes, aínda hai ben poucos
anos. A segunda xeración xa presenta a idea de
desenvolvemento dos pobos, aínda que asume
o modelo “occidental” como o ideal a alcanzar.
A terceira xeración fálanos dun modelo propio
de desenvolvemento das sociedades do sur e da
necesaria asociación coas organizacións locais.
A cuarta xeración, que se desenvolve a partir
dos anos oitenta sustenta as súas actividades na
combinación do reforzo das capacidades das
poboacións do sur (o empoderamento) coa pre-
sión política. Esta xeración defínese pola súa
actividade reivindicativa á vez que pola formu-
lación de propostas aos máis altos niveis.

Desde logo poucas organizacións, si é que
algunha, pode encadrarse ao 100% nunha xe-
ración e normalmente en cada organización
concreta aparece unha combinación
de trazos de dúas ou máis delas. Ta-
mén é certo que as organizacións son
organismos socialmente vivos e co-
mo tal poden ir evolucionando dunha
xeración a outra, e que organizacións
creadas hai ben poucos anos poden
pertencer a unha xeración máis “atra-
sada”.

Desde o punto de vista da es-
querda son as organizacións enca-
dradas na cuarta xeración a máis in-
teresantes. Nos últimos anos teñen
desenvolto, á par que proxectos de
cooperación ao desenvolvemento en
asociación coas organizacións do sur
(chámense cooperativas, grupos de
mulleres, sindicatos...) intensas cam-
pañas de denuncia. Algunhas das
mesmas foron ou están sendo:

-campañas contra o comercio de
armas e contra as minas antipersoais.

-abolición da débeda externa dos
países máis pobres.

-campañas polo acceso aos medi-
camentos esenciais por parte dos pa-
íses do sur.

-protestas contra as políticas pre-
conizadas polo Fondo Monetario In-
ternacional.

-accións, a distintos niveis, contra as po-
líticas discriminatorias referentes ao comer-
cio internacional que impide a exportación
das produccións dos países do sur aos países
do norte.

-campañas de denuncia das condicións de
traballo nas empresas subcontratadas nos pa-
íses do sur polas multinacionais e denuncia
internacional de todas as formas de explota-
ción de traballo infantil.

-campañas por un maior compromiso oficial
coas políticas de apoio ao desenvolvemento.

Son só algúns exemplos recentes, aos que
se poderían sumar as accións apoiadas a ni-
vel local ou nacional nos países do sur e li-
deradas polas organizacións locais. Non to-
das as ONGD participan destas accións e son
moitas a que prefiren quedarse no seu pro-
xecto puntual, quedarse coa súa escola, co
seu pozo, cos seus “padriños” e “afillados”...

As campañas que mencionamos teñen o co-
mún denominador de que “atacan” os intereses
económicos de sectores moi, moi claros e moi,
moi poderosos. Poderiamos citar numerosas
empresas moi incómodas por aparecer citadas
nos informes, nas campañas publicitarias, ben

pola súa repercusión nos seus balances, ben po-
lo menoscabo que supón para a imaxe pública
na que tantos millóns de euros se gastan. ¿Al-
guén pode pensar que os altos directivos da in-
dustria farmacéutica sorrín ante os seus conse-
llos de administración, cando teñen que expli-
car que teñen que baixar os prezos dos retrovi-
rais? ¿Alguén pensa que os altos directivos das
multinacionais do material deportivo, ou do
sector téxtil, sorrín cando se ven obrigados a
impoñer controis ás empresas que subcontratan
en Asia para que non persigan aos sindicatos ou
para que as condicións de traballo sexan algo
parecido a dignas?, ¿ou acaso os directivos do
FMI están contentos de encontrarse cada día
con documentos máis elaborados que discuten
as súas políticas con argumentos sólidos?...

E neste estado de cousas, ¿alguén pode
pensar que a política de compromiso social po-
de desenvolverse sen que as mesmas ONGD
sexan criticadas, sen que sexan sometidas a
presión, tamén mediática, por parte dos que
elas mesmas tentan presionar? É algo que case
todos e todas sabemos, pero que convén de
cando en vez lembrar: o compromiso cos po-
bres, e sobre todo o compromiso coa supera-

ción das causas da pobreza, a denuncia
da inxustiza, non é algo que o Poder
ature quieto durante moito tempo. A
reportaxe publicada non será a última,
nin ese será o único medio polo que
desde un ou outro lugar, téntese atallar
as campañas de denuncia: dificultade
para encontrar un espacio nos medios
de comunicación, presión económica
recortando ás subvencións públicas ás
ONGD díscolas, presión política ne-
gando representatividade, ou vincu-
lando ás ONGD críticas con accións
violentas (en Italia o saben ben logo do
acontecido en Xénova, e hai algúns
meses pretendeuse facer no Estado es-
pañol o mesmo por mor do acontecido
en Barcelona...).

Sobre todo isto é necesario unha re-
flexión profunda por parte das ONGD,
e tamén unha reflexión profunda sobre
o escaso apoio, cando non as abertas
críticas, que tomando a parte (a menos
comprometida, a acrítica co sistema
económico) polo todo (do que forman
parte organizacións que teñen de sobra
demostrado o seu compromiso social),
desde a esquerda, e sobre todo en Gali-
cia desde a esquerda nacionalista, se
lles presta ás ONGD.♦
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depilarme , a  cantar, a
mirar os ollos das
persoas coas que
fa lo” . E ben logo
reflexiona: “Ha i
artistas que se
pegaron un tiro ou
que se botaron á
droga e a  verdade é
que non me
estraña” .

En 1987 o sa lario
medio do presidente
dunha compañía
norteamericana
adoitaba ser 70 veces
o dos seus
empregados. Agora é
410 veces ma ior.
(N a extinta Unión
Soviética , o director
dunha fábrica
cobraba un soldo
cinco veces superior
ao dun obreiro).

A compañía France
Télécom cotiz aba en
marzo de 2000 a
219 euros, hoxe o
prezo das súas
accións en bolsa é de
12 ,32 . A
multinaciona l Vivendi
cotiz aba na mesma
da ta a 141 ,60 , hoxe
16 ,20 . A lca tel, en
setembro de 2000 ,
va lorábase a 97 ,05 ,
na actua lidade a
5 ,90 . N outras
empresas a  variación
é a lgo menor, pero
sempre astronómica .
Pregunta: ¿Como é
posíbel que o prezo
dunha empresa poida
dividirse por cen en
pouco má is dun ano,
sen que a empresa
dese en creba , nin
sucedese , no mercado
para o que produce ,
ningún suceso
extraordinario? Q uiz á
a maxia de hoxe
non esteña no mago
Merlín, senón no
parqué das bolsas.♦

Vén da páxina anterior

Ares - A.N.T.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

vez que este personaxe actúa
contra a dignidade dos traballa-
dores: recentemente foi denun-
ciada a súa presión contra unha
traballadora embarazada. Ago-
ra, pode ser o momento de que
esta empresa, símbolo das
grandes firmas deste país, de-
mostre que se aliña sen fisuras
coa democracia e a lei, sen es-
perar o veredito da autoridade
laboral. Para impedir actua-
cións deste tipo no futuro e pa-
ra demostrar a imaxe real da
empresa moderna do século
XXI que Galicia merece.♦

H. DE LA FUENTE QUINTELA
(OURENSE)

Día da Ciencia
en Galicia
A persoa á que se lle adicou o
Día das Letras este ano, Frei
Martín Sarmiento, foi un ilustra-
do que bebeu en diversas fontes,
dende a realidade da natureza a
fontes estranxeiras, incorporan-
do os seus coñecementos na súa
base cultural. Nembargantes, na
celebración, púxose de manifes-
to o anterior só de xeito retórico,
e non como unha mostra emble-

mática ou ensinanza para abrir-
mos as nosas portas cara ao
mundo e non encerrármonos en
nós, vendo pouco máis aló do
noso embigo. Perdeuse a oportu-
nidade de considerar esa como
unha característica máis atribuí-
bel ao “noso personaxe” de este
ano. ¿Podemos permitírnos ese
luxo de considerar máis os as-
pectos que podemos considerar
máis folclóricos fronte os que
poden resultar máis beneficio-
sos? Vénseme á cabeza un gale-
go ilustrado dos tempos moder-
nos e recentemente fenecido,
Hernán Naval, que encarnou un-
ha renovación nun aspecto im-
portante da cultura galega, o
musical. Para iso, e na medida
do posíbel, tivo que manter un
equilibrio entre o sentir tradicio-
nal galego e o da música doutros
lugares, tecnicamente máis
avanzada, facéndoo cun liderato
altruísta que só truncou o seu
pasamento.

Co exemplo anterior e outros
moitos que se poderían poñer,
alguén pode caer na tentación de
pensar que esa ilustración das
nosas letras sería para unha elite
cultural que se encargaría de di-
fundir despois a apócema á que

chegara. ¿Non é entón para to-
dos? Creo que si, que é para to-
do o mundo a través da educa-
ción o tomar o control do propio
proceso cultural. Polo momento
non se ve chegar nun próximo
futuro unha igualdade do pulo
cultural entre as diversas perso-
as e pobos, pero non creo que
ninguén negue que todos, todos,
podemos achegar algo. E nas
circunstancias actuais de desni-
vel entre as diversas culturas e o
arrasamento no audiovisual, a
economía, política ou internet
por parte da construción cultural
dun país e unha lingua, é nece-
sario facer dita aportación para
que a concentración de poder se
free e non siga tendendo a incre-
mentarse, o que a bo seguro su-
cederá se non se fai un sobre es-
forzo para equilibralo. 

Un paso máis na boa direc-
ción podería ser o establecemento
do Día da Ciencia en Galicia, vi-
talizando día a día a nosa ciencia
a partir dos centros educativos
coa celebración anual dun cientí-
fico galego ou dun fito da ciencia
relacionado dalgún xeito con Ga-
licia. A idea presentouse no pasa-
do Congreso dos Ensinantes de
Ciencias en Galicia e dende entón

xa foi tratada en outros foros. De
calquera xeito, é sinxela: a cele-
bración no contorno dun día sina-
lado, en principio sobre o mes de
novembro, dunha celebración de
eventos diversos sobre a ciencia e
Galicia. Postos a deixar voar a
imaxinación, pode ser algo sinxe-
lamente cooperativo no colectivo
máis afectado ou ter un organis-
mo que o apoie, poden colgarse
na internet as experiencias e usar
o correo electrónico para a comu-
nicación, activar proxectos, ou
moitas outras ideas sobre o tema
do desenvolvemento da ciencia
en Galicia para que vaia esten-
déndose e valorizando o científi-
co no noso contorno, algo que,
sen dúbida, é necesario para a no-
sa pervivencia cultural.♦

ANTONIO GREGORIO MONTES
(RIBADEO)



Os cidadáns
merecen
oír a Pérez
Mariño
Radio Vigo-Cadea Ser en-
trevista, o sábado día 6, no
seu programa Perfís da ac-
tualidade, a Ventura Pérez
Mariño. O candidato que
encabezará a lista socialista
viguesa nas próximas elec-
cións municipais móstrase
disposto “a ir polas parro-
quias para que me coñe-
zan”, deixa patente o seu
fluido uso do castelán e un
escaso sentido do humor.
Despídese coa seguinte fra-
se: “Gracias. Os cidadáns
merecen oírme”.♦

A vitalidade
cultural
galega,
vista desde
Cataluña
O intelectual Salvador

Cardús ofrece nas páxinas
do diario Avui (12 de xu-
llo) a súa interpretación
das relacións entre Catalu-
ña, Euskadi e Galiza. Ade-
mais das semellanzas, fala
das diferencias entre as
tres e do que se envexan
unhas de outras. Sobre Ga-
liza di o seguinte: “Dos ga-
legos podemos envexar a
vitalidade cultural e, en
particular, literaria e edito-
rial. É de envexar a apari-
ción cada semana de A No-
sa Terra, o semanario ga-
lego de información xeral,
cunha espléndida sección
cultural e de crítica litera-
ria que debería facer mo-
rrer de envexa aos nosos
editores”.♦

Polémica
entre Zara e
a prensa
pontevedresa
O grupo de comerciantes
de Pontevedra, contrario á
peonalización do bairro
histórico, conseguiu que o
responsábel dunha tenda
de Zara lles selase unha
nota de protesta. A noticia
adquiriu unha grande rele-
vancia nos meios de comu-
nicación, sobre todo en
Diario de Pontevedra e
Radio Pontevedra, cadea
Ser que interpretaron que a
cadea de confección se en-
frontaba ao goberno muni-
cipal. O asunto mereceu a
resposta contundente da di-
rección de Inditex, amola-
da pola utilización da súa
marca polo grupo de co-
merciantes. O desmentido
foi sen embargo relegado a
un segundo plano, sobre
todo polos dous medios ci-
tados.♦
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“Que serías capaz de facer en 48
horas” un lema suxestivo que le-
va á constatación dun programa
que a grandes trazos recolle
“músicas, tendencias e diversi-
dade”. Un observatorio ubicado
no campus sur da Universidade
de Santiago no que se poderá
desfrutar de dous días de verán
con concertos, exposicións, pro-
xeccións audiovisuais, debates,
proxectos e diferentes activida-
des que se van distribuír en máis
de trinta carpas e oito espacios
temáticos. Unha programación
continua e variada que arrinca o
24 ás dez da mañá.

Música

Entre lusco e fusco empezarán
os dous grandes concertos que
destacan no cartel. O día 24, ás
dez, subirán ao escenario Alber-
to Mbundi e a Turma Angolo-
Galega (Angola-Galiza) que da-
rán paso a Kanjar´oc (Marsella),
Ruxe Ruxe (Galiza) Da Weasel
(Portugal) e Dj Dr.Think (Galiza)
e o día 25, desde as oito, actua-
rán Liñaceira (Galiza), De Lés a
Lés: Uxia e João Afonso (Galiza
Portugal) Mawaca (Brasil), Besh
o Drom (Hungría) e  Na Lua
(Galiza). Isto sucederá á última
hora pero xa durante o día o re-
cinto funcionará como trinque da
música tradicional co repertorio
de Os gaiteiros de Alto Miño,
Daquela maneira, Pandeiromus,
Xistra de Coruxo, Os Carunchos
e Rancho de Chaf.

Ideas e letras

A Galería das Ideas acollerá, coa
participación de diferentes ex-

pertos, os debates: “Selección
galega xa!”, “Un modelo susten-
tábel para Galiza. Nucleares
non!”, “A globalización: O mun-
do despois do 11 de setembro”,
“Nacionalismo e democracia” e
“As razóns da folga xeral”.

Ao tempo, na Galería das
Letras daranse cita librerías e
editoriais para exposición e
venda de libros. Acollerá expo-
sicións permanentes de Avilés
de Taramancos, O Carrabouxo e
Xaquín Marin e servirá de pun-
to de encontro con máis de me-
dio centenar de escritores. Entre
eles, Suso de Toro, Manuel Ri-
vas, Manuel María, Xurxo Sou-
to, Marica Campo, Miguel-An-
xo Fernán Vello ou Lino Braxe.
Celebraranse apresentacións de
publicacións, con sinatura por
parte dos autores, recitais de po-

esía e dous espectáculos poéti-
cos musicais.

Audiovisuais e animación 

Pero a oferta non remata aquí.
Do mesmo xeito pode visitarse o
espacio cíber ou a Galería Au-
diovisual que, ubicada na sala
NASA, disporá de programación
ininterrompida os dous días.
Desde as dez da mañá ás nove da
noite aproximadamente e con
curtos de ficción e documentais
que se achegan entre outras, ás
figuras de Otero Pedrayo, Mon-
cho Valcárcel, Castelao ou temas
como a Emigración.

Os máis noviños tampouco
teñen por que ter tempo para
aburrírense. Están programados
contacontos, teatro, monicreques
e maxia. No Espacio de Anima-
ción vaise celebrar, por exemplo,
un obradoiro de efectos especiais
sobre trucos utilizados no cine-
ma e outras propostas diferentes
como un espectáculo de danza
contemporánea (que dirixe Bea-
triz Fuentes, con textos de Henry
Miller, Branca Novoneyra e
Uxio Novoneyra) ou unha Roda
de Capoeira, con música e danza
afro-brasileira.

Máis...

A distribución de espacios temá-
ticos inclúe tamén unha Galería
Municipal, con material divul-
gativo, exposición e explicación
de proxectos dos concellos, ou-
tra con mostra e venda de artesa-
nía galega, produtos galegos,
oficios e instrumentos tradicio-
nais. Súmase unha zona para
postos con material de aso-
ciacións e colectivos diversos e
carpas  para dous días de xantar
e cea con oferta gastronómica
variada e actuacións musicais de
acompañamento. (O programa
completo e o horario detallado
pode consultarse na páxina
www.festigal. com).♦

O nacionalismo celebra
unha gran festa durante dous días

A crónica ourensá desta semana é
un deses casos nos que un xorna-
lista non pode nin debe poñer a
obxectividade por diante do seu
compromiso como membro acti-
vo da sociedade, e mesmo como
ser humano. Hai casos nos que o
único xeito honrado de contar a
realidade é sumirse nela. Este é
un deles. Para lles contar esta his-
toria teño que escribila como se
fose unha carta aberta e sincera. 

Tony Reyes era un dos 35 ca-
tivos que se beneficiaron das
bolsas de estudios que Benposta
concedeu a nenos de El Salvador
despois dos danos causados polo
furacán Mitch na América Cen-
tral en 1999. Foi un dos repatria-
dos contra a súa vontade porque
unha campaña do Partido Popu-
lar desde todas as institucións
que están baixo o seu control
(Xunta de Galicia, Deputación e
Concello de Ourense, Fiscalía...)
provocou a alarma dalgunhas fa-
milias e a posterior intervención
do consulado salvadoreño. Non
era para menos. Representantes

das organizacións Van Leer, Fe y
Alegría e Cáritas, denunciaron a
existencia de malos tratos sobre
os cativos e criticaron as súas
condicións de vida e o sistema
educativo de Benposta. 

A Fiscalía de Menores de
Ourense, a instancias da Xunta,
chegou a recluír os menores no
santuario dos Milagres para
afastalos da suposta influencia
do Padre Silva. Sen embargo, as
declaracións dos propios nenos,
os médicos do Sergas que aten-
den os que viven en Benposta
desde hai anos, a Policía confir-
mando que os rapaces entraran
legalmente no país, confirmaron

que non había base para as acu-
sacións e o xuíz decidiu arquivar
o caso. Simultaneamente, abría-
se outro sumario por supostas
calumnias, contra o que a Fisca-
lía presentou recurso de queixa
para que fose arquivado. Non o
conseguiu. O xuíz Olegario So-
moza quere agora abrir un xuízo
oral contra os implicados nas
falsas denuncias. 

¿E todo isto por que? Por di-
ñeiro. O proxecto urbanístico
“Ourense cara ao novo milenio”
contemplaba o traslado do esta-
dio do Couto a terreos que hai
anos –antes da chegada de Fraga
á Xunta– Benposta vendeu para

a construción de vivendas so-
ciais. O pelotazo, sen embargo,

estaría nas vivendas que se farí-
an onde se atopa agora o estadio,
en pleno centro de Ourense. 

Hai algunhas semanas –aínda
que aquí o soubemos hai poucos
días– un dos nenos que marcha-
ron por culpa daquelas falsas de-
nuncias promovidas desde o Par-
tido Popular, morreu. Recibiu
tres tiros na caluga. Foi unha
cuadrilla do seu barrio. 

Na páxina electrónica de
Benposta hai unha foto de Tony
Reyes na que se pregunta quen o
matou. A resposta, obviamente,
non é a oficial. O xornalista-no-
tario respondería co dato frío e
preciso: foi asasinado por uns ra-
paces, tal día, a tal hora, en tal
lugar. Nada máis inexacto. 

Tony Reyes tiña que estar ho-
xe en Benposta-Ourense. Os que
teceron a campaña contra esta
ONG provocaron a súa marcha e,
dalgún xeito, son responsábeis
política e moralmente da súa mor-
te. Tony, aos seus 14 anos, con-
verteuse nun símbolo dos abusos
do Partido Popular en Galicia.♦

¿Quen matou a Tony Reyes? 
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

Tony Reyes era un dos rapaces salvadoreños obrigado a volver ao seu país
contra a súa vontade. A trama contra o Padre Silva impediu que este mozo
seguise vivindo lonxe da violencia na Cidade dos Muchachos de Benposta.

Ou r ense

Tony Reyes.

P.B.
“Admirar o teu país non ten prezo” e cero euros costa participar
na grande festa coa que este ano o nacionalismo vai celebrar du-
rante dúas intensas xornadas o Día da Patria. Xa se coñece minu-
to a minuto o ambicioso programa que a Comisión Organizadora
do Festigal,02 e a Fundación Galiza Sempre anunciaran e de se-
guro que vai marcar unha nova etapa na historia do 25 de Xullo.

A cantante Uxía participa no Festigal 02.

Ventura Pérez Mariño.



P.B.
“Máis Galiza para estar no
mundo” é o lema co que o BNG
celebra o Día da Patria, unha
idea que vai estar presente nas
intervencións na Praza da Quin-
tana. Amanifestación sairá ás 12
da Alameda e ao seu remate
falarán Ana Pontón, Anxo Quin-
tana e Xosé Manuel Beiras. 

O contido dos discursos enfati-
zará, segundo explica o respon-
sábel de Comunicación na Exe-
cutiva, Xabier Macías, a idea
que recolle o lema escollido polo
BNG para a convocatoria. Unha
demanda que “vén sendo cons-
tante nas nosas iniciativas políti-
cas –engade– e que, por exem-
plo, se concreta nas oito medidas
para articular a presencia de Ga-
liza na UE”. Macías lembra ta-
mén a recente publicación do
‘Manifesto Bóveda’ no que o
BNG insiste na necesidade de
que o noso país teña máis peso
político e capacidade de decisión
no Estado español e que se reco-
ñeza na práctica o seu carácter
nacional. “Pensamos que a pro-
pia cidadanía é consciente de
que Galiza está a ser marxinada
nos temas que lle afectan direc-
tamente –indica. Esa é unha das
razóns polas que aquí tivo unha
maior repercusión a folga xeral
ou as protestas contra a LOU.
Son mobilizacións que trascen-
den á denuncia da atitude autori-
taria do goberno de Aznar e que
levan implícita unha reclama-
ción de dignidade e maior consi-
deración.”

Os termos nos que se deu o
debate político deste inicio de
lexislatura entre as diferentes
forzas políticas con presencia
no Parlamento fai prever tamén
que a maior parte das críticas se
dirixan ao goberno central. In-
querido ao respecto, Xabier
Macías aclara que o BNG “non
deixa de apresentarse como al-
ternativa ao goberno do PP na
Xunta” e polo tanto “de facer
oposición. Outra cuestión é que
no estado se abriu unha etapa
de involución no plano social e
político que desembocou na
convocatoria da folga xeral –in-
dica. Este é un aspecto que me-
rece ser contestado, ademais,
porque o obxectivo de Aznar é
diluír a realidade constitucio-
nal, o propio recoñecemento de
nacionalidade historica que Ga-
liza ten no actual marco xurídi-
co”, di. O BNG denuncia que o
goberno central tente introducir
de maneira autoritaria e facen-
do uso da maioría absoluta un-
ha política uniformadora “que
non se vai modificar co cambio
de ministros”. A isto vénse su-
mar, explica o representante da
Executiva, o fracaso na Presi-
dencia europea. O sentido de
dirixir as criticas a Aznar debé-
se, segundo conclúe, a que o
goberno central  “está a atacar
os intereses de Galiza, polo que
cómpre unha participación ma-
siva na mobilización”.♦
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Adialéctica da historia
verifícase entre indi-
viduo e

colectividade. A madureza
individual precisa de marco
colectivo; a solidariedade
grupal só é tal con persoas.
Os galegos estamos a
recuperármonos como tales
ao superar os estragos
psicolóxicos dos fascismos;
a construción nacional de
Galiza é consciente nos ga-
legos alertados.

A reivindicación da
construción da nación gale-
ga é hoxe máis forte porque
expresa a urxencia de solu-
ción de necesidades
individuais e colectivas: na
UE por nós, na UE temos
que falar nós. Sen isto, cada
un de nós e todos nós imos
á desfeita. A sociedade gale-
ga é nación cando se institu-
cionaliza dentro de si
mesma e nos espacios que
comparte ao exterior.

Resulta reconfortante o
documento político
emitido desde Santiago:
“MÁIS GALIZA EN
EUROPA”. Recolle un
principio histórico
irrenunciábel: “o priorita-
rio para Galiza no intre
actual é modificar a súa si-
tuación e capacidade de
decisión, tendo en conta
que con vontade política
no estado sería posíbel dar
un paso adiante importan-
te” que mesmo sentará as
bases para unha
situacióhn futura onde Ga-
liza teña capacidade de de-
cisión na UE.

Instrumentar esta nece-
sidade, este dereito, é cues-
tión de negociacións
políticas. De momento e co
goberno de Aznar só se
visiona unha muralla de
atrancos. O peche mental
de Aznar a toda
modificación do senado é
abraiante. Mais debería ser
o senado a porta honorábel
dunha cambio urxente, ne-
cesario e irrenunciábel.

O nacionalismo
democrático está en marcha.
O nacionalismo democrático
galego ten conciencia de si
mesmo: sabe que para
madureza das persoas e pa-
ra unha satisfacción mínima
das necesidades colectivas,
este país ten que falar por si
en todos os campos que lle
afectan. Principio de ampla
evidencia para mentes cien-
tíficas, principio negado po-
los dogmatismos míticos do
“reseso e expansionista
nacionalismo español”.

O documento de xuño
2002 ao que me refiro,
remata con oito medidas.
En síntese: Galiza ten que
falar por si mesma no Par-
lamento, na Comisión, no
Consello de Ministros da
UE, nunha razoábel organi-
zación de representantes
dos estados, das nacións e
asimilábeis. E unha esixen-
cia histórica.♦♦

Intervirán Ana Pontón, Anxo Quintana e Xosé M. Beiras 

O BNG pedirá máis poder de decisión
para Galiza no Día da Patria

A FPG
pola República
galega

Co lema “De frente pola Repúbli-
ca” a manifestación da Frente Po-
pular Galega (FPG) sairá ás 12.30
da Alameda para rematar no Toural
coas intervencións políticas de Xo-
sé Luís Méndez Ferrin, Chus Pato,
Mariano Abalo e un representante
das mocidades da organización.

Para esta convocatoria, a FPG
elaborou un manifesto no que
afirma que non hai outra forma
de nacionalismo galego que non
sexa o independentismo. No do-
cumento denuncia a violencia
dos Estados Unidos e a súa “dita-
dura militar”, o fracaso “da uto-
pía da UE” e os efectos perxudi-
cais que está a ter para Galiza. 

A FPG, despois de diagnosti-
car que o intento de unificar o mo-
vemento independentista non tivo
éxito, márcase como prioridade
“facer partido”, destaca o éxito da
folga xeral e insiste na necesidade
de que “o proletariado encabece o
proceso de liberación nacional”.
Non faltarán ás criticas ao BNG
ao que acusan de acentuar o seu
carácter sectario e de rebaixar ao
máximo as aspiracións autodeter-
ministas, aceptando a dominación
española e mesmo renunciando,
polo diálogo entre Beiras e Fraga,
ás posicións antifascistas.♦

Nós-UP opta por
un ‘día de loita
e reivindicación’

A máis madrugadora vai ser a ma-
nifestación convocada por Nós-UP
que sairá ás 11 da Alameda baixo o
lema “Umha outra Galiza é possí-
vel organizando a construçom na-
cional”. Asúa celebración terá con-
tinuidade cunha xantar e unha fes-
ta na praza de Mazarelos.

Os convocantes encaran a data
“como día de loita e reivindica-
ción dos dereitos nacionais con-
culcados, facéndolles fronte ás
tentativas de desvirtuala e conver-
tela nunha harmónica celebración
rexionalista”. Insisten na necesida-
de de autorganizarse e de sair á rúa
para defender o dereito á autode-
terminación, os dereitos das clases
traballadoras, a liberación das mu-
lleres, a democracia real, a capaci-
dade produtiva de Galiza, o idio-
ma propio e o medio ambiente. 

Despois das intervencións no
Toural de Maria Rodinho e An-
tom Santos, en nome da Direc-
ción Nacional, continúa a festa
en Mazarelos coas actuacións de
Lume de caroço (folk-rock gale-
go), José Constenla (cantautor
galego), Paula Carballeira (con-
tacontos), Zángalla-Mángalla
(folk-rock galego) e Tino Floares
(cantautor portugués).♦

Coa convocatoria do 25 de xu-
llo en Rianxo o PSOE quere
“darlle continuidade á celebra-
ción do aniversario do Estatuto
do 36 e reivindicar a tradición
autonomista”. Antes da ofren-
da no monumento a Castelao
está convocado un acto políti-
co no que Emilio Pérez Touri-
ño defenderá –en palabras do
secretario de organización do
PsdeG, Antón Louro– o com-
promiso do seu partido coa
condición de Galiza “como pa-
ís con lingua e cultura propia,
coa súa vocación de ser e de
seguir sendo pero tamén coa
necesidade de tender unha mi-
rada ao mundo no tempo no
que vivimos”. Os discursos do

acto, no que participará o se-
cretario de organización do
PSOE e deputado no Congreso
por Lugo, Xosé Blanco, inclui-
rán un balance positivo dos
vinte anos de autonomía e isis-
tirán nas propostas coas que o
PSOE quere dalle “un novo
impulso ao actual ordenamento
xurídico cunha orientación de
carácter federal”. 

O PP acudirá á celebra-
ción dos actos oficiais e á
ofrenda ao Apostol. Na Xun-
ta non teñen previsto concre-
tar o programa nin a axenda
do presidente, Manuel Fraga,
ata a véspera. Previsibelmen-
te desenvolverase un pouco
antes das manifestacións.♦

A Xunta concreta
o programa de actos oficiais a véspera

O PSOE defenderá en Rianxo
o seu modelo federal

Xosé Manuel Beiras.



A. EIRÉ
Os cambios da Asemblea Na-
cional do BNG estanse a por
de manifesto. Abandonase o
consenso que se instalara na
Permanente e aparecen os xo-
gos de maiorías e minorías co
protagonismo que as bases
demandaban. O caso da elec-
ción do cabeceira de lista pa-
ra Compostela é un exemplo.

A elección dos candidatos a al-
caldes nas cidades mostran o
cambio producido no BNG des-
pois da Asemblea Nacional. Aín-
da que as persoas foron ratifica-
das polo Consello Nacional co-
mo é preceptivo, o peso da de-
signación pasou da Comisión
Permanente ás respectivas
Asembleas Locais.

Ata de agora, na Permanente
debatían e consensuaban non só
os cabeceira de lista, senón a
maioría das candidaturas, tendo
as bases, na práctica, unicamente
o papel de propoñer e, logo, de
ratificación. A Comisión Execu-
tiva (que sustituiu á Permanente)
ten outras funcións e a súa pro-
pia composición, ao non estar to-
dos os grupos integrantes do
BNG, impídelle realizar esa la-
boura de “control” interno.

O acontecido en Compostela
resulta paradigmático dos novos
tempos que corren no BNG. En-
carna Otero, voceira municipal e
cabeza lista en tres ocasións, de-
cide non apresentarse como can-
didata e así o anuncia publica-
mente. A Executiva nacionalista
non ten coñecemento da decisión
da ex integrante da Permanente.

O xoves 11 de xuño, un día
despois do anuncio realizado po-
la concelleira nacionalista, os
máximos responsábeis da orga-
nización, Xosé M. Beiras e Anxo
Quintana, reúnense cos conce-
lleiros do BNG de Compostela
(agás Otero), para tratar de que
se retrasase a elección do candi-
dato que se ía celebrar na Asem-
blea local ese mesmo serán.

A metade do tempo da
Asemblea pasárono os naciona-
listas en discutir se era preciso
retrasar o nomeamento de can-

didato. A maioría decidiu seguir
coa orde do día fixada. Tratába-
se da elección do número un e
só se presentaron dúas propos-
tas, Nestor Rego e Fernández
Leiceaga. As mesmas que xa
apareceran no Consello Local
para o caso de que Encarna Ote-
ro decidise non presentarse.
Leicega declinara competir polo
posto nun primeiro momento,
pero acedeo despois, explicando
que a súa primeira negativa era
unicamente porque non quería
competir con Otero.

Parabéns á anterior candidata

Realizada a votación, Nestor Re-
go optivo 76 votos e Leiceaga
24, absténdose 5 persoas. Nas in-
tervencións recordábase que Re-
go, antes de ser concelleiro, fora
elexido responsábel comarcal
por consenso e o mesmo Leicea-
ga non aforrou eloxios para o seu
contrincante.

Os nacionalistas pechaban

así esta “mini crise”. Pero, agora,
terán que armonizar a necesida-
de de que Nestor Rego teña máis
protagonismo público no gober-
no municipal, co papel de Ecarna
Otero. A voceira municipal do
BNG é unha peza clave tanto no
orgranigrama do goberno de Xo-
sé Bugallo como na estabilidade
do pacto PSOE-BNG. Desde as
fileiras nacionalistas afirman que
non van existir problemas en
adecuar ambas necesidades.

A decisión de Encarna Otero
de renunciar á cabeceira de lista
foi moi valorada, segundo puido
constatar A Nosa Terra, pola mili-
tancia nacionalista de Composte-
la. Numerosos militantes afirman
que, con esta decisión, Encarna
“deu mostras non só da súa leal-
dade á organización, senón tamén
da súa talla política persoal”.

Críticas por non informar
á dirección

Segundo Otero, a súa decisión de

renunciar foi personal. Ninguén,
contra o afirmado nalgúns me-
dios, se dirixiu a ela para pedirlle
que renunciase.

Con todo, nos últimos tem-
pos, no Consello Local, a vocei-
ra nacionalista fora obxecto de
críticas polo seu traballo no Go-
berno municipal, sendo acusada
de non informar á dirección e de
non debatir algúns dos temas
máis importantes da accción de
goberno. Isto pudo ser, entre ou-
tras consideracións, o que levou
a Otero a tomar a decisión. A
eventualidade de que se pudese
presentar outro candidato tamén
estaba presente.

Nas outras cidades, os cabe-
ceiras de lista, non tiveron com-
petencia. Pero todo indica que
contra fins de ano, cando se con-
feccionen as listas completas, se
produza unha importante reno-
vación. Fontes do BNG afirman
que non se vai cair no erro das
últimas autonómicas, cando re-
petiron os mesmos deputados.♦
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Aparcar no casco amurallado de
Lugo é unha aventura para a que
deberiamos vestirmos no Coro-
nel Tapioca. Fóra desas incerte-
zas programadas e controladas
que se administran baixo receita
turística e lonxana, tentar colo-
car un vehículo motorizado no
centro da cidade é unha xeira
axitada por sobresaltos. Esa zo-
na é, afortunadamente, unha das
escasas nas que a grúa munici-
pal exerce o seu traballo de se-
guida; conta co auxilio dos vixi-
lantes da Ora. Deixar o automó-
bil na Ronda do Carme, por
exemplo, pouco mérito ten;
abonda con ocupar un dos ca-
rrís, ó máis cercano ao portal da
casa preferibelmente. Pero lo-

gralo nos aparcadoiros de Santo
Domingo, a estación de autobu-
ses ou a praza de Ferrol é outra

cousa. Anima a un chamar ao
xenro perfecto, Ramón García,
para desafialo cun ¿Que aposta-

mos? a que son quen de entrar
co meu coche e saír andando.
Facelo reviste a un dun aire de
superheroe porque, ao entrar ne-
ses cubís baixos, escuros e de-
fectuosamente ventilados sénte-
se un tal que Batman procuran-
do acubillo para o Batmóbil na
Batcova; a diferencia é de espa-
cio, porque contas cunha solita-
ria oportunidade para introducir
o teu automóbil entre os doutros
dous pacientes cidadáns sen ra-
ñar en pintura allea. A Federa-
ción de Asociacións de Veciños
vén de solicitar ó Concello que
esixa unha ampliación das pra-
zas para anovar as concesións
dos aparcadoiros. ¡Uf! Inda
queda xente cabal. ♦

Bat-aparcadoiros
homologados 

JAUREGUIZAR

O estacionamento no centro histórico da ci-
dade é un dos máis graves problemas co que
se enfrontan os veciños, que xa esixiron do
concello un estudo para mellorar a situación.

Lugo

Leila
XOSÉ MANUEL SARILLE

Apeneda está a
douscentos metros
do continente, da

costa africana. Aquí
chámanlle todos Perejil.
Como un só home. Militar,
por suposto.

Se unha nave de guerra
se cruzase facendo unha
gravata, como dicimos os
piragüístas, a proa tocaría
nas rochas do illeu e a popa
nas pedras do continente.
Esta simple descrición xeo-
gráfica debería chamar po-
la razón, atraer o sentido
común, mais cando se fala
de patrias grandes, a friaxe
dos argumentos queda
sempre para os frouxos.

Os patriotas españois es-
premen o cerebro, retorcen
acordos diplomáticos, datos
históricos, e afían as incom-
prensións. E xorden todos
os defectos, todos os vicios,
todas as imposturas medio
esquecidas desde a
Transición; as maneiras dos
lexionarios, a mala
educación dos bocazas, a so-
berbia fanfarrona da vella
dereita de sempre. Insultan
coas palabras de quen é su-
miso cos fortes e brutal cos
débiles: morisma,
medievais, falsos, que só
queren negociar e nunca
acordar; moros, moritos,
etc.. E sae un catedrático de
Dereito constitucional dicin-
do que o norte de Africa era
Hispania no século I, dando
a entender que non entende
nada; e un xacobino
coruñés pide unha
guillotina en Tarifa e outra
en Barakaldo, ou leña
brava dunha vez nas dúas
puntas, que é o mesmo. 

¿En Marrocos? Bailan
ao mesmo son. Buscan a
crise aplicando o vello esti-
lo da Marcha Verde, un
tinglado insensato.

As mentalidades
camiñan moi por detrás
das novas realidades que se
configuran. O
nacionalismo español resu-
cita vellos tópicos,
afirmacións racionalmente
insostíbeis. Como case
sempre na historia de
España, pretenden que as
interioricemos aínda que
as percibamos como falsas.
Desexan un patriotismo in-
contestábel, un ambiente
no que o heterodoxo antes
de falar deba pensar varias
veces o que di.

A algúns failles gracia
este nacionalismo, porque
lles lembran os enredos
máis cativos do cinema
franquista. Mais a cousa
non é para tomala a
broma. Se Jesulín de Ubri-
que e Rosa e Javito afirma-
ron os arquetipos dos novos
valores, cando menos o
pensemos volve o home en
forma de regular de
Melilla, e a partir dese día
todos e todas nos veremos
na obriga de sacar os pelos
do peito polo colo da cami-
sa en pleno xaneiro, para
pintar algo nesta sociedade
sexista e competitiva.♦♦

Resaltan a altura política de Encarna Otero ao renunciar a presentarse

A Asemblea Nacional do BNG fai sentir os seus
efectos sobre as candidaturas municipais

Aspecto da asemblea nacionalista celebrada recentemente na Coruña.                                                                              A . N .T.
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¿Están desfeitas as cidades
galegas?

Un chisco, pero non totalmen-
te, senón a xente non podería vi-
vir nelas. Se as comparamos, un-
has medran peor que outras, pero
estamos ante unha situación que
non se prevía. O desenvolvemen-
to urbano da segunda metade do
século vinte, a chegada da infor-
mática, que a priori ía permitir vi-
vir lonxe do traballo, e uns fenó-
menos demográficos negativos
facían pensar que as cidades non
ían medrar, pero non é así, as per-
soas continúan indo a vivir ás ur-
bes. Unha cidade desaparece ou
medra, porque unha das súas ba-
ses económicas está nas activida-
des relacionadas co solo, en parte
pola demanda xerada polos cam-
bios nas familias e en parte polo
negocio que supón transformar e
retransformar, obter plusvalías en
base á especulación. Non é bo,
pero é un fenómeno que está ven-
cellado ao mundo urbano.

Pero parece que aquí a si-
tuación é máis desastrosa que
no noso contorno.

As cidades galegas non son
diferentes das españolas ou das
europeas. En Europa hai unha
cultura urbanística superior por-
que os cambios que provocan
aquí as disfuncións ás que nos
referimos producíronse no conti-
nente moito antes e porque a
destrucción da guerra, xunto co
anterior, levaron á xente a refle-
xionar en torno a cómo medraren
as cidades. Pero, como aquí, nas
grandes urbes europeas suceden
cousas que tampouco están ben.

As cidades medran, pero
tamén hai moita vivenda valei-
ra. ¿Non é un contra sentido?

Nos últimos corenta anos
sempre houbo vivendas valeiras;
entre un 15 e un 22%, pero esa é
a lóxica de mercado. Se o 100%
das vivendas están ocupadas, os
prezos son astronómicos. A si-
tuación ideal é ese excedente de
entre o 15 e o 22%, menos canti-
dade dispara os prezos.

¿A oferta é en todos os aba-
nos de prezo, para todos os
grupos sociais?

O que estaría mal sería que a
oferta non fose a mesma en todos
os niveis, pero nas cidades galegas
non hai segregación. Para evitar
isto está a lexislación, que obriga
que haxa vivendas de protección
en todas as actuacións urbanísti-
cas. En Madrid, por exemplo, che-
ga ao 45% e na lei que agora se vai
reformar o mínimo é o 20%. O
problema xurde ao comparar as
porcentaxes de vivendas a subven-
cionar co número real que se cons-
trúen. En Galiza só se van edificar
sete mil destas vivendas nos próxi-
mos anos, un número insuficiente.
De todos xeitos, hai outros meca-
nismos para evitar a segregación.
O ideal é que os concellos podan
contar cunha programación urba-
nística que permita corrixir as de-
ficiencias do mercado.

¿Por que hai tanta propie-
dade de vivenda cando noutras
parte de Europa non é así?

O galego loitou tanto pola pro-
piedade que agora, cando a ten,
non quere soltala. En xeral en Es-
paña nos últimos cincuenta anos
as vivendas son propiedade do
que as habita. En Europa non, un
pouco porque a venda é moi pare-
cida ao aluguer, con prazos de co-
renta anos. Non temos por qué
pensar que no futuro en Galiza
non aconteza o mesmo que no res-

to do continente. A vivenda é para
tres xeracións e o lóxico é que se
repartan os custes. O que acontece
é que hai un fenómeno novo que é
que xa non conviven tres xera-
cións na mesma casa, aínda que ás
veces o fagan, pero por razóns de
dependencia laboral.

¿E non representa moito
esforzo para unha persoa mer-
car unha vivenda que terían
que pagar tres xeracións?

Representa. Os esforzos da Ad-
ministración en vivenda están des-

compensados. As axudas son maio-
res nos tempos das crises económi-
cas fortes, pero cando se pon a an-
dar a economía e o ciclo cambia, xa
non interesa a ninguén que haxa
esas axudas e a xente queda sen
elas cando máis útiles podían ser.
Pregúntome qué sentido ten que
haxa medidas a ciclo cambiado.

Plano urbano de Vigo

Vostede forma parte do equipo
redactor do novo plano de or-

denación urbana de Vigo, ¿me-
dra moito esa cidade?

Cando se redactou o Plano
Estratéxico de Vigo díxose que xa
se facía nun momento no que se
ía deter o crecemento, pero non
foi así. Se exceptuamos os dous
últimos anos, nos que a expan-
sión foi brutal, Vigo rexistra un
crecemento anual que non parece
que vaia caer e que, de manterse,
fará que a súa poboación en 2010 es-
tea composta por 30.000 ou 35.000
persoas máis, daquela hai que dese-

ñar a cidade para esa situación.
¿Qué lle falta ou qué lle fal-

tou a Vigo?
En realidade durante case to-

do o século XX só houbo o Plano
de Palacios, que non se cumpriu,
e ningún máis ata o do 71, que só
se preocupou de axustar o merca-
do á lei, sen importar cómo. An-
tes diso, só houbera distintos en-
sanches, pero ningún deles era un
plano. Unha cidade non se fai sen
un plano e ás veces estes están vi-
xentes moito tempo. En Barcelo-
na aínda están a facer cousas pen-
sadas por Cerdá. Vigo é como un
neno que medra máis rápido da
capacidade dos pais para facerlle
traxes. É pola súa potencia, un
feito que tamén é positivo.

¿Que din os vigueses?
En Vigo hai 300.000 urbanis-

tas, todos teñen unha idea do que
queren facer. Son moitos músicos,
pero non funcionan como unha or-
questra. Falta saber as catro cousas
sobre as que non debe haber un
discurso múltiple. Cada un pode-
mos ter unha ideoloxía urbanística,
pero as sociedades cohesiónanse
na medida que non se pon todo en
solfa. Vigo ten que saber qué quere
ser de maior, ten que interiorizar
que é o centro da grande rexión
económica de Galiza e o norte de
Portugal si é quen de cumprir os
roles que lle corresponden. Pero is-
to non serve de nada se se fan mal
os deberes. Nas economías globa-
lizadas hai investimentos onde hai
servicios e a cidade é amábel.

¿Abonda cunha cidade
amábel?

Tamén hai que facer unha ci-
dade coherente, que se interprete.
No caso de Vigo, ata o momento
ninguén se decatou da presencia
do río Fragoso, ou Lagares, como
elemento que permitía estructura-
la, por iso concibimos un vial
transversal polo río que conecte
todas as vías radiais e que preser-
ve a coroa verde que rodea a ci-
dade: aí temos a coherencia. Ade-
mais, a nova Lei do Solo vai per-
mitir intervir máis. Iso de que
queden espacios sen ocupar vai
rematarse porque a Administra-
ción terá capacidade de actuar so-
bre o territorio aínda que poste-
riormente o cidadán teña dereito a
que se fixe unha compensación,
pero non se deterán os procesos
de planeamento. Coas expropia-
cións para viais acontecerá o
mesmo, hoxe xa todos saben que
o interese común non pode deter-
se por un conflicto concreto.

¿Como reaxiron as outras
administracións?

Ben, con colaboración. Esta-
mos incluíndo os novos viais no
plano director de infraestructuras
da Xunta. Vigo, ademais, ten a
sorte de contar coa capacidade
financeira da Zona Franca, que
está a buscar investimentos que
realizar aquí para evitar que mar-
chen os cartos para Madrid.

Vexo que é moi optimista.
Todos apoian este plano, aín-

da que quen vai aprobalo será
quen gañe as eleccións do ano
que vén. De momento funcio-
nouse con consenso porque Vigo
non se pode permitir continuar
máis tempo sen un plano de or-
denación urbana. Con todo,
agardo que a partir de agora van
a producirse algúns disensos e é
probábel que se bote man dos
métodos de sempre: a comisión
de afectados. A diferencia co pa-
sado é que hoxe poden non ter o
eco que agardaban.♦

Daniel Pino
‘No Plano de Vigo hai consenso porque a
cidade non se pode permitir continuar sen

planeamento’

HORÁCIO VIXANDE

Sociólogo e urbanista, Daniel Pino pertence a Consultora Galega,
a empresa que elabora o novo Plano de Ordenación Municipal de
Vigo e que está  atopar o consenso social. Na entrevista, Pino
aborda a situación das cidades galegas e detense na de Vigo.

PA C O  VILABARR O S



“Basicamente, os centros co-
merciais abertos tratan de apli-
car a metodoloxía das grandes
superficies a unha estrutura for-
mada polas actividades comer-
ciais e de servicios que se sitúan
no centro urbano”, explica Xa-
bier Freire Chico, presidente da
asociación de empresarios Com-
postela Monumental. O proxec-
to para o casco histórico de San-
tiago nace hai catro anos cando a
actual directiva se pon á fronte
desta entidade. “Daquela, atopa-
mos unha asociación tradicional
formada por empresarios cun
vínculo moi feble entre si. Os re-
cursos eran moi escasos e a inci-
dencia que podía ter na moder-
nización do sector era mínima.
Nós pensabamos que o mundo
da pequena empresa, e sobre to-
do do pequeno comercio, tiña
que experimentar unha transfor-
mación en positivo para poder
ser competitivo”, engade.

Para dispor dos recursos ne-
cesarios que requería a posta en
marcha do proxecto e conse-
guir que os empresarios se su-
masen a el, foi determinante o
soporte institucional e sobre to-
do o respaldo do Concello de
Santiago. “O centro histórico,
múltiples veces premiado e cun
nivel de conservación envexá-
bel, ten unha estrutura comer-
cial desfasadas que hai que
transformar para poder mantelo
vivo. Ao ser un centro comer-
cial ubicado nun espacio públi-
co a colaboración da institu-
ción local, que nos apoiou des-
de o primeiro momento, facíase

imprescindíbel”, indica Freire. 
O estudo de viabilidade,

que se realizou o ano pasado
con fondos europeos, pon de
manifesto que Santiago reúne
os requisitos idóneos para que
esta fórmula funcione e sexa
un éxito. “Contamos coas van-
taxes do valor artístico da zo-
na, con rúas que xa están peo-
nalizadas e prazas para ofrecer
ocio ligado á oferta comer-
cial”. O seu obxectivo é recu-
perar o público local e para
conseguir a revitalización do
comercio tradicional usarán
como punta de lanza dous sec-
tores estratéxicos: a moda e a
xoiería. “Trataremos de con-
verter o centro nun trinque da
moda galega e, ao tempo, dar-
lle un novo pulo á ourivería”,
comenta o presidente.     

A empresa de consultores
Auren, encargada de elaborar o
estudo de viabilidade e o plano
de actuación comercial foi pre-
miada pola posta en marcha do
centro comercial aberto de An-
tequera e xa traballa noutras
iniciativas semellantes para Lu-
go, Ferrol e Carballo. “A cuota
de mercado dos pequenos nego-
cios baixou dramaticamente e
os propietarios danse conta de
que están fóra de xogo”, di
Freire. “Inicialmente, o noso
proxecto provocou unha dura
oposición (subimos as cuotas),
logo escepticismo, máis tarde
simpatía, e agora temos total
apoio. De feito, xa superamos o
número de socios que requería
o plano de actuación”.♦
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Agrupa negocios do centro histórico para competir coas grandes áreas

Nace en Compostela o primeiro centro comercial aberto de Galiza
P.B.

Galiza xa dispón do primeiro centro comercial aberto. Compostela
Monumental, que así se chama, agrupará baixo unha mesma xe-
rencia e imaxe conxunta perto de cincocentos negocios ubicados no
centro histórico da capital co obxectivo de facelos máis atractivos e
capaces de competir coas grandes áreas comerciais. A esta iniciati-
va seguiranlle outras semellantes en Vigo, Lugo, Ferrol e Carballo.

Aposta nova
que liderou
Bilbo
Os centros comerciais abertos
empézanse a xestar no Estado
hai aproximadamente dous
anos como resposta do comer-
cio minorista a outros
formatos comerciais. Baséase
no principio da economía de
escala: “Un só negocio non po-
de abarcar a área de
influencia que, por exemplo,
en Santiago ten Hipercor (máis
de 350.000 habitantes) pero
agrupándonos e funcionando
baixo unha mesma xerencia si
podemos facelo”, comenta o
presidente da asociación de
empresarios, Xabier Freire. 

O I Congreso de Centros
Comerciais Abertos celebrouse
en Huelva en febreiro do 2000 e
no mes de outubro do mesmo
ano en Santiago, a asociación
Compostela Monumental
convocou unhas xornadas de
sensibilización do pequeno
comercio durante as que os seus
responsabeis explicaron o
proxecto a catrocentos empresa-
rios. Pero a fórmula ensaiárase
moito antes en Bilbo. Nesta
cidade, a asociación Casco Viejo
impulsou hai máis de trinta
anos un centro comercial aberto
para superar a ruína que provo-
caran as riadas. Hoxe, indiscuti-
belmente, é o referente para to-
das as novas apostas. Freire
aclara que “todo isto coincide
cun momento no que a UE deci-
de que o pequeno comercio é re-
almente o sector creador de em-
prego de calidade e a maneira
máis xusta de reparto da rique-
za e pasa a adicarlle fondos”.♦♦

Os negocios que agrupa Com-
postela Monumental vanse ca-
racterizar por ofrecer unha
imaxe comercial única e cam-
pañas de publicidade conxun-
ta. Ademais das vantaxes de
estar situado nunha zona moi
accesíbel para o cliente, o cen-
tro comercial aberto arbitrará
servicios comúns como rebai-
xa nos aparcadoiros, oferta de
lecer complementaria ou dis-
tribución a domicilio. 

Xabier Freire destaca que
o pequeno comercio ofrece

ademais “un trato máis perso-
nalizado, con persoas que co-
ñecen o oficio e tendas moi
especializadas”. Compostela
Monumental tamén se distin-
gue por realizar toda a súa ac-
tividade en galego. “Sabiamos
que o sector do pequeno co-
mercio é moi reacio ao uso do
galego, por iso consideramos
un gran avance que hoxe o
empresario non discuta, e que
incluso lle pareza ben, que to-
da a súa publicidade se faga
en galego”, apunta .♦

Valor engadido e servicios
conxuntos en galego

Xabier Freire Chico, presidente da asociación de empresarios Compostela Monumental.

Ano  sarmiento

As luces
do século XVIII

Os novos
P R O X I M A M E N T E  Á  V E N D A



H. VIXANDE
Un concelleiro socialista de
Laracha denunciou ante a Fis-
calía Xeral do Estado ao fiscal
xefe do Tribunal Superior de
Xustiza por protexer a un ex
alcalde de Laracha ante as de-
nuncias presentadas por el.

A denuncia formulada contra Ra-
món García Malvar na Fiscalía
Xeral do Estado produciuse des-
pois de que o fiscal xefe do Su-
perior adiase e evitase unhas dili-
xencias para esclarecer si había
malversación de caudais públi-
cos. O concello de Laracha pa-
gou a cotización á Seguridade
Social do ex alcalde Xesús Rama
Becerra (PP) cando este xa coti-
zaba por traballar en dúas empre-
sas e non había pronunciamento
do pleno a prol da dedicación ex-
clusiva do alcalde, como estable-
ce o artigo 13.3 do Regulamento
de Organización e Réxime Xurí-
dico das Entidades Locais.

Entre o un de agosto de
1987 e o dez de xaneiro de 1992
o entón alcalde Rama Becerra
cotizou a xornada completa co-
mo traballador de Cerámicas
Campo e do concello de Lara-
cha sen haber pronunciamento
plenario, como posteriormente
chegou a recoñecer o xulgado
de Carballo nunha sentencia por
unha causa por calumnias.

“Malvar xa intentara impedir
que presentase a denuncia e ti-
ven que montar un escándalo na
Fiscalía do Superior”, indicou o
concelleiro socialista da Laracha
Xosé García Suárez, que se per-
sonou no citado xulgado o oito
de novembro de 2001 co fin de

formalizar a denuncia.
Posteriormente, con data de

saída do rexistro do 22 de no-
vembro de 2001, o Fiscal Xefe
informa ao denunciante de que
acumula a denuncia a outras di-
lixencias informativas anterio-
res. Tamén acorda “o arquivo
das mesmas, toda vez que polos
feitos denunciados seguíronse
procedementos xudiciais”.

Dous feitos chaman a aten-
ción do decreto que García Mal-
var enviou a Xosé Suárez: o pri-
meiro deles é que nunca antes se
producira unha denuncia sobre
os pagamentos do concello á Se-
guridade Social en concepto de
cota do alcalde Rama Becerra.
Si houbo outro tipo de denuncia

relacionada con pagamentos sa-
lariais, pero nunca con aporta-
cións á Seguridade Social. Da-
quela, non cabe o arquivo destas
dilixencias porque nunca houbo
unha causa por este suposto ilí-
cito penal, estima Suárez.

O segundo aspecto chocante
no decreto de Malvar é que as
outras dilixencias informativas ás
que se acumula a denuncia de
Xosé Suárez e ás que fai referen-
cia García Malvar figuran no de-
creto do 22 de novembro de 2001
cun número trabucado, o 63/00
en lugar do 73/00, que é o auten-
tico. Cabería pensar que se trata
dun erro, pero repítese exacta-
mente o mesmo número (63/00)
nun documento anexo. “Desta

forma se alguén vai buscar esas
dilixencias, non as atopa, quedan
aí, o caso prescribe (o suposto
delicto produciuse ata o 10 de xa-
neiro de 1992) e aquí non pasou
nada”, protesta Xosé Suárez.

O concelleiro socialista ex-
plica a actitude do fiscal xefe
asegurando que “Malvar é un
deputado máis do PP”.

Ante o feito de que García
Malvar arquivase unhas dilixen-
cias por un suposto ilícito penal
que nunca se encausou, o 31 de
xaneiro de 2002 Xosé Suárez
García decidiu pór a cuestión en
coñecemento do Fiscal Xefe do
Estado para que investigase a
conducta de García Malvar.

Pero pasado sete de xuño de

2002 a Inspección Fiscal da Fis-
calía Xeral do Estado comunica-
ba a Xosé Suárez o arquivo da
denuncia contra García Malvar e
adxuntaba o decreto no que se
tomaba a decisión. Este último
documento carece de número,
de rexistro de saída e de identifi-
cación da sinatura que figura ao
final do decreto. “Este papel é
como se non existise, carece de
validez”, protesta Xosé Suárez.

Ademais, no anómalo docu-
mento asumíanse as teses de Gar-
cía Malvar respecto ás dilixencias
que se seguen noutros tribunais.
En ningún momento dise o nú-
mero das dilixencias ás que se re-
firen, polo que non hai posibilida-
de de verificar a súa existencia.

Laxitude no xulgado de
Carballo

Suárez non só denuncia irregu-
laridades na Fiscalía do Supe-
rior, senón tamén no xulgado de
Carballo, onde houbo unha sen-
tencia ao seu favor por un pro-
cedemento por calumnias for-
mulada por Rama Becerra. Este
último presentara unha denuncia
porque nun xornal Xosé Suárez
acusábao de coller cartos das ar-
cas municipais. “El denomínaos
salarios aínda que a oposición
non ten coñecemento de que se-
xan tales”, indicaba Suárez.

No proceso contra Suárez, a
acusación presentou un acta
plenaria que era distinta que a
que presentou o acusado e na
sentencia absolutoria recoñe-
ceuse que non había coinciden-
cia entre os documentos, aínda
que tiñan que ser o mesmo. Xo-
sé Suárez dispón dun exemplar
desa acta na que figura a sinatu-
ra manuscrita do alcalde. “En
aparencia, alguén falsificou ou
manipulou dunha das actas e
ese é un delicto que hai que per-
seguir de oficio, sen embargo
nin o xulgado nin a fiscalía abri-
ron un procedemento por esa ra-
zón”, denuncia Xosé Suárez.♦
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Novas acusacións contra o fiscal xefe do Tribunal Superior

García Malvar denunciado
por encubrir o ex alcalde da Laracha

O fiscal xefe Ramón García Malvar xa ten aberto un expediente. O concelleiro socialista na Laracha (sobre estas liñas), Xosé Suárez, de-
nuncia que Malvar adía as denuncias contra o ex alcalde Xesús Rama Becerra. 
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Entre os puntos básicos que se
tratarán nese escrito figuran a
reforma do senado para conver-
telo nunha cámara de represen-
tación territorial, e a presencia
das comunidades autónomas
nas institucións da Unión Euro-
pea, seguindo o modelo dos län-
der alemáns. A reforma do sena-
do baséase en darlle forma á
configuración descentralizada
do Estado, corrixindo as imper-
feccións do actual sistema auto-
nómico. O cambio cualitativo
suporá un avance de cara a unha
pseudofederalización do actual
modelo mediante unha “coope-
ración e lealdade entre as Co-
munidades Autónomas e a
coparticipación das mesmas na
vontade do Estado”, afirmou
Touriño co gallo da conmemo-
ración do plebiscito do Estatuto
de Autonomía de 1936. 

Seguindo o modelo alemán,
deberá ser o Senado quen deter-
mine “cando as Comunidades
Autónomas se integrarán nas de-
legacións españolas, xunto aos
ministros, en función da impor-
tancia das decisións que se vaian
adoptar na Unión Europea para
cada unha das rexións”, afírmase
na declaración autonómica do
PSOE. Esta idea, defendida tra-
dicionalmente por Pascual Mara-
gall dentro do PSOE, foi se-
cundada dende un primeiro mo-
mento por Emilio Pérez Touriño.
Para el, Europa non só pode re-
ducirse a un mercado, senón que
as rexións e os cidadáns teñen
que gañar peso.

Ademais, o líder do PSdG
defenderá a unificación do mo-
delo de financiamento autonó-
mico, para “garantir a igualdade
na prestación de servicios públi-
cos”. Nese sentido, os socialis-
tas veñen reclamando ao longo
da presente lexislatura maiores

cotas de corresponsabilidade
fiscal, maior participación na
administración tributaria e unha
asignación máis grande para o
Fondo de Compensación Inter-
territorial. Só deste xeito pode-
rán “impulsarse os dereitos da
cidadanía e o sistema de derei-
tos sociais”, segundo Touriño.
Os eixos da política social que
defenderá o líder do PSdG esta-
rán na mellora en materia de tra-
ballo, no fortalecemento do sis-
tema educativo e na defensa da
protección ás familias xa que “o
PP recortou estes dereitos e con-
verteunos nunha concesión ad-
ministrativa”.

Para rematar, outro dos pun-
tos fortes polos que apostará
Touriño nesta proposta de refor-
ma estatutaria consistirá nun for-
talecemento da autonomía local.
A fin desta medida buscará un
“desenvolvemento das políticas
de proximidade ó servicio da ca-
lidade de vida e do benestar dos
cidadáns”. O fortalecemento de
políticas locais, baseadas no
principio de subsidiariedade,
pretenden un maior achegamen-
to ás políticas cidadás e, polo
tanto, unha maior corresponsabi-
lidade ou vixianza fiscal. 

Respostas a Touriño

Sen embargo, dende o PP e o
BNG non foi ven acollida a pro-
posta do líder socialista. Para os
populares a medida é confundi-
da coa proposta presentada no
parlamento vasco de asumir
competencias unilateralmente,
rompendo o consenso necesario
para levar a cabo esta acción, xa
que se trata dunha negociación
entre Estado Central e o Autonó-
mico. A proposta de Touriño vai
máis alá das transferencias, por
iso as declaracións do secretario

xeral do PP galego, Xesús Pal-
mou, sinalando que Galicia asu-
mira 152 novas competencias
non ten moito sentido como res-
posta. As reformas serían máis
estructurais que baseadas en
puntos concretos, de aí que a
única confusión poda chegar á
hora de presentar o proxecto an-
te a opinión pública.

O BNG, pola súa banda,
tampouco aceptou de boa gana a
proposta do PSdG, sinalando o
seu voceiro no parlamento, Suá-
rez Canal, que se trata dunha
“manobra de distracción”. Den-
de as filas nacionalistas consi-
dérase unha inxerencia nos seus
postulados e unha sorte de copia
xa que reivindican que levan
anos reclamando un cambio de

situación, maior autogoberno e
o recoñecemento de Galicia co-
mo “nacionalidade histórica”.
Non obstante, os pasos inicia-
dos por Touriño, que terá que
concretar nos próximos días, re-
fírense máis a unha harmoniza-
ción Estatal do conxunto das
Comunidades Autónomas e a
unha maior proxección cara ao
exterior. Con esta medida o
BNG ve ameazado o seu mono-
polio do “autogoberno” e unha
inxerencia do PSdG no seu elec-
torado, tentando recuperar parte
do peso político perdido outro-
ra. Aínda así, trataríase máis
dun proxecto pseudofederali-
zante a través dos municipios e
da reforma do senado, que dun
movemento nacionalista.♦
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As cousas están cada vez un
chisco máis claras con respecto á
designación de candidatos para
os comicios municipais de 2003.
O último en subirse ao carro,
aínda que de xeito non oficial, é
o deputado autonómico Xoán
Juncal, que ocupará a cabeza de
lista polo Partido Popular.

Nembargantes, semella que a
decisión lles non agrada a todos
os membros do partido por igual.
Juncal, presidente do PP ferrolán,
conta co case unánime apoio do
propio comité local. Pero os pro-
blemas veñen de arriba. Aínda
que non todo o monte é ourego
dende a cúpula do PP paira a idea
de que Juncal non é a persoa máis
axeitada para o posto. Que se ca-

dra non ten o tirón preciso para
facerlle fronte a Xaime Bello.

Mentres tanto, na sombra,
queda o anceio de incluír como
candidato a Arsenio Fernández de
Mesa, actual delegado do Gober-

no en Galicia, e a quen si lle vén
aquel gancho do que segundo al-
gúns carece Juncal. O propio Fer-
nández de Mesa desbotou xa a
proposta das altas esferas por pre-
ferir continuar co seu actual cargo.

De todos os xeitos cómpre
non apresurarse. As mesmas
fontes do PP que apuntan a Jun-
cal como candidato afirman ta-
mén que está pendente unha úl-
tima conversa entre De Mesa e
Fraga. Entrementres, e de seguir
nas mesmas, a grella de saída
para os comicios municipais
queda practicamente configura-
da. Xaime Bello, polo BNG;
Amable Dopico, polo PSOE;
Xoán Juncal, polo PP e Xoán
Fernández por Independientes
por Ferrol (IF) son en principio
os homes que optarán a ocupar a
alcaldía da cidade nuns comi-
cios nos que, polo de agora, dan
máis que falar os candidatos ca
os programas electorais.♦

Completando o taboleiro
MARTINA F. BAÑOBRE

Ferrol non queda fóra das escollas dos can-
didatos ás alcaldías. Nos últimos días están
a esclarecerse as celas baleiras que ata o de
agora existían no taboleiro de aspirantes.

Fe r ro l

Trátase dunha visión máis ‘federalizante’ da autonomía galega

Touriño proporá unha revisión do Estatuto
RUBÉN VALVERDE

Os socialistas galegos apostan pola ampliación do autogoberno de
Galicia como fórmula para corrixir “as involoucións provocadas po-
lo PP a través da súa visión uniformizante que pretende encabezar
unha relectura do nacionalismo español”. A fórmula proposta polo
secretario da organización, Emilio Pérez Touriño, baséase na am-
pliación de competencias mediante o Estatuto de Autonomía e no ca-
miño cara un Estado Federal, aínda que sen a necesaria modifica-
ción da Constitución. Concretamente, o día 25 de xullo, coincidindo
coa celebración do Día de Galicia, Touriño presentará un modelo de
Estatuto no que se recollerán iniciativas defendidas polo PSOE den-
de a chegada de José Luís Rodríguez Zapatero á secretaría xeral.

Emilio Pérez Touriño.                                                                                  A . N .T.

A lingua secreta
Xesús Gonzá lez Gómez

C arolina O tero
Marga do Va l

As imaxes de C arlos Velo
M iguel Anxo Fernández

O  neno mosquito
Debuxos: Pepe C arreiro. Adaptación: Susana C asa l, Xosé López

O  soño do ga lo
Debuxos: Pepe C arreiro. Adaptación: Susana C asa l, Xosé López

Xanardán e a becha
Debuxos: Pepe C arreiro. Adaptación: Susana C asa l, Xosé López
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Para este colectivo, a globali-
zación está a socavar a partici-
pación cidadá en asuntos públi-
cos, “deixando o poder en mans
de grandes corporacións e os
seus aparellos de dominación,
entre os que os media ocupan un
lugar destacado”. Das medidas
que  salientan como máximas li-
mitadoras das liberdades indivi-
duais e colectivas, destacan as de

seguridade. No ámbito da Unión
Europea salienta como exemplo
a Europol, da que afirman que
“as súas competencias e dotación
non deixou de aumentar dende
que entrou en vigor en 1999”.

Para eles, coa desculpa de
combater o terrorismo, os gober-
nos europeos veñen suprimindo
garantías básicas coa introduc-
ción de figuras  como a imputa-

ción de responsabilidade penal a
persoas xurídicas por accións co-
metidas por algún dos seus
membros. Outro exemplo, se-
gundo Esculca, sería a elimina-
ción de dereitos como “a presun-
ción de inocencia ao poderen ser
aplicadas algunhas destas san-
cións sen intervención xudicial”.

A Euro-Orde de Detención e
Entrega sería un dos mecanis-
mos dos que se valería a U.E. pa-
ra suprimir nocións como delicto
político ou como aniquilador de
garantías xurídicas, tal e como se
reflicte no manifesto. Así mes-
mo, Internet é outro dos aspectos
que tratan dende este Observato-
rio, xa que para eles a política
mundial de “vixianza e control”
que se está a impoñer neste eido

é sumamente restrictiva e servi-
ría como medio para frear os ac-
tuais movementos subversivos
como o da anti-globalización.

Esculca trata de conectar con
colectivos que consideran seme-
llantes en Europa e no mundo na
denuncia dos “atropelos cometi-
dos polos poderes” contra a ci-
dadanía. Asociacións como Am-
nistía Internacional, Ligue des
Droites de l,Homme, Satewatch
ou Avogados Demócratas Euro-
peos serían algúns dos colectivos
cos que se identifica Esculca.
Con este manifesto tratan de
chamar a atención sobre a opi-
nión pública galega para que
“non sexan meros espectadores
pasivos” dos acontecementos
que están a suceder no mundo.♦

Ouro
na serra
de Gata
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

Existe un lugar senlleiro no
mundo que garda e ama
as súas voces e que “vén

do Medievu templariu,
repoblau en a Recunquista
por galeguastur-leonesis. Es-
cutei y falei mañegu y vos re-
encarneis en esa Edai do Hu-
manismu, cultura y progresu”.

Ardía eu en saber onde
está ese colo de nai e fillos
agradecidos co patrimonio da
Fala (mañegu, chapurrau e la-
garteiru). Vou de tempo pola
Serra de Gata, ao noroeste da
provincia de Cáceres, coa pai-
saxe diferente aos amarelos
que mancan a vista. O
Xálima, esa curota que rebor-
da os 1490 m. de altura domi-
na un val de ouro en vides e
oliveiras, en Voces que
recoñezo axiña. En ningures
como aquí escoitei o orgullo
nutricio dunha compostura
histórica que traspasa os sécu-
los, acaso desde a ourivería
das Cantigas. Somos cómpli-
ces neste uso das palabras,
nesta forza de herdanza: en
San Martín de Trevellu, en
Valverdi do Fresnu e As
Ellas. Un berce de amor á vi-
da. Reciben no ventre das
nais os ecos da Fala e cando
saen á luz da serra choutan,
aprenden, soñan e cantan nesa
marabilla de costume que os
fai diferentes, aínda con mati-
ces entre os tres lugares, que
equidistan. Están na escasa
distancia dunha lebre, caben
nun queipo de terra boa, son
tres recantos máxicos de aló,
epicentros dunha historia que
os foi arredando, nin arre nin
xo, que aí te quedas. E
ficaron vivos. Hoxe arestora,
son o paradigma das resisten-
cias e das victorias contra to-
dos os designios. Eu quero
que todos nós vaiamos, como
veu repetidamente o filólogo
da UdV Xosé Henrique Cos-
tas, a Valverdi do Fresnu, As
Ellas e San Martín de Treve-
llu para escoitarmos as Pala-
bras que son de aquí na ferti-
lidade da terra: talmente
agroman, medran, dan froito
as árbores en sitios distantes
de camiños. Dicir galego no
Val do Xálima é dicir amigo
meu, casa e confianza, pan,
aceite e viño. Só lles falta a
música da gaita, o ventre do
fol, o vento en asubío atlánti-
co. Prometinlles o regreso
cos gaiteiros do Bico da
Balouta, cos do castro de
Troques... E a Banda de Mui-
menta, antiga e popular, que
recrea as nosas pezas de áni-
mo sobrado ou falto. todos
tres coma unha marusía en
terra, a percorremos as
ruelas, quen en San Martín
levan a auga da montaña,
aberta e gratuíta. Sería a nosa
gratitude con este corazón,
con este músculo incesante
de amor a todas as esencias.
¡Ah, e se don Paco Vázquez,
da Coruña, quixer tamén vir
connosco, que veña! Por ser
un milagre.♦
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Vítor Vaqueiro, Marcial Gondar e Elvira Souto son algúns dos asinantes

Presentan en Santiago un manifesto
pola recuperación das liberdades públicas

R.V.A.
A asociación Esculca, Observatorio para a defensa dos dereitos e
liberdades, presenta o xoves 19 en Santiago un manifesto coa fin de
facer un chamamento contra o que eles consideran un período
marcado “pola indiferencia con respecto da cousa pública e polo
desarme ideolóxico”. O presidente da asociación, Vítor Vaqueiro,
encabeza a serie de intelectuais que asinan o manifesto. Xunto a el,
Marcial Gondar, Xosé Mª Álvarez Cácamo, Elvira Souto,Gustavo
García ou Gustavo Luca, son outros asinantes deste comunicado.

Vítor Vaqueiro, Elvira Souto e Marcial Gondar.

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

Francisco Carballo

N O V I D A D E

Santiago Prol
Xan Carballa
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O Plano Sectorial Eólico de Galicia, in-
cluída a proposta de modificación deste,
teñen grandes deficiencias en materia de
protección ambiental e só teñen en con-
sideración a produción enerxética a cal-
quera custo. A posta en marcha deste
plano significa a destrución ou altera-
ción grave dos espacios protexidos de
elevado interese ambiental, feitos evi-
dentes e denunciados por diferentes or-
ganizacións e colectivos recoñecidos
por unha boa parte da
opinión pública gale-
ga, e que dende a
Xunta non só se se-
gue a ignorar senón
que se promove dun-
ha forma irracional.
Sirva como exemplo
o espacio natural
chamado Serra do
Xistral, que ten a fi-
gura de espacio natu-
ral en réxime de pro-
tección xeral, e pro-
posto para formar
parte de Rede Natura
2000 pola Xunta.
Aquí xa están instalados sete parques
eólicos e prevense instalar máis de 36, o
que faría un total de 1.500 aeroxeradores
coas súas pistas, gabias, liñas eléctri-
cas... Tal obra civil está xa a destruír un-
ha das características desta serra e pola
que espera ser protexida a nivel europeo,
trátase da natureza organico-turbosa da
terra, o que se chaman turbeiras de co-
bertor. En escasos meses destruirase o
que a natureza lle levou séculos formar,
turbeiras de ata 200 cm de profundidade
cuxa conservación é moi importante po-
lo seu valor biolóxico, histórico e cientí-
fico, ao gardar no seu interior informa-
ción para o estudo do clima e a vida na-
tural miles de anos atrás, e ser o hábitat
de numerosas especies endémicas e en
perigo de extinción como a bolboreta
erebia. Para que as áreas de turbeira non
se vexan afectadas é imprescindíbel non
alterar os fluxos de auga superficial, os
viais e  gabias sentenciarán á morte estas
áreas.

Denunciamos pois que co desenvol-
vemento do Plano Sectorial Eólico de
Galicia, xunto coa súa modificación es-
tase a incumprir sistematicamente o Re-
al Decreto 1997/1995, do 7 de decem-
bro,( Polo que se traspón ao noso orde-
namento xurídico parte da Directiva
92/43CEE, Directiva Hábitats) no que se
establecen medidas para contribuír a ga-
rantir a biodiversidade mediante a con-
servación dos hábitats naturais e da flo-
ra e fauna silvestres. Concretamente es-
tablece no artigo 3º a necesidade de ga-

rantir a conservación e o mantemento fa-
vorábel dos hábitats de especies incluí-
das na Rede Natura 2000. A Dirección
Xeral de Medio Ambiente Natural infor-
maba en novembro de 1997 que “ a exe-
cución dos parques eólicos é absoluta-
mente incompatíbel coa conservación do
hábitat característico da Serra do Xistral
“. A pesar disto as empresas eléctricas
gañaron a batalla e obtiveron os permi-
sos de instalación. Outros espacios de

grande interese natu-
ral e paisaxístico co-
mo as Serras do Suí-
do, Queixa, Pena Tre-
vinca, Faro e Larou-
co, O Courel e todo o
litoral galego están
sendo destruídos.

Non podemos es-
quecer que a enerxía
eólica, aínda que seña
unha fonte de enerxía
inesgotábel e limpa,
tamén ten os seus
efectos negativos co-
mo roídos, impacto
paisaxístico, pertur-

bacións no hábitat e interferencias elec-
tromagnéticas. Impactos que non son
asumíbeis se destrúen zonas de alto va-
lor ecolóxico como na Serra do Xistral,
ou se estes se producen de forma masi-
va, como sucede na comarca das Pontes,
onde están instalados a día de hoxe 29
parques eólicos o que fai un total de 991
aeroxeradores e chegarán a ser no ano
2010, segundo o plano, 60 parques, o
que supón un tercio do total instalado en
Galicia, 1000 megavatios.

É moi importante o desenvolvimento
das enerxías renovábeis e apoiamos a
instalación de parques eólicos, pero é
necesario un desenvolvimento racional
desta fonte de enerxía xunto co resto das
opcións, incluída a solar, xa que para
Galicia as previsións de instalacións so-
lares para o ano 2010 non superan os 5
Mw de potencia. No contexto dunha po-
lítica enerxética, que promova de forma
intensa o aforro e a mellora da eficiencia
no uso da enerxía, debido á gran disper-
sión da poboación polo territorio galego,
sería axeitado promover o autoabastece-
mento enerxético, xunto cunha diminu-
ción substancial da produción das cen-
trais térmicas.

O desenvolvimento da enerxía eólica
non está a significar a redución doutras
fontes de enerxía non renovábeis. Dos 180
parques eólicos previstos para o 2010, 77
afectarán a espacios protexidos.♦

RAFAEL CORRAL BELLAS é responsábel da
comisión de enerxía dos ‘Guerrilleiros das Fragas’.

Andaba eu esoutro día a revisar unha mi-
ña traducción do francés cando me deca-
tei de que escribira microcosmo e non
microcosmos, que é a forma que me pa-
receu correcta. O orixinal francés era mi-
crocosme, o que me levara á forma utili-
zada. Como non a inclúe o Diccionario
da Academia Galega, busquei a palabra
no diccionario portugués onde a única
forma é microcosmo. Consultei outras
linguas e vin que o italiano tamén em-
prega só microcòsmo, o catalán só mi-
crocosmos e o español –salomonicamen-
te– admite as dúas.

A palabra formaba parte da termino-
loxía filosófica medieval a partir dun la-
tín que a forma sobre o grego (“pequeno
universo”) para se referir ao corpo huma-
no en contraste co macrocosmo, o univer-
so, o grande.  Só modernamente, no sé-
culo XIX, apareceu como palabra illada

cosmos (tamén do grego, naturalmente)
como denominación do universo, e mais
concretamente do espacio extraterrestre.
Engánanos pois o aspecto “moderno” do
termo que aparenta ser da xeración de mi-
croondas, microclima, microfilm, microe-
conomía ou microordenador.

Naturalmente, son ben recentes as
palabras derivadas deste cosmos: cosmo-
nauta, cosmovisión, cosmódromo ou
cosmobioloxía.

Algo máis antigas (do século XVI)
son cosmoloxía, cosmografía ou cosmo-

gonía. E mais cosmopolita: persoa que se
considera cidadán do mundo, do univer-
so. Por certo que, agora,  cando para de-
terminadas cousas, os que mandan no
mundo, no universo, o imperio, impoñen
a globalización, só unha reducida parte
da Humanidade pode sentirse de certo
cosmopolita. Ao resto seguen a mantelo
en reservas ou coutadiño no seu país e só
o deixan achegarse ao paraíso cando se
precisa man de obra barata.

En fín, que iso da globalización non é
máis ca unha operación de maquillaxe, e

o proprio termo, como nos lembrou luci-
damente Pepe Carreiro nestas páxinas,
intenta facernos esquecer a denomina-
ción (e o que é máis grave: o concepto)
que sempre utilizamos: o imperialismo.

O fío da palabra levounos do cosmos
á cosmética. E non é por casualidade.

Orixinariamente, en grego, a palabra
cosmos significaba “orde” e mais con-
cretamente “a orde do Universo”, un to-
do ordenado, e era o concepto oposto ao
caos, o baleiro, a nada. Desa idea de or-
de, de equilibrio, desenvolveuse –xa en
grego– o sentido de “ornato, enfeite,
adorno”. E, dende o século XVI, o de “os
coidados de beleza (da pel e do cabelo)”.
Que modernamente creou unha potente
industria baseada na consolidación deses
coidados como preocupación fundamen-
tal,  e mesmo obsesiva, de amplas masas
de consumidores.♦

Cosmos
HENRIQUE HARGUINDEY
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As Verdades do Plano Eólico de Galicia
RAFAEL CORRAL BELLAS

‘As previsións
de instalacións solares

para o ano 2010
non superan os 5 Mw

de potencia”



Durante as últimas décadas o
fenómeno da prostitución expe-
rimentou un grande cambio ba-
sicamente achacable a aparición
de redes de prostitución organi-
zadas como negocio a gran es-
cala, especializadas na intro-
ducción de emigrantes ilegais
obrigados a prostituirse. 

Converteuse nun mercado
florecente ata o punto de ser o
terceiro negocio que máis cartos
move a nivel mundial despois
do tráfico de armas e do de dro-
gas, favorecido por un contexto
de marxinalidade, abusos, ma-
fias, vexacións e escravitude.

Pero, ¿é a prostitución unha
forma de explotación que debe
ser abolida ou é unha profesión
que hai que regulamentar? As
respostas ao respecto abriron
un gran debate pola oposición
das súas formulacións. Dunha
banda un amplo sector, encabe-
zado pola maioría das feminis-
tas considera que a legaliza-
ción da actividade avalaría un-
ha sorte de mercantilismo entre
persoas, de vulneración dos de-
reitos humanos. Da outra aso-
ciacións para a defensa dos de-
reitos das prostitutas replican
que o non recoñecemento da
prostitución como traballo de-
rivado do dereito a liberdade
persoal, que inclúe a comercia-
lización do propio corpo, cun-
has condicións dignas e sen in-
termediarios, elimina os derei-
tos deste colectivo como perso-
as e como traballadores. Agora
ben, ambos coinciden na nece-
sidade da despenalización e da
transformación das leis que
castigan ás prostitutas para
protexer a decencia e a orde
públicas.

¿Prostitución libre ou forzada? 

En Galicia, a crudeza da realidade
non diverxe moito do resto da Pe-
nínsula. Segundo datos do comi-
sario xefe de A Coruña, Manuel
Javier Peña, ao redor de 10.000
mil persoas exercen esta activida-
de, pero é difícil valorar a existen-
cia de liberdade de elección. 

Neste punto cómpre dife-
renciar varios tipos de prosti-
tución: a masculina que goza
de certo amparo social e boa
posición económica, a das
prostitutas independentes de
alto standing, case na mesma
situación que os anteriores, e o
resto dos profesionais que
exercen a prostitución ben se-
xa nas rúas, en clubes de alter-
ne, burdeis, pisos ...

Maioritariamente estas mu-
lleres son emigrantes sudameri-
canas, africanas ou dos países
do leste, que abandoan os seus
países en busca de mellores
condicións, contraendo débedas
millonarias coas mafias baixo a

presión dunha situación familiar
e económica extrema.

Unha vez aquí a realidade é
diferente. Os maiores beneficia-
dos sempre son os proxenetas
mentres que as prostitutas vense
cada vez máis inmersas nunha
dinámica da que dificilmente
poden sair. Os abusos, a marxi-
nación, as vexacións, a perda da
autoestima, o impacto psicoló-
xico que sufren as mulleres ao
ter que manter relacións sexuais
obrigadas desemboca habitual-
mente no alcoholismo, na adic-
ción á cocaína e antidepresivos,
ou na ludopatía.

Ante esta situación presénta-
se coma unha necesidade a for-
mulación por parte dos poderes
públicos de novas propostas que
teñan como prioridade a defensa
da dignidade, os dereitos huma-
nos e a liberdade das persoas. 

A solución a simple vista pe-
rece ser a regulamentación. Pero,
¿a quen favorece esta iniciativa?
En certa medida as prostitutas,
que contarán con seguridade so-
cial, subsidio de desemprego e
xubilación, pero non se garantiza
que exerzan a prostitución libre-
mente nin se frea a actuación das
mafias, nin o tráfico de mulleres.
Os grandes beneficiados serán os
proxenetas, os donos dos clubes,
pero sobre todo, o Estado, que
pasará a ingresar vía impostos
2.400 millóns de euros.

Lexislación vixente

Tras a entrada en vigor do Códi-
go Penal de 1995, España dei-
xou de ser un estado claramente
abolicionista ao despenalizar o
proxenetismo de forma xeral e
sancionar só as formas máis
agravadas, cando se empregue a
violencia, a intimidación e a
ameaza, o engano ou o abuso
dunha situación de superiorida-
de ou de necesidade ou vulnera-
bilidade da víctima.

Sen embargo, a non ser que
estean implicados menores de
idade ou se produza un secuestro,
a lei non contempla na práctica
os posibles abusos, vexacións ou
irregularidades que se producen
no mundo da prostitución.

Estase a recurrir a actuación
policial para a desarticulación
das redes organizadas e para
loitar contra os intereses econó-
micos dos proxenetas. 

Sen embargo, a prostitución
require a acción dos poderes pú-
blicos dende enfoques diferen-
tes aos policiais e que debería
comezar pola creación de plans
de capacitación profesional diri-
xidos a este sector no que unha
parte importante carece de estu-
dios primarios.

O mellor medio de loitar
contra a prostitución non é cri-
minalizar o seu exercicio. A ra-

íz do problema segue sendo so-
ciolóxica. Socialmente a prosti-
tución ven marcada polo rexei-
tamento, pola hipocresía e a do-
bre moral da poboación, que

dunha banda permite os anun-
cios de contactos en xornais co-
mo o ABC sen o menor asom-
bro e doutra reprime e condea o
labor das prostitutas. Mentres

non se superen vellos cánons
tradicionais e determinados es-
quemas sociais, non se poderá
acadar un novo concepto de li-
berdade sexual.♦
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Dez mil mulleres afectadas en Galicia pola decisión da Comisión Especial do Congreso

PROSTITUCIÓN, regulamentar ou abolir

A Ferrería de Vigo.                                                                                                                                   PA C O  VILABARR O S

O regulamento da prostitución
suscitou un profundo debate,
aínda aberto, no noso entorno
sociocultural. As contradic-
cións subxacen nos diferentes
padróns teóricos de regulamen-
tación: prohibicionista, aboli-
cionista e regulamentarista.
Nos dous primeiros arguménta-
se que a prostitución é incom-
patible coa dignidade humana.
O modelo prohibicionista, en
retroceso no noso entorno co-
munitario, penaliza a compra-
venda de servicios sexuais e
criminaliza ás prostitutas. O
abolicionista aboga pola desa-
parición da actividade mentres
que a postura regulamentarista
pretende regular o exercicio da

prostitución como profesión
para mellorar as condicións de
vida das prostitutas e sacalas da
marxinación, atendendo aos in-
tereses do Estado de manter a
saúde e orde públicos.

A maioría dos estados euro-
peos, incluído o español, con-
dean calquera explotación da
prostitución, combinando unha
lexislación abolicionista cunha
práctica regulamentarista. Pola
contra atópase o caso de Holan-
da. O 26 de outubro de 1999, o
senado holandés recoñeceuna
como actividade laboral, con
dereitos e obrigas. A lei vixente
obriga aos traballadores do se-
xo a axustarse á lexislación la-
boral, ofrecendo á seguridade

social e impoñendo obrigacións
fiscais. As prostitutas asalaria-
das teñen dereito a ser indemni-
zadas e as que traballan por
conta propia deberán figurar
como autónomas. Noutros paí-
ses europeos, como Alemaña,
exercer a prostitución é legal,
pero unicamente para os cida-
dáns da UE, para combatir así o
tráfico de mulleres en xeral. Nas
antípodas deste plantexamento
atoparíase Suecia. Aquí non hai
espacio legal para a prostitu-
ción: a demanda de servicios se-
xuais está castigada con san-
cións económicas ou con penas
de ata seis meses de cárcere, cri-
minalizando aos usuarios e non
ás prostitutas.♦

Holanda e Suecia, modelos contrapostos

MAR BARROS
¿Suporá a regulamentación da prostitución a mellora nas
condicións de vida das prostitutas? Para estudiar a proble-
matica que suscita a prostitución no ámbito xurídico, político
e social aprobouse o pasado 6 de febreiro  no Pleno do Congreso
a creación dunha Comisión Especial, actualmente en marcha.



A aplicación do Plano de Carbón en Galiza é un
exemplo de cómo se desaproveitan oportunidades
para o desenvolvemento do noso país.

Se por unha banda, as dúas minas de carbón ga-
lego producen, en termos equivalentes, o 19% do
carbón do Estado, e por outra, as prexubilacións
mineiras en Galiza supoñen aproximadamente o
10% do conxunto; sería de esperar que, na aplica-
ción do Plano do carbón,
as aportacións estatais de
subvencións e axudas se
axustasen a algún destes
parámetros. Mesmo nunha
resposta escrita do Gober-
no ao parlamentario do
BNG Francisco Rodríguez,
admítese que os fondos do
Plano deberían ser distri-
buidos tendo en conta o
emprego directamente per-
dido nas minas.

A realidade é moi dife-
rente, cando xa van repar-
tidos a metade dos fondos
de infraestructuras, máis
de 1.200 millóns de euros
(200.000 millóns de ptas),
a Galiza só lle correspon-
deu o 2,57% cando Astu-
rias levou o 46,78% Castela-Leon o 30,46% Ara-
gón o 12,70%, etc. Nos catro anos de vixencia
deste Plano, a Galiza concedéronlle oito proxec-
tos de infraestructuras, dos cais, só en tres come-
zaron as obras. Mais para facilitar a comprensión
das posibilidades deste fondo, podemos citar, a
modo de exemplo, algunhas das obras que se es-
tán a financiar totalmente noutras Comunidades:
Campus de Mieres e Autovía Mineira en Asturias,
e en Castela-León levan construidos 550 Km. de
estradas e milloraron 125 Km. de infraestructuras
férreas.

Asemade, é salientábel que a obra galega máis
importante que subvenciona o Plano de Carbón, a
Autovía Ferrol-As Pontes-Vilalba (treito Ferrol-
Igrexafeita) serviulle de desculpa ao Ministerio de
Fomento para non facer a Transcantábrica pola

costa. Eis, namentras aquí se estivo a entreter á po-
boación no debate sobre se a Transcantábrica debía
ir por un sitio ou por outro, a Administración do
Estado, a conta dunha obra que xa tiña que pasar
obrigatoriamente polas Pontes, aforrou de facer a
traza costeira; cóma se Galiza estivese sobrada de
infraestructuras. Isto non acontece en Asturias, alí
o Ministerio de fomento fai a Transcantábrica, e a

maiores, as obras do Pla-
no do carbón son subven-
cionadas polo Ministerio
de Economía, sen que a
aplicación do Plano lle su-
poña aforro ás obrigas
doutras Administracións.

Mais o escenario do
inxusto tratamento que re-
cibe Galiza na aplicación
deste Plano do Carbón
non remata aínda; por te-
rras de Valdeorras os em-
presarios veñen de quei-
xarse de que, ao ser limí-
trofes con concellos leo-
neses que reciben subven-
cións do Plano do Carbón
para favorecer a implanta-
ción de industrias, están a
detectar un desprazamen-

to dos novos proxectos empresariais cara a estes
concellos de León.

Xa que logo, compre corrixir esta situación, é
urxente a creación da Mesa Galega do Carbón,
que a semellanza doutros territorios do Estado
conte coa participación, sen ningunha exclusión,
de todos os entes implicados: Administración Au-
tonómica, local, sindicatos e empresarios. Dé-
bense esixir as aportacións do Plano que lle co-
rresponden a Galiza, e ademais, tense que crear
unha liña de axuda específica que potencie a di-
versificación industrial na comarca de Valdeorras
e lle permita neutralizar os efectos do Plano de
Carbón na zona leonesa.♦

FERNANDO BLANCO PARGA é membro da Executiva
Nacional da Federación de Químicas e Enerxía da CIG.
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O efecto euro
nos prezos

MANUEL CAO

As subas de prezos en España representan un grave problema
económico e social que xa está afectando á competitividade
da economía e á distribución da renda mediante a perda do
poder adquisitivo das rendas salariais. Todos os inquéritos re-
alizados poñen de manifesto que a sociedade percibe con ni-
tidez tales aumentos aínda que o redeseño dos indicadores es-
tatísticos está a servir para camuflar nos datos do INE a rea-
lidade de tales aumentos. O consumidor é consciente de que
os prezos aumentaron en case todos os sectores sendo aque-
les que reciben menores rendas os que sofren máis directa-
mente as dificultades para chegaren a fin de mes.

Na evolución desta percepción podemos observar, por un-
ha parte, que os prezos efectivos realmente aumentaron e, po-
la outra, o efecto de ilusión monetaria que experimentaron os
consumidores ao diminuir a base da escala de prezos pola
conversión automática peseta-euro de xeito que os cálculos
comparativos dos consumidores se viron afectados á hora de
recoñecer o poder adquisitivo efectivo das súas rendas. Os
efectos da conversión e as dificultades de cálculo para moitas
persoas debería inducir iniciativas tendentes a manter a pese-
ta como escala comparativa por un tempo superior. En todo
caso, a realidade do aumento dos prezos é o factor funda-
mental que incide e determina a percepción da cidadanía.

En efecto, basta aproximarse a calquera produto da cesta da
compra para detectar aumentos excesivos atribuídos ao redon-
deo. Non obstante, a tendencia ao aumento de prezos en Espa-
ña é sistemática no sector servicios dende hai anos pero menos
noutros produtos do mercado minorista nos que había un maior
grao de competencia. Dende o punto de vista da evolución di-
námica prezos-salarios existe unha asimetría básica e non é sor-
prendente que os incrementos de prezos camiñen por diante dos
salarios sendo a competencia e a información os principais an-
tídotos efectivos a medio prazo. Mais, no caso de España, o pro-
pio estado e os sectores asentados nun monopolio de facto con-
tribuíron a aguilloar a espiral de prezos mediante o aumento da
imposición indirecta e o abuso de posición dominante por parte
das empresas herdeiras dos antigos monopolios naturais. Os
efectos derivados dos investimentos realizados en América La-
tina por algunha destas empresas  forza a estas a “explotar” máis
a fondo mercados cativos como o español para presentar unhas
contas de resultados minimamente aseadas diante dos accionis-
tas e dos posíbeis buscadores de gangas empresariais.

O importante apoio da folga xeral do 20-X revela un mar de
fondo real que se asenta na percepción da cidadanía arredor dun-
ha insuficiencia das súas rendas ou dun deterioro preocupante das
expectativas económicas e sociais. O aumento dos prezos super-
ponse a unha situación crítica nos mercados internacionais, unha
caída da Bolsa que induce un efecto riqueza negativo, unha suba
do euro en relación ao dólar, unhas negociacións  dificiles na UE
e unha falta de credibilidade das institucións empresariais e de
control. Os aumentos de prezos están a producir unha desacelera-
ción do consumo interno das familias e a facer menos atractiva a
oferta turística española no mercado global, o que se traducirá
nunha caída da actividade económica e nunha diminución dos in-
gresos por turismo. A política de “déficit cero” autolimita o au-
mento do consumo e o investimento público aínda que, segura-
mente, a Unión Europea cambiará as recomendacións cara ao
equilibrio orzamentario en reunións vindeiras. Con todo, o máis
grave está por vir e concretarase nun “outono quente” e no enra-
recemento do clima de diálogo entre axentes sociais e institucio-
nais, o que acabará afectando á estabilidade e ao crecemento.♦

‘O Estado español aguilloou a espiral
de prezos mediante o aumento dos
impostos indirectos e o abuso de
posición por parte das empresas

herdeiras dos antigos monopolios”

Galiza no plano do carbón
FERNANDO BLANCO PARGA

Galiza produce o 19 por cento do carbón do Estado
pero só recibiu o 2,57 por cento das axudas ao sector.

‘A Autovía
Ferrol-As Pontes-Vilalba,

subvencionada
polo Plano do Carbón,

serviulle de desculpa a Fomento
para non facer

a Transcantábrica pola costa”



A súa saída de Barreras produciu-
se tras un expediente de regula-
ción ao abeiro dunha autorización
administrativa para rescindir os
contratos a cambio de conservar o
76% do seu salario, revalorizabel
nun 2% anual. Durante dous anos
percibiría un paro contributivo e a
partir de entón, ata os 65, estaría
cobrando un subsidio do Inem e o
resto do soldo pagaríao a empresa
a través dun segu-
ro externo que ten
contratado. O sub-
sidio do que se fai
cargo o goberno
consiste nun 75%
do salario mínimo
interprofesional, o
que supón arredor
de 330 euros
(55.000 pesetas).

Se a percep-
ción desta presta-
ción se vise  inte-
rrompida, Xosé
apelaría a empre-
sa para que se fixese cargo do to-
tal da nómina. Así se estableceu
no acordo asinado por ambas
partes en caso de que por algun-
ha razón burocrática, “temas de
papeleo”, perdese o dereito a co-
brar este subsidio. “Nós o que
queremos é que o pacto se cum-
pra, a ningún se nos ocorrería ir
por aí a buscar emprego”, afirma
Xosé. Para el, o normal en caso
de que ocorrera esta situación se-
ría “ir a Barreras e dicirlle que se
alguén ten que dar choio es ti e
non outros”.

A súa saída do estaleiro pro-
duciuse, segundo indica, “polas
políticas cara a construcción na-
val, que se considera un sector ob-
soleto”. Na súa opinión, “os em-
presarios queren descargar cadros
de persoal e lévano a cabo me-
diante as prexubilacións”. Sen
embargo, apunta que no caso de
Barreras “houbo sorte dado que se
incorporaron máis de 90 persoas
novas con contrato indefinido”.
Aínda que lamenta que na maioría
dos casos estas medidas fanse pa-
ra poder facer contratos en preca-
rio, “con salarios baixísimos”. Pa-
ra el as políticas de regulación de
empregos foron unha alianza “en-
tre a dereita, o capital, e os empre-
sarios para reducir custes, por iso
paréceme unha loucura que veñan
cambiando os criterios para que a
xente volva das súas casas”. 

Sindicalista convencido,
Xosé relaciona as siglas políti-
cas coas prácticas concretas do
Goberno e sinala que “é unha
mágoa que a xente descoñeza
quen é a dereita”. Na súa opi-
nión “existe unha contradicción

dentro da clase traballadora por-
que se a dereita goberna é por-
que esta a apoia”. Por iso sinala
que “non me estraña a reforma
vindo de quen ven” e sentencia
que “a min me parece querer to-
mar medidas contra os máis dé-
biles, como case sempre fan”.

O Goberno deu como unha
das explicacións necesarias para
poñer en marcha o decretazo o ex-

ceso de persoas
cobrando o paro
cando “existen
400.000 postos de
traballo vacantes
que non foron
aceptados polos
desempregados”.
Sen embargo, para
os sindicatos esta
afirmación “trata
de xustificar o in-
xustificabel”. Para
UXT, o único que
existe son 355.000
ofertas, 280.000

en Cataluña, que se anularon “po-
la desintegración que existe entre
as plataformas informáticas do
INEM e do Servicio de Emprego
Catalán”. Ademais, para CC.OO,
esta afirmación de que os parados
rexeitan ofertas de traballo axeita-
das “é absurda xa que o 43% das
persoas inscritas no INEM non
perciben ningunha prestación e
dos que teñen dereito a protec-
ción, a metade cobran únicamente
330 euros ao mes”. Coa reforma
ingresarían no mercado de traba-
llo 14.000 parados máis en Gali-
cia e 135.400 en España, atenden-
do a circular do Inem PR-2/02,
que recórdalle aos prexubilados
que están a percibir un subsidio e
esíxelle buscar “activamente em-
prego”.

Outra das razóns que esgri-
miu o goberno para sacar adiante
a reforma foi a de “acabar co
fraude que cometen moitos traba-
lladores que cobran o subsidio”,
entendendo que pode haber pre-
xubilaos que traballan sen decla-
ralo.  Os datos do INEM demos-
tran que ese fraude non existe na
medida que se publicita, xa que
das inspeccións feitas, soamente
atopouse algunha irregularidade
nun 3% dos expedientes revisa-
dos. Pola contra, o control reali-
zado pola Inspección do Traballo
en 5.000 empresas sobre a contra-
tación temporal, descubriu que o
48% dos contratos revisados -un
total de 13.000- eran fraudulen-
tos. Os sindicatos reclaman que
“na reforma non se especifican
medidas contra os empresarios
que comentan fraude”. 

Para Xosé, “o fraude está en

condenar a unha persoa a vivir
con 55.000 pesetas e por iso
xorde a necesidade de comple-
mentar ese salario”. Ademais,
“para cometer fraude, os traba-
lladores teñen que ter un cóm-
plice e inductor, que é un em-
presario que vai aproveitar para
pagarlle menos”, sentencia.

“A miña situación entendo que
non é a de buscar traballo”

Nestes momentos Xosé atópase
contento coa súa situación porque
“se tes 55 anos e saúde aínda po-
des facer moitas cousas na vida”.
Sen embargo, malia que confíe en
que a medida non teña carácter re-
troactivo, “aínda que non nun
100%”, a circular PR-2/02 de
principios de abril e que para os
sindicatos “desenvolve as medi-
das do decretazo”, contradí as sú-
as expectativas ao considerar a un
prexubilado como un parado
máis. A pesar de que a maioría de
persoas afectadas, como este tra-
ballador de Barreras, consideren
que “temos a nosa situación resol-
ta”, para o Inem trátase de “conse-

guir a recolocación dun colectivo
con grandes dificultades para ato-
par emprego”. Isto é, dende o Go-
berno enténdense que os prexubi-
lados pertencen a un sector con
problemas de acceso ao mercado
laboral e esta medida “trata de in-
centivar” a súa incorporación ao
mesmo. “Na práctica, a prexubila-
ción non lle vai interesar a ningún
traballador, porque non é lóxico
que se vaian dunha empresa tendo
unha estabilidade para ingresar no
mercado laboral en condicións
precarias”, afirma Xosé. Ademais,
engade que “nesas condicións ás
empresas tampouco lles interesa-
ría prexubilar, xa que se teñen que
facerse cargo do total do salario
lle sería moitísimo máis custoso”.
Nesa situación o mercado de tra-
ballo podería quedar aínda máis
constreñido xa que se dificultaría
a incorporación de xente nova, ao
non quedar prazas vacantes nas
empresas.

Para el, “é ilóxico que haben-
do un acto administrativo apro-
bado cando estaba en vigor outra
lei veña a cambiarse agora e a
afectar a quen xa tiña a súa situa-

ción solucionada”. Sinala que
“espero que a incoherencia do
Goberno non chegue ata aí, por-
que sería unha involución no seu
comportamento que esixiría un-
ha revolución pola nosa parte”. 

Coa actual reforma, a caren-
cia de rendas será un dos condi-
cionantes para cobrar o subsidio
e deberá acreditarse anualmente
ante o Inem. Sen embargo, tanto
a indemnización, como os afo-
rros, como o patrimonio compu-
tarán como unha renda, co cal na
práctica será practicamente im-
posíbel manter as prestacións pa-
ra os prexubilados. Os sindicatos
afirman que a única solución po-
síbel é a retirada do decretazo e
segundo Xosé, co seguimento
tan numeroso que tivo a folga, “o
Goberno ten que ser consciente
de que os sindicatos teñen moito
que dicir”. Este prexubilado vai
máis alá sinalando que a mellor
opción pasa por un cambio de
goberno xa que “por algúns erros
que poidan ter os partidos de es-
querdas na administración do sis-
tema público, gobernarán máis a
favor dos teus intereses”.♦
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Xosé Iglesias traballou durante case corenta anos nos asteleiros Barreras de Vigo.                                            PA C O  VILABARR O S

Os prexubilados tachan de ‘incoherente’ a reforma do Goberno

‘Se o INEM me chama
para traballar que se vaia preparando a empresa’

RUBÉN VALVERDE
Cincuenta e cinco anos, prexubilado dende hai dous e du-
rante case corenta traballando para Barreras. Este é o per-
fil de Xosé Iglesias Fernández, anterior presidente do Comi-
té de Empresa do estaleiro en representación de CC.OO., e
que se mostra “indignado” coa reforma do desemprego do Par-
tido Popular. A pesar da súa desconfianza no Goberno, sinala
que “espero a non retroactividade da animalada do decreto”.

‘Parecen querer

tomar medidas

contra os máis

febles,

como case

sempre fan”



MAR BARROS
A Comisión da Unión Euro-
pea fixo público o pasado 10
de xullo o borrador da polé-
mica reforma da Política Agra-
ria Común coa que se tentan
reducir ata un 20% as axudas
directas aos agricultores. A
proposta de Fishler pretende
crear un sector máis orienta-
do ao mercado, que non pro-
duza en función dos subsidios.

A revisión intermedia da PAC xe-
rou unha grande polémica debido
á existencia de intereses encon-
trados no seo da UE. O proxecto,
que conta co apoio de Alemaña
xunto co dos países que máis con-
tribúen ao presuposto da Unión
Europea, Holanda, Dinamarca e
Reino Unido, tenta reducir as cos-
tosas aportacións económicas ao
campo que se fan dende Bruxe-
las, o 45% do presuposto comuni-
tario, especialmente unha vez que
se amplíe a Unión a dez novos
países no 2004.

O obxectivo fundamental,
que segundo Fishler mantén a
filosofía da Axenda 2000, cén-
trase na creación dun sector
agrario competitivo, cunha ren-
da estábel para o colectivo ru-
ral, respetuoso co medio am-
biente e que responda ás necesi-
dades do usuario. 

Sen embargo, empréganse no-
vos instrumentos que non reducen
os actuais desequilibrios sociais e
territoriais, e que favorecen os ne-
gocios agro-químico-farmaceúti-
co, potenciando a agricultura in-

dustrial, a desregulamentación do
mercado e o dumping.

A revisión, que suscitou o re-
xeitamento de Francia, Irlanda e
os países do sur europeo, preten-
de reducir progresivamente as
axudas directas de xeito liñal e
indiscriminado comezando por
un 3% o primeiro ano ata un má-
ximo do 20% ao cabo de sete, o

que se coñece co nome de “mo-
dulación dinámica”. Ademais de
reducir os prezos dos productos
agrarios establécese unha axuda
simplificada á renda, á explota-
ción, que se calculará en función
de referencias históricas e do
cumprimento de normas ambien-
tais, de seguridade alimentaria e
de benestar dos animais.

Perdas para o sector

Neste sentido, o Sindicato La-
brego Galego, considera a pro-
posta un novo golpe aos labre-
gos, xa que as axudas non van
cubrir a perda de renda conse-
cuencia do recorte do 5% nos
prezos dos cereais. Engade que
a situación de discriminación

que ven sufrindo o campo gale-
go fronte o resto do Estado, no
2001 Galicia recibiu 17.000 mi-
llóns de pesetas fronte os
269.000 millóns de Andalucía,
verase acentuada debido ao re-
parto das axudas en base a re-
ferencias históricas.  

Outro punto quente desta re-
visión é a desvinculación do sub-
sidio da producción, é dicir, de
entrar en vigor, a partir de 2004
concederanse as axudas econó-
micas por explotación indepen-
dentemente do que produza cada
unha de elas. Segundo a Comi-
sión Europea o sistema actual de
primas en función da producción
xera excedentes e unha agricul-
tura intensiva. 

A consecuencia inmediata
sería o desprazamento das axu-
das de países con cultivos inten-
sivos de cereais e productores de
gando cara países montañosos e
de uso máis extensivo da terra.

A reforma, que entrará en vi-
gor na tempada 2004-2005 unha
vez aceptadas as súas propostas,
mediante o sistema de modula-
ción dinámica e de franquicia,
limitará a 300.000 euros as sub-
vencións por explotación agrí-
cola na Unión. Todo isto suporá
un aforro de 200 millóns de eu-
ros do orzamento común. A Co-
misión Europea pretende que se
redistribúan estes cartos aos es-
tados membros, non directa-
mente aos agricultores, para por
en marcha plans de desenrolo
rural por parte das administra-
cións de cada país.♦
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Favorece a desregulamentación dos mercados e o dumping, segundo os sindicatos

A reforma da PAC reducirá as axudas directas ao campo

ESTE VERÁN VIAXE
CON A NOSA TERRA

Viaxe ás
terras
encantadas
de Lemos.

Lois Diéguez

Unha viaxe
á procura
do solpor.
Do Tambre á
fin da terra.

Francisco X.
Fernández
Naval

Dos
camiños de
arrieiros aos
pazos da
Ulloa.

Xosé Manuel
Martínez
Oca

No corazón
de Galicia.
Viaxe polas
terras de
Chantada e
a Ulloa

Xulio
Valcárcel

Cartafol do
Barbanza.
Viaxe polo
cuadrante
das sereas.

Antón
Riveiro
Coello

Para coñecer mundonon é preciso ir lonxe

A UE daralle un novo golpe ás pequenas e medianas explotacións agrarias.                                                                   A . N .T.

Debate
aberto
Os sindicatos galegos opóñen-
se a reducción dos prezos do
mercado que propón a Comi-
sión Europea porque conside-
ran que ningunha explotación
labrega pode producir a prezos
de mercado mundial. Con esta
serie de modificacións na PAC
consolídase o dumping a tra-
vés de axudas directas.

Ao respecto, a Secretaria
Xeral do Sindicato Labrego
Galego, Lidia Senra, apunta
que “o Comisario pretende
xustificar mellor ante a socie-
dade o gasto público do sec-
tor, pero o que fai en realidade
é desviar a atención sobre un-
has medidas que para o único
que van servir é para transfe-
rir cartos públicos para a agri-
cultura industrial e directa ou
indirectamente para as arcas
dos grandes negocios agro-
químico-farmacéuticos”. 

Neste debate aberto no
que se converteu o proceso de
modificación da PAC, as co-
munidades autónomas están a
estudiar o impacto da reforma
para propor alternativas a
proposta inicial. O proxecto
deberá contar coa aprobación
dos Quince de chegarse a al-
gún acordo entre as diferentes
partes enfrontadas.♦



O debate entre PP e PSOE foi to-
talmente estéril porque ambos se
negan a debater nos grandes te-
mas (Euskadi, Lei de partidos po-
líticos, reforma do Estado, Xi-
braltar, Marrocos, reforma da UE,
pesca, agricultura...), porque as
posturas de Aznar xa eran coñeci-
das e porque Zapatero foi incapaz
de apresentar unha alternativa.

Mayor Oreja será o sucesor
de Aznar. Esta é a conclusión
que habería que sacar do cha-
mado “debate da nación” se te-
mos en conta o “programa de
futuro” que presentou Aznar pa-
ra “máis alá dos próximos dous
anos”. Aznar deixou claro que a
súa prioridade política, a ban-
deira fundamental do novo Go-
berno, é a seguridade. Foi este o
tema que centrou as últimas
campañas electorais en Europa,
gañadas pola dereita. 

Así, a acción de goberno
que Aznar propón para os próxi-
mos anos está precedida da pa-
labra máis: máis firmeza contra
o terrorismo, máis dureza con-
tra a delincuencia, máis control
da inmigración, máis esixencía
na educación, máis acoso ao na-
cionalismo,  máis control do Es-
tado... Máis España.  Aznar,
malia as súas nove ofertas de
acordo, non sabe pronunciar a
palabra diálogo.

O diálogo foi esmagado pola
lousa da maioría absoluta que lle
proporcionaron os españois hai
dous anos. Con el enterrou o
centrismo político que semellaba
ser a garantía de vitoria electoral.
Aznar non quere sequera que lle
fagan oposición. Afeito como es-
tá a que Zapatero e o PSOE lle
deixen mans libres nos grandes

temas, Aznar enfurrúñase cando
lle levan a contraria, cando real-
mente existe oposición.

Mesmo arremeteu contra
Rodríguez Zapatero, que tivo a
boa idea de escoller a análise
sindical como eixo da súa críti-
ca á política de Aznar. Zapatero
subiuse á vaga da protesta so-
cial para superar un enfronta-
mento no que sempre perde o
aspirante. Nesta ocasión non foi
así, socialmente Zapatero ga-
ñoulle a Aznar e afianzouse co-
mo alternativa incuestionábel
mesmo dentro do seu propio
partido, que devorara no mesmo
ritual a Joaquín Almunia.

O líder socialista reivindi-
cou máis prestacións sociais,
máis investimentos en educa-
ción, sanidade e benestar. Falou
das familias e falou dos mozos;
dos garavanzos, como dicía
Fraga cando estaba na oposi-
ción.. Cualificou a política do
goberno como “antisocial, auto-
ritaría e antiga” e colleu o ma-
nual do bo progresista para re-
clamar unha acción de goberno
que “protexa os febles fronte
aos poderosos”. 

Zapatero pediu máis

Zapatero tamén pediu máis:
máis vivenda pública, máis sani-
dade pública, máis seguridade
no emprego, máis seguridade ci-
dadá, pero non máis penas senón
máis prevención. Pero o único
que pretendía Zapatero era de-

rrotar a Aznar aproveitando a
forza da folga xeral. Tiña o ven-
to a favor e despregou o velame.

Mesmo cando Aznar lle re-
plicaba como martelo pilón que
“se ten algunha idea, sería bo
que nola dera a coñecer na Cá-
mara”, os golpes non chegaban
á zafra. Zapatero non tiña alter-
nativas. Non apresentou ningun-
ha. Contestaba: “xa as coñecerá
dentro de dous anos”. E a maio-
ría social semellaba disposta a
concederlle a dúbida a Zapatero,
cansos da prepotencía de Aznar.

Porque Aznar, ao cambiar o
goberno, certificou o seu fracaso
entregándolle co cesamento dos
ministros o trofeo de gañadores
aos sindicatos. Pero o presidente
negouse a explicar os cambios.
Preferiu asumir todo o protago-
nismo para o bo e para o malo.

Ata aí o que deu de si o de-

bate entre Aznar e Zapatero.
Ambos deixaron claro que nos
grandes temas, como Euskadi,
como a política con Marrocos,
non existen nin poden existir di-
ferencias. E dos outros, da Lei
de Partidos, da reforma da Xus-
tiza, do pacto municipal, da re-
forma da UE, da configuración
do Estado (Maragall e Touriño
propoñen un federalismo), dos
problemas agrícolas e pesquei-
ros... Deses non se debate. Eses
pactanse entre ambos. Aínda
que, como tivo que recoñecer
Zapatero, logo Aznar fai o que
lle vén en gana e non cumpre os
pactos. Zapatero segue a crer
que, estando o máis perto posí-
bel de Aznar nos que verdadei-
ramente son os temas políticos,
cando o electorado se canse do
seu bigote, escollerao a el para
presidente por ser máis guapo.

A ideoloxía de Llamazares

Con Julio Llamazares José Ma-
ria Aznar mostrase desprezativo,
porque o líder de IU ten ideolo-
xía, “doutrina”, chámalle Aznar.
Llamazares debullou un discur-
so de oposición moito máis sóli-
do que o de Zapatero. Pero pou-
co importa, porque Llamazares
non entra dentro do “consenso”.
Por eso se preguntou, “¿que
consenso?, ¿con quen o consen-
so?”, ante a oferta de Aznar. No
debate quedou claro que o único
consenso existente é entre PP e
PSOE; CiU e CC está para apa-
ños de ocasión. Os demais, se
non queren ser demonizados, te-
ñen que sumarse ao aprobado
por estes dous partidos.

Llamazares acusou a Aznar
de “queimar os ministros para
que o fume oculte a situación
real: manifesto declive no social
e no político. Pero o problema
non son os seus ministros, é 
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A coincidencia de PP e PSOE nos grandes temas esteriliza o debate

Aznar abandona definitivamente o centrismo e
Zapatero súmase á protesta social

Todos os partidos políticos coincidiron en denunciar o autoritarismo e falta de talente democrático de José Mª Aznar, na foto da dereita. Á esquerda, José L. Rodríguez Zapatero.

AFONSO EIRÉ
Adeus á procura do centro político. José María Aznar decidiu
abrazar abertamente a máis pura ortodoxia conservadora que
percorre Europa e Rodríguez Zapatero sumarse á política so-
cial que lideran os sindicatos para asentarse como alternativa. 

“Vostede trata ás minorías co-
mo vencidos”. Esta foi unha
das acusacións de Iñaki Ana-
sagasti a José María Aznar. Pe-
ro exitiron outras moitas:
“vostede pasa do antiterroris-
mo ao antinacionalismo (...)
Nunca aceptou o resultado das
autonómicas vascas (...) Fai a
política en Euskadi procuran-
do os réditos electorais do PP
en España (...) Está a bloquear
o Estatuto vasco (...) Pon os
medios de comunicación ao
servicio de afondar as diferen-
ciais (...) Todos os problemas
que existen tápaos con Euska-
di (...) Confunde a firmeza coa
intolerancia (...) Establece un
cerco político a todo o institu-
cional vasco e a todo o na-
cionalismo (...) Pon nas insti-
tucións a antigos militantes da
ETA (...) Quere que mentres a

ETA exista, o PNV deixe de
ser PNV. Non o vai conseguir
(...) Vostedes aínda non conde-
naron a Franco (...) Non se po-
de sacrificar o pluralismo para
combater o terrorismo (...) A
Lei de partidos políticos non a
contemplaba no programa
electoral (...) O único que lle
interesa é unir nacionalismo
democrático con violencia te-
rrorista....”

Anasagasti, como fixera
Llamazares e, logo, Begoña
Lasagabaster (EA), puxo de
manifesto a política errática do
PP, lembrándolle a Aznar can-
do el negociaba coa ETA, can-
do se opoñía a ilegalizar a HB,
reclamándolles que estivera
nas institucións e fixeran polí-
tica. Leulle o asinado no Pacto
de Ajuria Enea e no pacto do
PNV con Aznar para apoiar a

súa investidura, no que se
comprometía a realizar as
transferencias estatutarias.
Propúxolle “90 días de diálogo
e tregua”.

Pero Aznar non mudou pa-
ra nada o seu discurso que da-
ba voltas e máis voltas sobre
unha única idea: “vostedes
non queren buscar a desapari-
ción do entremado terrorista e
dos seus cómplices”. No fon-
do, a acusación de “vostedes
son coma eles”. Ademáis, o
“Parlamento vasco propón
acabar co ordenamento xurídi-
co e eso non o imos permitir”.
Para Aznar, o único que im-
porta son “as vítimas da ETA”.
A única fórmula para acabar
coa situación é a súa; crear na
práctica un estado de excep-
ción que envolva coma unha
néboa o resto da súa política.♦

As minorías como vencidos

Continúa na páxina seguinte



A.E.
As denuncias do BNG serviron ás
veces para que o Goberno central
se vise na obriga de actuar. Pero
Aznar non entende os problemas
de Galiza nin lle preocupan. Só
está preocupado polo terrorismo e
pola inmigración. A súa fobia an-
tinacionalista non é de balde,  se-
nón que ten como motivo a de-
fensa dos intereses dos poderosos.
Pero estamos a comezar un novo
ciclo político. Estes foron os eixos
dos discurso de Francisco Rodrí-
guez no Congreso.

Aznar “non acaba de com-
prender a marxinación estrutural
de Galiza”. Así llo fixo ver Fran-
cisco Ródríguez. Pero o presi-
dente español non comparte “o
negro panorama sobre o futuro”
que expuxo o voceiro do BNG.
Ata aquí o debate entre os na-
cionalistas galegos e o presidente
do goberno español. Da pesca, da
agricultura, dos estaleiros, o pre-
sidente español non quixo falar.

Aznar fuxiu esta vez da con-
frontación directa co BNG, co-
mo fixera noutras ocasións.
Contestou por temas xenéricos
aos integrantes do Grupo Mixto.
Parece que o BNG gañouse xa,
senón a consideración de Aznar,
si o respecto, pois Aznar tamén
fuxiu das descualificacións glo-
bais de anteriores debates.

Pero a cantinela tiña a mes-
ma letra aínda que variase a me-
lodía: “a taxa de desemprego
baixou na Galiza en seis puntos.
As autovías están feitas. Virá o
tren de alta velocidade. As
obras son máis complicadas
que noutros lados e os prezos
máis altos...”. Logo o PP rexei-
taría todas as propostas de reso-
lución do BNG neste sentido.

Obsesión pola idea de España

Na súa primeira intervención,
Francisco Rodríguez situou a Az-
nar na “máis xenuína tradición
españolista, que vinculou sempre
o patriotismo español aos intere-
ses dos poderosos. As clases tra-
balladoras do Estado español fa-
rían ben en fixarse como van en
parello a obsesión antinacionalis-
ta co recorte dos seus dereitos”.
Acusouno de “perseguir a redu-
ción da autonomía política a unha
mera descentralización adminis-
trativa”, coa subordinación dos

orzamentos ao déficit cero.
Para o voceiro do BNG, Az-

nar creou o clima de maior into-
lerancia e falta de respecto polo
pluralismo político dos últimos
25 anos, ata o punto de que todo
aquel que discrepa “será demoni-
zado”. Pediulle que lle dese outro
tratamento político aos proble-
mas do estado, “máis democráti-
co e dialogante”, e recordoulle
que “por moita tensión españoli-
zadora que cree na sociedade, os
problemas acaban por saír”.

Francisco Rodríguez puxo
de manifesto como Aznar utili-
zou a presidencia da UE exclu-
sivamente en función de dúas
das súas obsesións: o terrorismo
e a inmigración. Afirmou que
para o presidente español, todas

as solucións pasan unicamente
por “diminuír cada vez máis a
calidade democrática, crear
sombras e dúbidas sobre os que
non comparten as súas receitas,
intimidar e chantaxear os que
discrepan da súa política”.

En contraste, acusouno de
non dicir unha palabra sobre os
problemas da nosa flota, dos no-
sos agricultores ou dos nosos es-
taleiros, aos que se lles deberían
levantar este xuño as restricións
que pesan sobre deles. Tamén o
acusou de oporse á presencía das
nacionalidades históricas na UE.

Rodríguez considera que a
folga do 20-X é o comezo da
“deslexitimación social de Az-
nar e da súa política que non se
paraliza co cambio do gober-

no”. Tamén afirmou que “o op-
timismo macroeconómico ofi-
cial está desmentido por unha
realidade laboral concreta”. Az-
nar “non está aínda satisfeito
coas precariedades e fraxilida-
des laborais, pois quere menos
dereitos, unha vida persoal, fa-
miliar e social menos digna”.

“Estamos comezando un
novo ciclo político. Algo por fin
se move, aínda que sexa tímida
e lentamente, en dirección posi-
tiva. A euforia do que se deno-
minou nova economía deixa pa-
so ao impacto da verdade”, co-
mezaría a súa intervención
Francisco Rodríguez. Pero o
comezo do seu discurso non se
puido escoitar porque a TVE
conectou tarde co Congreso.♦

Nº 1.043 ● Do 18 ao 24 de xullo de 2002 ● Ano XXV Completar
Gernika
DANI ÁLVAREZ

OEstatuto de Gernika
xa ten 22 anos, pero
en 22 anos o estado

aínda non foi capaz de cum-
prir a súa propia lei. Na Co-
munidade Autónoma Vasca
faltan aínda 37
transferencias, entre elas al-
gunhas tan importantes
como a Seguridade Social
ou prisións. E como Madrid,
agora baixo o Goberno do
PP, está máis preocupado
por recortar competencias
que por ceder as que faltan,
ao Executivo de Ibarretxe
non lle queda máis opción
que tirar pola rúa do medio:
ou se cede aos vascos o que
é deles, ou se asume de xeito
unilateral, tal e como
demandou o venres o Parla-
mento de Gasteiz, cos votos
a favor de PNV, EA e IU, e
co voto en contra de popula-
res e socialistas, os que con
tanta firmeza erguen o facho
estatutario.

Agora resulta que son
eles, PP e PSOE, os defenso-
res do Estatuto. Gobernando
no Estado desde o ano 1982
e non foron capaces de
transferir as 37
transferencias que faltan pa-
ra que o texto de Gernika se-
xa unha realidade legal.
Segundo eles, se o
Parlamento vasco, onde resi-
de a soberanía dos vascos de
Araba, Bizkaia e Gipuzkoa,
marca prazos para completar
as transferencias, sitúase
‘’fóra da legalidade’’,
‘’seguindo a estratexia da
ETA’’. O cumprimento do
Estatuto é unha obriga legal
apoiada pola maioría dunha
sociedade que reclama máis
autogoberno cada vez.

Ao Partido Popular
nunca se lle oíu palabra nin-
gunha, non xa para afondar
no autogoberno, senón nin
tan sequera para traspasar as
materias que faltan. Antes ao
contrario, o que se oen son
voces para desposuír a
Ertzaintza de poder, para re-
cortar autonomía no ámbito
educativo (algo que xa fai de
feito coas leis que aproba) ou
no terreo cultural. ¿Como
pode entón o PP apresentarse
como defensor dun texto que
nin defendeu no seu día nin
o completa hoxe? O PP non
quere completar o Estatuto.

Pero claro, aquí explícao
todo a ETA, que serve de apa-
galumes: se o nacionalismo
pide máis transferencias, vai
da man da ETA; se está contra
a Lei de partidos, son de
Batasuna, que é o mesmo que
ser do grupo armado; se os
vascos non votamos ao PP, ta-
mén somos da ETA. Así fun-
ciona esta democracia, así
funciona o Estado español,
coa vergoñenta colaboración
dos socialistas, varridos do
mapa político. ¿Que saída nos
queda a quen no comungamos
con esta farsa? Berrar non, e
rirnos da illa de Perejil. ¿Os
marroquís tamén serán de
ETA?♦

Francisco Rodriguez afirma que a obsesión antinacionalista vai parella
ao recorte dos dereitos dos traballadores

Aznar non quere falar
da pesca nin da agricultura de Galiza

Vén da páxina anterior

vostede, a súa política”. Para
Llamazares, Aznar non só sen-
tenciou o diálogo social, senón
que está a desprezar a cotío a
división de poderes.

Se foi duro á hora de denun-
ciar como está a manexar en
servicio propio os tribunais e o
Parlamento, máis o foi aínda á
hora de criticarlle a política an-
titerrorista, pois iría unicamente
encamiñada a sacarlle “réditos
electorais”. Por eso o único que

estaría a facer Aznar é “atizar as
brasas en Euskadi”, levando á
situación de que “nunca estivo
tan lonxe de España”.

Por último, Llamazares fi-
xo un chamamento ao PSOE
para “converter a censura so-
cial en censura política”, pero
Zapatero estaba a recibir as
efusivas felicitacións dos seus
compañeiros. Como paga-
mento, ata desde o goberno lle
recoñecían o seu papel de “ga-
ñador”.

O quero e non podo de CiU

CiU debátese entre o querer e
non poder, ou, se cadra, entre
o non querer e parecer que non
poder, separar a súa proposta
política do PP. Malia aos in-
tentos de Pujol de desvincular-
se en Catalunya dos popula-
res, Xavier Trías só soubo re-
chazar as “adesións inque-
brantábeis”, rexeitando as leis
harmonizadoras polo que, che-
gou a dicir, “hai actuacións

coas que non podemos estar de
acordo e non contarán co
apoio do noso grupo”.

“Diálogo non é aceptar as
cousas por asentimento”, criti-
cou Trías, mostrando o males-
tar polas “formas” que ten Az-
nar de aplicar as súas políti-
cas. 

Aznar pasou por alto as cri-
ticas e exaltou a colaboración
mutua, “tamén en Catalunya”.
Nas resolucións, o PP apoiou a
maioría das de CiU.♦

–Temos que agardar ata o ano
2010 para ver executadas unhas
obras de 160 quilómetros de in-
fraestruturas ferroviarias entre A
Coruña e Vigo, as únicas que es-
tán garantidas, mentres se nos
inunda de propaganda virtual so-
bra a alta velocidade. A aplica-
ción dun modelo ferroviario dis-
criminatorio e atrasado no tem-
po, como todo o resto das infra-
estruturas, debemos de engadir a
lentitude da súa execución.

–Non asumen a defensa dos

nosos intereses pesqueiros. Fan
seguidismo puro e duro da UE.
Fischler ten motivos para rirse,
vostedes son conniventes.

–Temos unha gran capacida-
de de xenerar enerxía electrica,
pero seguimos padecendo un
subministro deficiente, por de-
baixo da media do estado. O
prezo dos hidrocarburos é supe-
rior á media do estado, malia es-
tar ubicada unha refinería de
Repsol na Coruña.

–Os nosos traballadores por

conta propia do mar e do campo,
os máis numerosos do estado, se-
guen sen ter unha integración ade-
cuada e coas coberturas sociais
debidas na Seguridade Social, co-
mo os autónomos, de grande im-
portancía numérica na Galiza.

–¿Señor Aznar, como explica
que Galiza medre menos que o
conxunto do Estado, teña máis pa-
ro, a pirámide da poboación máis
envellecida e sigan a emigrar aín-
da  os mozos e mozas, sendo un
país potencialmente rico?♦

Os recordos de Rodríguez a Aznar

Francisco Rodríguez afirmou que estamos a comezar un novo ciclo político.



Os EE UU lograron o seu ob-
xectivo de impoñer as súas con-
dicións ao que parecía o pro-
xecto xudicial máis importante
da historia da humanidade. O
presidente dese país, George
Bush, moveu todas as influen-
cias políticas e ensaiou todas as
arterías da xudicatura para con-
seguir que o Consello de Segu-
ridade botase abaixo a resolu-
ción da Asemblea.

A xogada saíulle redonda,
gracias ao compromiso de Gran
Bretaña e o aplauso da China,
que non ten ningunha intención
de subscribir o acordo do TPI. A
partir de agora, os soldados nor-
teamericanos destacados en mi-
sións no exterior non estarán
obrigados a responder de nin-
gún crime contra a humanidade
ata o verán do 2003.

Para os subscritores do acor-

do entre as Nacións Unidas e os
EE UU, esta era a única maneira
de salvar as misións de paz, nas
que as tropas de Washington te-
ñen o poder de coordinación, na
meirande parte dos casos. Mais
para moitos países asinantes na
Asemblea non presentes no Con-
sello de Seguridade, esta deci-
sión non ten valor xurídico e non
se senten obrigados a respectala.

Organismos mundiais de
gran prestixio, como Amnistía
Internacional, criticaron profun-
damente o acordo do consello.
Nun comunicado oficial deste
ente resáltase que o TPI pode
vivir nunha dupla legalidade
que só servirá para debilitalo.

“Ao non estaren suxeitos os pa-
íses a un tratado diferente ao
asinado en primeiro lugar pola
Asemblea, ¿cal vai ser o valor
xurídico que impida a actua-
ción, respondendo ás modifica-
cións agora aceptadas?”

Entre as argucias xurídicas
que contén o acordo do consello
figura a posibilidade de que o
propio consello interveña para
suspender investigacións do TPI.
Esta continxencia xa estaba re-
collida no tratado inicial, mais só
en casos excepcionais para sal-
var procesos de paz concretos e
sempre cun carácter temporal,
ambas as características non se
inclúen na modificación.♦
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Acabouse o longo periplo de Didier Rat-
siraka. Marc Ravalomanana fixo valer,
tamén pola vía das armas, unha victoria
electoral longamente cuestionada durante
varios meses, dentro e fóra do país, ata o
punto de provocar unha guerra civil, moi
ignorada no exterior pero da que chega-
ron a saber moitos deses nosos mariñei-
ros que pescan nas augas do Índico, nas
proximidades das turísticas Seychelles. 

A orixe da crise remontase ás elec-
cións presidenciais do 16 de decembro
pasado. Segundo fontes oficiais, a victoria
de Ravalomanana, cun 46 por cento de su-
fraxios, non sería suficiente para evitar
unha segunda volta, que foi convocada
para o 24 de febreiro. O poder económico
de Ravalomanana, dono dun imperio de
industrias alimentarias e alcalde da capi-
tal, Antananarivo, permitiulle a organiza-
ción do seu propio e paralelo sistema de
reconto de votos, segundo o cal, obtería o
53 por cento dos sufraxios, o que lle per-
mitiría obviar a celebración dunha segun-
da volta. A OUA pronunciouse a favor
dunha segunda votación pero ante a opo-
sición de Ravalomanana mediou para
efectuar un novo reconto que deparou un
51,54 por cento dos sufraxios para o can-
didato opositor. Ratsiraka, o presidente

saínte, contestou entón estes datos argu-
mentando irregularidades cometidas po-
los responsábeis do reconto, e propician-
do a celebración dunha consulta popular
que dirimira as diferencias. 

Ravalomanana mobilizou importan-
tes recursos na súa campaña, tirando un
considerábel proveito das súas emisoras
de televisión e do respaldo da Igrexa re-
formada, á que axuda economicamente.
A confrontación entre ambas as dúas fi-
guras, Ravalomanana, o home máis rico
de Madagascar, e Ratsiraka, artífice dun-
ha fallida revolución socialista, no poder
dende 1973, coa excepción do período
comprendido entre 1991 e 1996, pode ser
interpretado coma un enfrontamento en-
tre dúas culturas. Ratsiraka encarna o es-
tado autoritario, a dependencia de Fran-
cia, a antigua potencia colonial, defende
as empresas estatais e a poboación das
rexións rurais, mentres que Ravalomana-
na é un home de negocios, partidario das

empresas privadas, da independencia de
Francia e da potenciación da capital que,
segundo os seus críticos, administra den-
de a Alcaldía coma o seu feudo persoal. 

Ambas circunstancias explican en par-
te o desenvolvemento dun conflicto no
que partía como favorito Ratsiraka ao con-
tar co apoio de importantes unidades mili-
tares e dos gobernadores das principais re-
xións do país, unha lóxica que foi vencida
polos imperativos do momento e que aco-
chan poderosos intereses externos. A im-
portancia estratéxica de Madagascar é ca-
da vez maior dado que controla o acceso
do Océano Índico ao Atlántico. O trans-
fondo da crise a duras penas pode ocultar
un tenso pulso entre Francia e os Estados
Unidos, que segue gañando espacios nun
continente no que ata hai pouco non tiña
máis que unha presencia relativa. Ravalo-
manana, que non oculta a súa orientación
proestadounidense, queda en situación de
mudar o equilibro de poder nesta zona. 

Didier Ratsiraka conclúe así unha longa
carreira política que iniciou da man do seu
pai, Albert, militante do Partido dos Des-
herdados de Madagascar, o PADESM, fun-
dado en 1946, e no que desenvolvería un-
has sensibilidades sociais que o levarían,
anos adiante, a propiciar unha orientación
socialista do país. Autor do Boky Mena, es-
pecie de Libro Vermello malgache, e im-
pulsor dun profundo cambio social que a
partir dos anos oitenta comezou a afrouxar
por mor, entre outros, da caída dos prezos
das materias primas, Ratsiraka soubo aban-
donar o poder en 1993 e recuperalo en 1996
por vía democrática. Non tería por qué ser
menos demócrata nesta ocasión. Agora, no
exilio dese París familiar dende os seus
anos de Liceo, con amargura remata outro
episodio dun deses líderes do sur que se en-
frontaron ao neocolonialismo e alentaron a
emancipación dun Terceiro Mundo cada
día máis atrapado nas redes de intereses do
mundo desenvolvido. É o definitivo adeus
dun capitán de fragata que será lembrado
sempre coma o “Almirante Vermello” polo
seu paso pola escola naval de Brest.♦

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

(IGADI), www.igadi.org

O episodio malgache
XULIO RÍOS

Aquí fór a

A xustiza
mexicana ve
‘indicios’ de
corrupción
na campaña
de Fox

A.N.T.
O Instituto Federal Electo-
ral de México atopou “in-
dicios” de que Vicente Fox,
actual presidente do país,
recibiu fondos procedentes
do estranxeiro para finan-
ciar a campaña electoral
nos comicios presidenciais
do 2000, nas que conseguiu
a vitoria. As leis mexicanas
prohiben que os partidos
políticos reciban recursos
do exterior, polo  que o lí-
der da dereita podería ser
acusado dun delito de co-
rrupción. 

Contodo, o responsábel
da investigación, Jaime Cár-
denas, foi cauto e aludiu á
continuación do proceso,
durante as próximas sema-
nas, para considerar probada
a connivencia entre Fox e os
investidores estranxeiros.
“Aínda é moi prematuro fa-
cer unha análise. Seguimos
compilando información e
comprobando documenta-
ción”, afirmou.

O que si xa quedou de-
mostrado foi que si houbo
recursos irregulares no fi-
nanciamento do grupo de
apoio ‘Amigos de Fox’, or-
ganización a través da que se
canalizaron os fondos. Nas
investigacións que coordina
Cárdenas, tamén está en tea
de xuízo a regularidade das
actuacións do daquela can-
didato do Partido Revolu-
cionario Institucional, Fran-
cisco Labastida.♦

O Consello de Seguridade da ONU
modifica o tratado sen o permiso da Asemblea

Os EE UU impoñen as súas condicións
para aceptaren o Tribunal Internacional

CÉSAR LORENZO GIL
O Consello de Seguridade das Nacións Unidas aceptaron, final-
mente, darlles inmunidade aos soldados estadounidenses duran-
te un ano a cambio do apoio de Washington ao proxecto do Tri-
bunal Penal Internacional (TPI). Con esta modificación, desvir-
túase a decisión da Asemblea Xeral, que quedou deslixitimada.

A escusa dos cambios no acordo é a permanencia dos EE UU nas misións internacionais de paz. Na imaxe, soldados norteamericanos desembarcando en Bosnia-Herzegovina.



A.N.T.
Os galegos presentes no equi-
po español de kaiak que dispu-
tou a derradeira proba da Co-
pa do Mundo desta modalida-
de en Milán destacaron en to-
das as probas nas que partici-
paron. Sonia Molanes, do Club
Autoestradas Kaiak Tudense,
gañou catro medallas de ouro.

As piragüistas galegas volveron
demostrar que están a vivir un

momento moi doce de forma.
Sonia Molanes gañou catro ou-
ros. En k-2, 500 metros, Molanes
gañou acompañada pola zamora-
na Beatriz Manchón, igual que
nos 200 metros. As outras dúas
medallas obtívoas no k-4, nas
distancias de 200 e 500 metros.
No mesmo equipo correu Tarei-
xa Portela, polo que esta firme
promesa do piragüísmo nacional
logra dous ouros, ao lado da pro-
pia Manchón e Isabel García.

Na categoría masculina, Aike
González, tamén do Club Tuden-
se, logrou o ouro co equipo de k-
4 na distancia de 200 metros,
nunha embarcación na que esta-
ban Manuel Muñoz, Oier Aizpu-
rua e Jaime Acuña. Con esta
mesma compañía, González fí-
xose coa prata en k-4, 500 me-
tros e 1.000 metros.

O olímpico Jovino González,
que participou nas probas indivi-
duais de k-1, tamén pendurou do

pescozo unha medalla. Neste ca-
so, o membro do Tudense obtivo
o bronce na proba de 1.000 me-
tros. González tamén destacou na
carreira de 500 metros, para aca-
bar finalmente no sétimo posto.

Logo desta proba, os galegos
non terán acougo. O próximo 18
de xullo comeza na localidade de
Szeged, en Hungría, o Campionato
de Europa de piragüísmo en aguas
calmas. Todos os nosos represen-
tantes teñen opción de medalla.♦
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Soliño e
Falque,
campionas
de España
de atletismo

A.N.T.
As galegas Soidade Castro
Soliño e Consuelo Pérez Fal-
que lograron dúas medallas
de ouro, respectivamente,
durante os Campionatos de
España de atletismo en cate-
goría veteranos. A proba dis-
putouse o pasado fin de se-
mana en Monterrei.

Soidade Castro, que per-
tence ao Sporting Comesaña
(Vigo), foi primeira nas pro-
bas de 5.000 e 10.000 me-
tros. En ambas as carreiras, a
atleta de Mos bateu a marca
deste campionato.

Consuelo Pérez, do Celta
de Vigo, superou a todas as sú-
as rivais nas dúas probas raí-
ñas da velocidade, os 100 e os
200 metros lisos. A viguesa ta-
mén conseguiu, ademais do
primeiro posto, o récord do
campionato nas dúas carreiras.

Castro Soliño é unha das
máis sobranceiras atletas ga-
legas na categoría de fondo e
consegue este triunfo logo
dunha tempada na que asis-
tiu á meirande parte dos clá-
sicos desta disciplina. Pola
súa banda, López Falque é
unha das especialistas que o
Celta ten para a categoría de
velocidade.♦

Sonia Molanes gaña catro ouros nas catro modalidades nas que participou

Catro galegos gañan
medallas na Copa do Mundo de kaiak

Equipo español de K-2, coa galega Sonia Molanes á dereita. Na outra imaxe Jovino González.



Manu Chao
en Vilagarcía
Do 18 ao 20 de xullo Vilagarcía cele-
bra o Festival do Norte, coa filosofía
de apoiar actos culturais marxinados
polos medios de masas. Tras a xorna-
da de benvida, o venres 19 actúan Vo-
lovan, System, La Habitación Roja,
Astrud, Nosoträsh, Mercromina e Cin-
namon Gum. O día álxido será o sába-
do 20 con de Manu Chao, Nilo MC e
os ourensáns Lamatumbá.♦

O Morrazo
a todo folk
O Festival Intercéltico do Morrazo cele-
bra a 18ª edición entre o 25 e o 27 de xu-
llo. O grupo de Miranda do Douro (Por-
tugal) Glandum-Galundaina abre o pro-
grama o xoves xunto ás gaitas bretonas
de Bagad Bro León e os vallisoletanos
La Bazanca. Mercedes Peón será a
protagonista da xornada do venres e Ke-
pa Junquera pecha o festival o sábado.
No cartel, máis grupos como Gaiteiros
de Lisboa e Flook, ademais de anima-
ción na rúa e artesanía durante o día.♦

Un xardín
para Chao Rego
O pasado 13 de xullo Xosé Chao Rego
recibiu de mans do presidente da Aso-
ciación de Escritores en Lingua Galega,
Bernardino Graña, a letra “E”, máximo
galardón. Na homenaxe que lle tributa-
ron en Vilalba, terra natal de Chao Rego,
o escritor tamén plantou un bidueiro e
destapou a placa dun xardín co seu no-
me. É a primeira vez que a asociación
outorga o seu premio a un ensaísta.♦

berta é a exposición que inau-
guraron nas Pontes cos fotogra-
fías aportadas polos propios
ponteses para dar conta dos lu-
gares desaparecidos do conce-

llo. Conta co apoio da xente como tamén se
espera na homenaxe que a Suso Vaamonde
organiza a Asociación de Viciños de Maga-
lofes en Fene para o día 21, despois de que
a víspera se proxecte un video sobre o can-
tautor. Maria Manuela, Paloma Suances, A

Quenlla e O Carrabouxo serán algúns dos
participantes na comemoración. Será ho-
menaxe e tamén festival musical, como ou-
tros que a tal altura do verán se celebran no
país. Pero non só música. Mentras Ponte-
vedra prepárase para pechar o Festiclown,
Compostela disponse a experimentar o
Festival dos Sentidos que comezará o 27
na Granell. E o 24 e o 25, debates, arte, li-
teratura e música a tempo completo no
Festigal 02 no campus sur compostelán.♦

A

Mercedes Peón.

M
a

n
u
 C

h
a

o
.

Carme Sampedro, escritora e xornalista bonaerense, con residencia actual en Vigo.
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O ouro que vén
da prata
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Artistas e escritores marcharon
un día de Galiza con rumbo a
Buenos Aires, a cidade que os
acolleu e onde desenvolveron
boa parte da súa traxectoria ar-
tística. Castelao, Luís Seoane,
Federico Ribas, Rafael Dieste,
Otero espasandín, Xosé Ruibal,
Maruxa Mallo ou Ramón de
Valenzuela atravesaron un día o
mar para establecerse naquel
París americano que entón era a
capital arxentina. Marcharon ta-
mén milleiros de emigrantes
que atoparon naquela cidade
que medraba como un cruxol de
culturas o destino onde traballar
e onde atopar o mellor futuro
para os seus fillos, alguns deles
tamén artistas, escritores, can-
tantes ou xornalistas. Moitos
deles están agora de volta. Des-
pois dunha saída masiva de in-
telectuais na dictadura militar
arxentina e outra a comezos dos
anos noventa, a difícil situación
económica actual fai que moitos
profisionais se atrevan a aban-
donar o país e dirixirse ao lugar
de orixe familiar. 

A xornalista e escritora Car-
men Sampedro é un exemplo
destes novos retornados. Como
ela son moitos os que acadaron
un alto grao profisional na Ar-
xentina e atopan agora atrancos
para que aquí sexa recoñecida a
súa formación. Aos poucos os
seus nomes aparecen e intentan
facerse un oco nun panorama
que, por veces, ofrécelles máis
atrancos que vantaxes. 

Unha desas pedras difíciles
que se poñen no camiño dos re-
tornados é conseguir convalidar
toda a formación acadada en
Buenos Aires. Experimentouno
en propia pel a psicóloga Mª
Carmen Clavería cando com-
probou que non se lle ia ter en
conta nin a súa experiencia de
profesora universitaria, nin a
súa traxectoria hospitalaria á
hora de encontrar traballo.
“Non podía competir con outros
profisionais. Os emigrantes te-
ñen sempre que adaptarse e su-
fren continuas perdas” sinala
Carmen Clavería que ten unha
consulta psicolóxica e imparte
cursos de autoestima para mu-
lleres despois dun longo e difí-
cil periodo de adaptación labo-
ral desde que hai nove meses a
situación económica obrigouna
a buscar un futuro mellor para
os seus fillos, despois de ter
marchado para Arxentina con
só tres anos. Semellantes difi-
cultades atopou a artista Liliana
Vázquez que tardou tempo en
que se lle recoñecese a súa li-
cenciatura na Escola de Belas
Artes, malia os estudos durar
dous anos máis que no noso sis-
tema educativo. Agora Liliana é
profesora substituta en ensino

medio e comproba a singulari-
dade de que unha profesora teña
acento arxentino, a pesar de que
cada vez atopa máis estudiantes
con deixe porteño nas aulas. 

De Buenos Aires chegaron
tamén as irmáns Santorum,
Marcela e Ana. Marcela é pinto-
ra e acaba de pechar unha expo-
sición en Soutomaior e abre en
breve outra na galería Alameda
de Vigo. Ana adícase á xestión
cultural e traballa na Casa Mu-
seo Valle-Inclán. Volveron ao

remate dos seus estudios en
Buenos Aires. “É normal que
agora regresen moitos profisio-
nais porque os nosos pais mar-

charon pobres e obrigados e un
dos seus obxectivos prioritarios
era que os seus fillos tivesen
formación e así, eu que me criei

entre galegos emigrados vin co-
mo a xeración seguinte estaba
formada por profisionais”, ex-
plica Marcela Santorum. 

A cantautora Lorena Lores
ou Ánxeles Ruibal son outros
dous nomes dun panorama ar-
tístico que recolle a cultura e a
carencia labrada nos anos bo-
naerenses. Ánxeles Ruibal re-
gresa despois de décadas na ca-
pital arxentina cun galego cun
sotaque que descubre de segui-
do a súa procedencia. Igual que
tantos que marcharon, Ruibal
volve coa esperanza de atopar
un mundo mellor: “Unha sem-
pre está de volta, sempre é un
comezo. Non me rindo. Volvo
coa madurez que dan os anos e
con confianza no futuro”.♦
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A cultura que vén de Buenos Aires
Artistas, escritores e profesionais regresan en plena crise arxentina

CARME VIDAL
As cantautoras Lorena Lores e Ánxeles Ruibal, a escritora Carmen
Sampedro ou as artistas Liliana Vázquez e Marcela Santorum for-
man parte da cada vez máis ampla nómina de artistas e intelectuais
de procedencia galega que se formaron en Buenos Aires e agora re-
gresan desandando o camiño que noutrora recorreron os seus.

Ánxeles Ruibal e Marcela Santorum.                                                XA N  C ARBALLA

Varios libros e incontábeis páxi-
nas de xornais e revistas poboan
a vida profesional desta galega
con sotaque porteño. Carmen
Sampedro marchou de nena cos
seus pais a Buenos Aires e alí
desenvolveu unha sólida forma-
ción que a había de levar polos
camiños do xornalismo e a li-
teratura. Dúas razóns condúcena
agora a regresar. Unha é a nece-
sidade de vivir algunha vez no
lugar no que naceu, a outra, a di-
fícil situación económica que
atravesa o país no que pasou boa
parte da súa vida. Carmen Sam-
pedro recorre de novo a ruta que
marcaron os seus pais, pero des-
ta volta no sentido de regreso

“Se tivese que dar unha ex-
plicación da miña volta diría que
igual que os meus pais emigra-
ron para encontrar  traballo e un-
ha vida digna eu veño aquí cin-
cuenta e tres anos despois bus-
cando o mesmo”. Sen embargo,
contra o que aconteceu na xera-
ción dos seus proxenitores, Car-
men Sampedro regresa cunha
ampla formación e unha extensa
vida profesional como xornalista
en distintas cabeceiras bonaeren-
ses e como autora de libros como
unha biografía sobre Trinidad
Guevara, un ensaio sobre as tele-
novelas ou o volume Madres e
hijas, a súa crónica de dúas xera-
cións de inmigrantes á Arxentina
baseada en entrevistas coas pro-
tagonistas nas que analiza o tema
da conservación da identidade de
orixe. Na súa vontade está agora
continuar este traballo co estudio
das mulleres retornadas. 

Carme Sampedro fala con
emoción do seu regreso, das
veces que pensou en volver al-
gún día e do moito que cavilou
no que tería sido a súa vida se
nunca marchase de Galiza.

“Son eses temas pendentes que
sempre te persiguen e eu deci-
dín que nalgún momento tiña
que vivir no lugar no que na-
cín”, afirma. Os seus amigos
bonaerenses sospeitan que Vi-
go, a cidade onde agora reside,
debe ser o lugar máis bonito do
mundo. Desde que aterrou
Carmen Sampedro non para de
gabar o seu destino e fala del
afervoadamente, sorpréndese
en cada beira e compárase cun-
ha esponxa que todo o absorbe.
Di que esas calidades, esa cu-
riosidade inmensa que de se-
guido se lle adiviña, e ese esta-
do aberto no que se atopa tiñan

que ser beneficiosas para entrar
de novo na profesión xornalís-
tica, a que abandonou cando
deixou Buenos Aires. 

“Na dictadura, cando tanta
xente se exiliaba, dicíase que o
último que marchase que apa-
gara a luz. E agora estase vol-
vendo a dicir. Buenos Aires era
como o París de Latinoamerica,
había un nivel intelectual único
e agora rompe o corazón ver es-
te empobrecemento, por exem-
plo, presenciar como quebran
as editoriais”, laméntase Car-
men Sampedro, que como mili-
tante de esquerdas coñeceu de
perto a represión dos militares

arxentinos. Coida deste xeito
que, a estas alturas da vida ela
quixera “vivir realmente do que
unha quere facer, pero é impo-
síbel sosterse escribindo libros.
O xornalismo é enriquecedor en
tanto que dá moito coñecemen-
to e neste momento Galiza darí-
ame a posibilidade dun achega-
mento máis profundo”.  

Desde nena o tema da iden-
tidade presentóuselle como un-
ha cuestión biográfica. Na casa
falábase galego e comíanse co-
midas que arrecendían á terra.
“Tiña a sensación de que a miña
familia estaba nun país que non
nos pertencía” pensaba daquela
e agora, cincuenta anos despois,
sorpréndese de non “poder con-
testar dun xeito automático a
unha pregunta tan básica como
cal é a miña nacionalidade, se
digo arxentina inmediatamente
aclaro que nacín en Galiza e fun
educada como galega. E nin-
guén cre que son galega con es-
te acento que teño”, explica
Carme Sampedro que escolleu a
unha prima de Castelao entre as
mulleres das que recolle no seu
libro o relato de vida. “Son as
mulleres as grandes transmi-
soras da cultura de orixe, sobre
todo nesa época na que se zou-
paban da casa e dos fillos”. 

Esta filla que se confesa
independente, oposta ao mode-
lo que os seus pais esperaban
para ela, non pode ocultar a súa
emoción cando lembra a despe-
dida da súa nai ao partir desde
Buenos Aires. Defendía a súa
decisión de  regresar á terra pe-
ro, segundo comenta, sabía  que
na mente daquela muller á que
abrazaba estaba o día no que ela
tamén se despediu da súa nai
que quedaba en Galiza para
nunca máis volvela a ver.♦

Carme Sampedro
‘Regreso máis de cincuenta anos despois
de marcharen meus pais buscando o mesmo’
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A.N.T.
Rosa, a gañadora do programa
televisivo Operación Triunfo,
actuará os días 23 e 24 de xullo
en Lugo e Ourense dentro do
programa O son da cultura, pro-
movido pola Consellería de Cul-
tura. A iniciativa pública servirá
tamén para que David Bisbal e
Chenoa canten en Carballo, Ale-
jandro e Gisela visiten Cangas,
A Estrada e Vigo e David Busta-
mante e Verónica participen do
agosto de Pontevedra. O depar-
tamento dirixido por Xesús Pé-
rez Varela mostrouse así mesmo
xeneroso á hora de contratar a
Julio Iglesias. Catro concertos
presenta na súa xira galega. 

Co nome de O son da cul-
tura durante os meses de xullo,
agosto e setembro, a Conselle-
ría programa en trinta localida-
des do país un ciclo de concer-
tos nos que os protagonistas sn
os participantes de Operación
Triunfo, o exitoso programa te-
levisivo. Sete concertos leva-
rán aos palcos a sete dos parti-
cipantes na catódica academia
musical noutros tantos espectá-
culos nos que os concursantes
cantarán a dúo, excepto no ca-
so da gañadora Rosa. Mediador
da Xunta nesta programación
está a ser o ex-presidente do
Pontevedra Clube de Fútbol,
Gerardo Lorenzo que contratou

os dereitos da xira para Galiza. 
O programa da Xunta con-

templa asimesmo catro actua-
cións de Julio Iglesias e concertos
de Alberto Comesaña, Chayanne,
Revolver, Cadillac ou Jarabe de
Palo. Milladoiro, Cristina Pato,

Os Cempés, Luar na Lubre ou
Berrogüetto son os músicos das
seis noites que a Xunta adica en
todo o circuíto á música galega. 

Os cantantes de Operación
Triunfo conseguiron en pouco
tempo uns caches á altura dos
artistas máis caros do momento.
Unha actuación de Rosa cotíza-
se en máis de sesenta mil euros.
Os que queiran asistir, por
exemplo, ao concerto de Ouren-
se que se celebrará o día 24 te-
rán que abonar 12 euros pola
entrada, entre outras cousas
porque as condicións económi-
cas de contratación da artista
dispáranse cando se trata dun
concerto de entrada gratuita.♦

Lezama
Lima
RAMIRO FONTE

En tódolos cuartos había un
exemplar de Paradiso.
Todo o mundo era lector

de Lezama, e ninguén lera a
Lezama. Os vellos amigos,
cando se reatopan, lembran a
páxina do novelón na que deci-
diron desistir. Pode ser a vinte,
a noventa e tres ou a
duascentas trinta. E, sen embar-
go, falan de Lezama Lima, ese
habanero groso, que fumaba
puros e que, como Julián del
Casal, desexaba morrer de
asma, de tos leda e dolorosa.
Creo que o conseguiu.

Agora que as feridas perco-
rren, de arriba a abaixo, o
lombo de Suramérica, volvemos
lembrar a nosa biografía de lec-
tores. Nun tempo a literatura
castelá era para nós, dun xeito
evidente, a literatura
suramericana. Gracias a que os
libros viñan de alá, nós
podiamos considerarnos
lectores. E entre tanto cume, ha-
bía un Everest, que todo o mun-
do desexaba escalar, e que pou-
cos lograban. En tódolos cuartos
había un exemplar de Paradiso:
seguramente, o Ulises da miña
xeración.

Lembro estas cousas,
despois de botar a tarde follean-
do un catálogo dunha
exposición sobre Lezama Lima.
Hai autores sobre a que un se
forma unha opinión e autores
que, aínda sendo unha
referencia, non sabemos qué di-
cir sobre eles. Como tantos, eu
non fun quen de enganchar na
lectura de Paradiso e, se teño
que escoller entre o principio de
claridade ou o principio de
hermetismo, teño clara a miña
opción. Non podo presumir, co-
mo algún amigo, de ter
rematado Paradiso, nin podo
xurar sequera que chegase á pá-
xina noventa e tres. A min,
Lezama desbórdame. Non me
gusta ser dogmático en cuestións
de poesía, pero non estou moi
seguro de que os mellores
poetas son os que non se enten-
den. O oráculo que fala a través
de enigmas corre o perigo de
converterse nun palabreiro. Cán-
tas veces a retórica esconde un
profundo baleiro. 

Pero lin enteira a poesía de
Lezama, anque nunca sei qué
versos recordo. E hoxe, mesma-
mente, volvín abrir o meu exem-
plar da súa Poesía Completa e
lembrei que non había tanto que
me pelexara con el. Gastón
Baquero levárame a Lezama Li-
ma, de novo, hai un ano. Sigo
perdido no exceso de linguaxe
de Lezama Lima, pero non por
iso o desestimo. Neste tipo de
poetas, en canto da “alta serieda-
de” que Arnold reclamaba para a
poesía intúo que funciona moito
a parodia. Linguaxe barroca cun
fondo paródico, iso é o que me
parece a min. Todo vai a contra-
rritmo. Qué pouco sinxelos son
os Versos sencillos de Martí.
Gustaríame pensar que o poeta
José Lezama Lima era un
bolerista que, de verso a verso,
cambiaba de traxe, de anteface
ou de máscara. Claro é que, para
conseguir isto, debía ter un baúl
prodixioso.♦

A Consellería de Cultura subvenciona
Operación Triunfo

A.N.T.  
Despois de seis anos sen cele-
brarse o Festival da Poesía rea-
parece neste fin de mes de xullo
na que será a súa XVI edición,
organizado pola S. C. D. Con-
dado. Máis de vinte poetas par-
ticiparán neste encontro criado
arredor da literatura pero que
inclúe no seu programa exposi-
cións de pintura e fotografía, ar-
tesanía, teatro e música. Poetas
como Marga do Val, Calos Ne-
gro, Helena de Carlos, Raul Gó-
mez Pato, María do Cebreiro,
Enma Pedreira, Isolda Santiago
ou Iolanda Castaño de Galiza,
Paula Lemos e Dalila Monteiro
de Portugal, Laurindo Neves de
Cabo Verde ou Osvaldo da Ga-

ma de São Tomé e Príncipe son
algúns dos participantes nun
festival que se presenta co lema
“Outro mundo é posíbel”. 

O lema reivindicativo é un
dos sinais de identidade do Fes-
tival de Poesía que naceu en
Mondariz-Balneario en 1981 e
tivo logo sedes en Salvatera,
Salceda ou Ponteareas. “Auto-
determinación camiño da Inde-
pendencia”, “Contra o V Cente-
nario”, “Insubmisión”, “Poesía
en liberdade” ou “En defensa da
lingua” foron algúns dos temas
que levaron en edicións anterio-
res aos poetas ao Condado. Ta-
mén a publicación dun libro
conmemorativo foi marcando a
historia deste festival. No rena-

cemento que a S.C.D. Condado
promove para este ano, o volu-
me con obra dos poetas partici-
pantes será presentado en Vigo
no Instituto Camôes o día 8 de
agosto e contará cun limiar de
Carlos Taibo e unha introduc-
ción de Miguel Anxo Fernán
Vello. 

Pero o programa comezará
moitos días antes. O día 26 de
xullo está prevista a apertura de
exposicións de pintura e foto-
grafía e o día 30 a celebración
dunha noite de fados. Sen dúbi-
da, será o día 31 a xornada cen-
tral do festival que congregará
pasarrúas, exposicións de arte-
sanía, concertos,un xantar popu-
lar, teatro infantil e o festival po-

ético-musical que dará comezo
ás 20 horas. Teresa Baixo, Vaiss
de Cabo Verde, Sarabanda, Fo-
lía, Contradanza, Son do Miño,
Tino Baz, A quenza ou Lemorai
de Timor Leste porán a música
no encontro do Condado. 

Con xa máis de vinte anos
de historia, o Festival de Poesía
contou coa participación dos
principais poetas galegos ade-
mais de convidados de Portu-
gal, Brasil, Angola, Moçambi-
que, Euskadi ou Cataluña nun-
ha cita anual que xa se conver-
tera en tradición para a literatu-
ra. O mesmo ánimo é o que im-
pulsa á S.C.D. Condado a rea-
vivalo seis anos despois da súa
desaparición.♦

O Festival da Poesía do Condado
renace cunha noite de fados



Título: Ira.
Autor: Xavier Manteiga.
Edita: Galaxia.

A Xavier Manteiga prácenlle as
localizacións exóticas; lembre-
mos Manancial, a anterior en-
trega. Neste caso, en Ira, a ac-
ción localízase en Toitén
(maioritariamente) e en Sto. To-
mas. Tanto o do ecuador, Toi-
tén, como o do trópico, Sto. To-
mas, son lugares abeirados á
selva, en permanente loita con
ela; lugares extremos onde o
home desafía o enorme poder
da natureza tratando de habili-
tar, de roubar, un lugar para vi-
vir. Pagará un alto prezo: nunca
deixa de sen-
tirse suxeito a
unha vizosa,
exuberante e
insondábel na-
tureza que en
calquera mo-
mento pode re-
clamar o que é
seu, que conti-
nuamente obri-
ga a que o ho-
me sexa cons-
ciente da pro-
visionalidade
na que habita.
A suor, a humidade, esa atmos-
fera que se apalpa, as persona-
xes entradas en carnes, a necesi-
dade de beber... son manifesta-
cións da fraxilidade humana,
permanente constatación de que
nos achamos nunha situación
extrema, que o drama está por
dentro e a traxedia pode sobre-
vir en calquera intre. Se ade-
mais lle engadimos ao dito, a
presencia de mulleres fatais
(marcadas por un pasado escu-
ro, de personaxes masculinas un
tanto indolentes e un profeta
que lembra a insignificancia hu-
mana, xa non hai dúbida de que
acabará producíndose. 

Dá igual que soe a tópico, a
moi visto xa, a bondade dunha
novela non debe depender uni-
camente do tema, das situacións
que desenvolva: mesmo para
quen sosteña que a novela é o
cinema da mente isto non debe
ser así, pobre da novela que só
sexa historia, precisamente nese
algo máis, nese plus, é onde se
atopa a riqueza do feito litera-
rio, cando a mensaxe trascende
de lingüística a literaria.

Un xornalista chega a Sto.
Tomas para facerlle unha entre-
vista a un soado escritor. Ató-
pao a piques de morrer e axú-
dao a rematar a súa derradeira
obra. Esta novela, autobiográfi-
ca de A.C., constitúe a meiran-
de parte, o núcleo, de Ira. O re-
lato da chegada do xornalista e
da súa estadía son complemen-
tarios, e permiten afirmar que
hai dúas novelas que se super-
poñen e complementan para da-
ren lugar ao discurso total.
Mais cando se crea a personaxe
dun gran escritor, cómpre saber
facerlle honra e dotalo dunha

escrita consecuente sen que
desmereza a do narrador princi-
pal. Cousa que non se produce
aquí, por veces a expresión está
tan pouco traballada, por exem-
plo con repeticións innecesarias
e inxustificábeis, que desdín
moito. Chama  a atención ta-
mén que, nos dictados que A.
C. lle fai ao xornalista, sexa tan
parsimonioso cando se atopa ás
portas da morte; sobre todo
porque algúns destes dictados
son prescindíbeis e só preten-
den facer tempo para a chegada
do segundo clímax (o da nove-
la total). 

Dá a impresión de que os
23 capítulos da novela incon-
clusa de A.C. son realmente
Ira, e que o resto só quere redi-
mensionala. Pero aínda admi-

tindo que estea ben trabada, o
peor de todo é que as dúas par-
tes, a de A.C. e a do xornalista,
semellan escritas pola mesma
man, de non ser polo diferente
tamaño da letra non se decata-
ría un de onde está. A sensa-
ción de unidade acae ben ao
conxunto pero di pouco do
gran escritor e tampouco esta
se resentiría con discursos máis
individualizados. Finalmente,
as notas a pé de paxina son ta-
mén un reforzo desa unidade,
porque nos están lembrando
continuamente que hai alguén
máis que o soado escritor que
ten moito que dicir, mais esas
notas non son sempre necesa-
rias, algunha que non achega
información relevante era per-
fectamente evitábel.

O mellor da novela áchase
no deseño das personaxes. Es-
tas descoñécense entre si, só se
coñecen parcialmente entre
elas, de maneira que tralo co-
ñecemento total imaxinamos
que se atopa ese destino tráxico
que paira no aire. Arriba xa fi-
xemos un primeiro achega-
mento a respecto da disposi-
ción de elementos tráxicos des-
de o inicio. Dentro disto, as
personaxes son capítulo de es-
pecial importancia. Aínda que
non agachan certo caracter pre-
visíbel, inclusive tópico, isto
tamén ten a súa parte positiva:
o narrador ponas a andar un ca-
miño que as leva á fatalidade,
elas sábeno, intúeno, e o lector
tamén (outro síntoma tráxico),
pero o que non resulta tan doa-
do imaxinar é a maneira en que
se vai producir o desenlace e
moito menos as razóns. 

Primeiramente trázase o ei-
xo magnético, non por conven-
cional menos importante, sobre
o que xirará todo, e que está
definido pola atracción mutua
entre homes e mulleres, entre
homes (que semellan un tanto
indolentes, algo falso como se
demostrará no clímax) que non
poden evitar deixarse arrastrar
e mulleres fatais (de pasado es-
curo, misterioso, onde se pre-
sinte a traxedia constantemen-
te) que exercen un encanto
irresistíbel. No lado masculino
a vinculación entre A. C. (o so-
ado escritor) e Marcelo (o ami-
go) semella clara e aínda que
nunca sexa totalmente transpa-
rente, o misterio radica na que
ambos e dous teñen  con To-
masso (de quen sabemos que
experimentou a traxedia, que o
atormenta aínda, da que non
deu fuxido), relación indirecta
que é máis “coas súas mulle-
res” que con el propiamente.
Ao trío de homes correspónde-
se o que integran Ira, Estefanía
e Claudia: misterio doloroso,
un e trino, a relación que hai
entre elas é un dos aspectos
chave da intriga (e que non
imos desvelar). De xeito que
podemos falar de tres tríos:
Claudia, Ira e A.C. son o pri-
meiro (sabemos que une a A.C.
con Ira e Claudia pero non a Ira
con Claudia); Tomasso, Marce-
lo e Estefanía son o segundo
(neste caso a incógnita é que
une a Marcelo con Estefanía
nin a Estefanía e Tomasso entre
si); a terceira latente, inagarda-
da e importantísima une a Este-
fanía, Marcelo e A.C. O xogo
de transparencias superpostas
Claudia-Ira-Estefanía-(Eva, ta-
mén) está moi ben desenvolto e
constitúe un dos aspectos máis
logrados desta novela, de leitu-
ra amena, onde a imposibilida-
de de manter relacións amoro-
sas plenas explica que “cando
máis te boto de menos é cando
estás comigo”.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Do Centro
Dramático
Xerais edita dúas pezas
teatrais dentro da colección
Os libros do Centro
Dramático Galego. Por un la-
do, Agnus
Patri, o tex-
to co que
Afonso Be-
cerra de Be-
cerreá gañou
o pasado ano
o premio
Álvaro
Cunqueiro. A
traxedia
arranca dos
aconteceres
dunha cea
intrascendente
cos tres
protagonistas,
Teodosio, o
pai, Orestes, o
fillo, e Diana,
a súa namora-
da. Por outra
parte, Daniel Cortezón revisa
o texto que xa editara hai trin-
ta anos, Os Irmandiños. Nel
recría o capítulo histórico das
protestas dos vasalos
acaudillados por Roi Xordo.♦

A Ilustración
do cura de Fruíme
Xulio Pardo de Neyra asina o
volume O labor lírico do ilus-
trado cura de Fruíme, no que
da a coñecer a totalidade da
obra en galego de Diego
Antonio de Zernadas y Castro.
Considera-
da unha das
figuras sen-
lleiras da li-
teratura ga-
lega do
Barroco, a
súa
importancia
radica en ter
cultivado a
lingua propia
nos séculos
escuros. O autor analiza a
obra e a realidade galega do
século XVIII. En Laiovento.♦

Contos
de ovos fritos
Os pequenos lectores poden se-
guir coa súa afección durante
os meses do verán. Kaladranka
presenta na colección Demade-
mora Conto para contar men-
tres se come un ovo frito,
lectura recomendada para ese
momento
no que un
senta á me-
sa. Pep
Bruno é o
autor,
Mariona
Cabassa a
ilustradora e
Marisa
Núñez a tra-
ductora ao
galego. En
O pescador
e a súa mu-
ller Manuela
Rodríguez narra as sorpresas
que pode dar o mar co apoio de
Josep Rodés nas ilustracións.♦

Novela,
de leitura
amena
sobre a
imposibi-
lidade de
manter
relacións
amorosas
plenas.

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

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

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

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

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

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. GUÍA DAS LINGUAS

DE EUROPA.
Xosé Henrique Costas.
Edicións Positivas.

2. GRAMÁTICA
DA LINGUA GALEGA.

Rosario Álvarez - Xosé Xove.
Galaxia.

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

4. CONVERSAS
CON F. CARBALLO.

Santiago Prol/Xan Carballa
A Nosa Terra

5. CONVERSAS CON
XOSÉ CHAO REGO

Daniel López Muñoz.
Xerais.
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Librarias consultadas:
Cartabón (Vigo).  Couceiro (A Coruña). Michelena (Pontevedra).

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

Traxedia entre o sol e a selva
Manteiga retorna aos ambientes exóticos cunha novela de amor e fatalidade

Xavier Manteiga.                                                                                     A . N .T.
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Título: Cartas de Luís Seoane desde o exilio.
Autor: Francisco Fernández del Riego.
Edita: O Castro.

O xénero epistolar ten para o
lector ou o estudioso un morbo
especial. É, xunto ao das me-
morias, o que permite adentrar-
nos na intimidade de moitas
decisións e conductas. Mais
epistolarios e memoriais en-
fróntanse e peléxanse coa von-
tade e de trascender por parte
dos seus autores ou autoras.

O primeiro que se ten que de-
tectar ante unha correspondencia
é si o autor das misivas e cartas,
non intre de redactalas, pensaba
xa que algún día verían a luz e se
converterían en libro. Tal acción
reflexiva ten valores literarios e
ideolóxicos que marcan contidos
e opinións. Caso semellante sería
o dos libros de memorias. Cando
se escriben, os seus autores, po-
den caer na tentación de realizar
unha sorte de biografía oficial
onde todo queda debidamente
contextualizado e redondeado a
maior gloria do redactor. 

Por desgracia na nosa cultu-
ra non se manifestou esa paixón
tan anglosaxona polas memorias
e correspondencias. Piñeiro, Paz
Andrade, Rafael Dieste, Carmen
Muñoz ou Maside, forman parte
da nómina galega de epistolarios
que teñen como expresión máxi-
ma as correspondencias de Ma-
noel Antonio e Castelao. 

Aínda escasas as mostras
dun xénero que é perseguido po-
los investigadores máis rigoro-
sos, nos últimos anos foise edi-
tando un corpus epistolar que xi-
ra en relación ás personalidades
do galeguismo da postguerra,
tanto do exilio como do interior.
Aportacións ao debate e á lectu-
ra que atopan en Francisco Fer-
nández del Riego un fornecedor
privilexiado pola extensa e rica
traxectoria vital desta figura que
aínda non acadou, malia fastos e
cargos serodios, o recoñecemen-
to real do seu insobornábel labor
cultural en tempos da dictadura
franquista.

Entrega agora Del Riego as
cartas que desde América lle es-
cribira Luís Seoane. Unha co-
rrespondencia que remata coa
triste confirmación dunha au-
sencia irreparábel. Na derradeira
das cartas cruzadas, en xaneiro
de 1979, Seoane anunciaba que
lle gostaría redactar un libro de
memorias. Só tres meses des-
pois morrería quedando priva-
dos todos nós dunha posibilida-
de única de coñecer boa parte da
historia do século XX de man
dun protagonista privilexiado.

O epistolario que Seoane
comparte con Del Riego prolon-
garase durante trinta e dous
anos. Iníciase once anos despois
do alzamento militar de 1936
entre dous homes que comparti-
ran estudos e axitación política
en Compostela. Nas primeiras
cartas abundan as preguntas. Os

“que foi de” ou os “onde está”
enchen unhas cartas entre dous
activistas culturais.  Del Riego
falaralle de Fole, Aquilino ou
Plácido e Seoane devolveralle
novas de Dieste, Lorenzo Varela
ou Otero Espasandín. Amistades
rachadas polo exilio e unha dis-
tancia que se facía atlántica para
as relacións fluídas.

A correspondencia Seoane-
Del Riego, aínda recoñecéndo-
lle todas as prevencións necesa-
rias para canear censuras e re-
prensións,  sorprende pola
práctica ausencia de debate e
información política. Confór-
mase, máis ben o contrario, co-
mo un epistolario de intercam-
bio cultural e persoal no que se
visualizan os seus desencontros
con boa parte da colonia galega
en Buenos Aires e o desconcer-
to ante a percepción que Ra-
món Piñeiro estaba a ter do la-
bor dos intelectuais exiliados.

A respeito do exilio, á parte
de informar puntualmente a Del
Riego das súa empresas artísti-
cas e culturais, deslízase a súa
disconformidade coa crencia que
no interior se tiña do mecenazgo
de Puente. “Os unicos mecenas
somos Cuadrado e eu”, chega a
escribir un Seoane que amosa un
distanciamento co galeguismo
organizado de Castelao e Núñez
Búa e, pola contra, unha cercanía
a Abraira e aos dirixentes socie-
tarios do Centro Gallego de Bue-
nos Aires para quen dirixe o seu
voceiro xornalístico.

A ausencia práctica de co-
mentarios sobre Castelao –que
non sexa a súa morte– sorprende
enormemente o mesmo que,
chegados os anos setenta, cal-
quer reflexión sobre as novas
pautas do nacionalismo popular.
En canto a Ramón Piñeiro, logo
de saudar o nacimento de Gala-
xia e o labor de Del Riego, xa en
1957, en medio dunha polémica
literaria comezan uns desacor-
dos que nese mesmo ano toman
plasmación cando Seoane se en-
teira do valeiro que Antonio
Baltar recibe do grupo piñeirista
cando visita Galiza.

A teima por ver filiación co-
munista tras calquer intelectual
exiliado mételle o medo ao pro-
pio Seoane. Chega a escribirlle a
Del Riego quen ten temor de que
lle ocurra a el o mesmo que a Bal-
tar se volvera a terra.  Non tardou
en vivilo nunha pequena visita a
Compostela en 1959 cando dun
grupo de mozos que, escribía Se-
oane,  son “sabios en Alemania e
inútiles para Galicia”, atopou un-
ha fria recepción na que quixo ver
a impronta dun Piñeiro co que
cruzara cartas agres: “Fai diag-
nósticos cunha lixeireza pouco
digna do seu prestixio de home
estudioso e repousado, cando non
está tomando unha actitude
desdeñosa que non lle correspon-
de”, queixase a Del Riego. Tamén
lle confía: “Si a xente moza está
feita no carácter á súa imaxe, la-

mentoo fondamente por esa xe-
neración galega”. 

Desacordos que lle facturan
no persoal un perfil de perdedor
que non se corresponde cos re-
coñecimentos que recolle desde
as súas actividades artísticas na
Arxentina. Unha a unha, con le-
xítima inmodestia, refírellas a
Del Riego nunha postura de líci-
ta autoafirmación. En medio dos
sin sabores do exilio a arte é un-
ha válvula de escape e creación
que repara, a maiores, as perdas
dos proxectos culturais. Empre-

sas editoriais, revistas, a
audición radial e sobre to-
do a Galicia Emigrante pa-
ra quen a colaboración de
Del Riego farase impres-
cindíbel. As cartas son tes-
temuña do labor inxente de
dous homes en lugares dis-
tintos e distantes empeña-
dos e manter e restaurar a
memoria de Galiza.

Seoane intercambia in-
formacións e desliza confi-
dencias que en ningún caso
concordan cun xeito de ser
que debuxa el mesmo can-
do lle describe a Del Riego
a personalidade confusa de
Abraira: “parécese moito a
min en que fala con exa-
bruptos”. Mesmo cando lle
confesa a súa dor polo de-
sencontro que sufre con Isa-
ac Díaz Pardo, á altura de

1978, garda as formas aínda
mantendo a contundencia. Seoa-
ne discrepaba dun proxecto do
que el se via como pai intelectual
e mostra o desacordo coa marcha
do Museo Carlos Maside imaxi-
nado por el ao servicio de Galiza
e non ao de “unha empresa”.

Peticionario obsesivo de li-
bros, crítico das babecadas dos
“eruditos de Ourense e Ponteve-
dra” (v.g. Risco e Filgueira),
propagandistas que, segundo el,
coincidían cos que situaban a
“Galiza no tocante ao arte fora

do tempo”. Mentres Seoane,
defensor dos Francisco Miguel,
Fernández Mazas, Maside e Ei-
roa, deixáballe entrever a Del
Riego que a pintura que se esta-
ba a facer na terra baixo o fran-
quismo circulaba a anos luz da
que en Buenos Aires expuxeran
Maruxa Mallo ou Laxeiro ou a
que bosquexaban aínda Leopol-
do Nóvoa e Mercedes Ruibal. 

Tivo medo de asentar defi-
nitivamente en Galiza. Sentía-
se fora de xogo e volven outra
vez temores como aqueles que
sofrira en setembro de 1960,
por outras causas ben distintas,
cando percorreu Galiza. “Non
debiamos de ter ido”. Notaba
nos osos a dureza do franquis-
mo e sufreu na Coruña vendo
os primeiros disparates urba-
nísticos. En 1965 confiáballe
os seus segredos a Del Riego:
“síntome empurrado guindado
a unha beira para que me atase
o renegue de todo canto fixen
agora. Como un ser anacrónico
que non ten sentido algún”. 

Arredado do Centro Galle-
go en Buenos Aires, disgustado
con Díaz Pardo (o editor agora
deste libro) e con dúbidas cer-
tas de voltar á terra, en abril de
1978 caeu ao fin na conta. “Foi
un erro, matino, declarar disol-
to o Partido Galeguista”.♦

X. ENRIQUE ACUÑA

Correspondencia de arte e exilio con Galiza ao fondo
Fernández del Riego publica as cartas que recibiu de Luís Seoane

Francisco Fernández del Riego e Luís Seoane.



Título: O niño do Sol.
Grupo: Milladoiro.
Edita: Discmedi.

Dezaseis discos suma xa a en-
vexábel traxectoria de Milla-
doiro. O último, O Niño do Sol,
cumpre dous meses desde a súa
presentación e ofrece 13 temas
que afondan na aposta por com-
poñer un repertorio no que arbi-
tran tradición e creación propia.
Especialmente estremecedora é
a aparición de Faustino Santali-
ces, mestre da gaita e da zanfo-
na falecido en 1960 e persona-
xe de referencia para o grupo. 

Co Alalá das Mariñas, Mi-
lladoiro incorpora a voz e o son
da zanfona de Faustino Santali-
ces ao seu novo traballo. Esta
peculiar colaboración foi extra-
ída dun disco gravado cando ti-
ña 72 anos e despois de gañar o
I Premio Internacional de Ins-
trumentos Clásicos e Populares,
en Madrid no 1949. Unha incor-
poración que foi posíbel gracias
ás novas tecnoloxías e á xenero-
sidade do seu fillo. Pero esta
non é a única homenaxe que lle
rende o grupo. Escoitar o disco
leva ao encontro de Errurú un-
ha recreación da canción de ber-
ce que o “inesquencíbel” Santa-
lices lles cantaba aos seus fillos
e que chega a Milladoiro tamén
da man de Faustino fillo.

O Niño do Sol volve ser un-
ha proposta de viaxe, travesía ata
a Finis Terrae, o sitio no que ao
principio dos tempos o sol bus-
cou “o lugar idóneo para o seu
repouso”, di Milladoiro na pre-
sentación do CD. “Alí onde o
mundo se acaba, onde se con-
centran e desde onde se espallan
as fozas telúricas que gobernan a
terra. É a fin do mundo, o recun-
cho do oeste que coñecemos co-
mo Galicia”. Explican os com-
poñentes do grupo que do mes-
mo xeito que teñen aludido unha
e outra vez ao país polo seu no-
me máis habitual (A Galicia de
Maeloc, Galicia no País da Ma-
rabillas, Galicia no Tempo, Ga-
llaecia Fulget) ou con trasuntos
do mesmo (Castellum Honesti,
Iacobus Magnus, No Confín dos
Verdes Castros) quixeron neste

traballo chamala polo seu nome
máis potente e esplendoroso. 

“Velaí O Niño do Sol”, un
disco que se abre co Canto de
Cego de Mondoñedo recollido
do Cancioneiro de Bal y Gay e
Torner, unha homenaxe á figura
do cego tocador de zanfona ou
violín e recitador-cantor das
máis variadas lendas e historias.
A gaita inicia a segunda das pe-
zas, Sete Naos, na que Milladoi-
ro engarza unha selección de pe-
zas tradicionais que van desde
unha muiñeira, a de Escuadro,
ata dúas danzas: unha do Gre-
mio dos Zapateiros de Betanzos
e outra, unha danza de arcos e
cintas procedente de Guláns. 

O percorrido pola tradición
pasa polos cantos de pandeiro da
colección de Daniel González (no
tema O Bruxo da Montaña), a
marcha procesional dos Gaiteiros
de Ponteareas, recollida no Can-
cioneiro de Casto Sampedro e un
canto de Nadal con sonoridades
medievais recompilado por In-
zenga (en Veneranda Dies), o te-
ma que utilizaban os gaiteiros
composteláns para percorrer a ci-
dade nos días de festa (Pasaco-
rredoiras de Santiago) para final-
mente fundirse coa composición
propia en O merlo no Pomar (que

pecha o disco cunha muiñeira tra-
dicional que logo lle dá paso a ou-
tra de sinatura Milladoiro). 

Co Niño do Sol, que chega
ata as nosas mans acariñado po-
los fermosos debuxos de Fran-
cisco Leiro “moldeador da ma-
deira, da pedra, da materia”, tal
e como descri-
ben os músi-
cos, Milladoi-
ro estrea for-
mación. Á
despedida de
Rodrigo Ro-
maní seguiulle
á incorpora-
ción de Manu
Conde (guita-
rra, slide gui-
tar, bouzouki)
e Roi Casal
(harpa, ocari-
na, bouzouqui)
que fan equipo
con Xosé An-
tón F. Méndez,
Xosé V. Fe-
rreirós, Nando
Casal, Antón
Seoane, Moncho García Rei,
Harry C.,  

Milladoiro ofrece varias
composicións propias (Praga,
Os ollos de Andrea –que descu-

bre a voz de Laura Amado– e
Aires do Valmiñor) pero se cadra
a que acada un protagonismo es-
pecial é Abril, revelada como
“unha mostra da capacidade cre-
ativa” dos novos integrantes, “a
nova seiva”. Non é a única. En
Alborada Harry C., músico de
Madrid que se incorporou non
hai moito a Milladoiro, mostra a
súa maneira de interpretar a no-
sa tradición tocando unha albo-
rada tradicional con influencias
do “fiddle” americano.

No ánimo de todos eles está
seguiren a ser embaixadores da
nosa música fóra. Con novas xi-
ras no Estado español, Italia, Ho-
landa e os Estados Unidos, e co-
mo non, no Xapón, país onde ti-
veron unha grande acollida e co
que manteñen unha extraordina-
ria relación. Da viaxe tamén dan
conta coa incorporación dunha
pista extra, a versión que fixeron
do tema de Millworker de James
Taylor por encargo de Kathy
Mattea, artista de música country
e folk á que coñeceron nun con-
certo nos Estados Unidos (re-
transmitido en directo polo cadea
NPR) e coa que teñen colaborado
en diferentes ocasións.♦

P.B.
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Encrucillada
Nº 128. Maio-xuño de 2002. Prezo 4 euros.
Dirixe: Andrés Torres Queiruga.

Xosé Manuel Caamaño utiliza
o estudo sobre o amor para
explicar as relacións humanas
ao longo da historia. Xoán
Rodríguez repara no persona-
xe bíblico de Xob, o da eterna
paciencia. Xavier Carro
lembra a fi-
gura de
Thomas
Merton. Xe-
sús
Carballido
explica as
conclusións
da XIX
Semana
Galega de Fi-
losofía. O
finado Carlos Casares
recordara os 25 anos da revis-
ta nun texto agora póstumo.
Ademais, Vitorino Pérez Prie-
to reflexiona sobre a dinámica
interna da Igrexa Católica.♦

A voz de Lenda
Nº 7. Abril de 2002. Prezo 1 euro.
Edita: Lenda.

Entre os moitos contidos deste
número, destaca unha
manchea de comentarios sobre
o significado das festas do
Nadal para varios membros da
redacción da revista. Hai
tamén espacio para a crítica
cinematográfica, literaria e te-
levisiva, cun especial recordo
a Jim Henson, creador dos
monicreques de ‘Barrio Sésa-
mo’ e os

‘Telenecos’.
Tamén hai
dúas peque-
nas explica-
cións das re-
lixións
islámica e
hindú, varios
poemas e un-
ha entrevista
co músico
Antonio Castillo. María Elisa
Míguez dá conta biográfica de
Roberto Blanco Torres, xorna-
lista asasinado polos franquis-
tas en 1936.♦

A Xanela
Revista cultural
das Mariñas

Nº 13. Primavera de 2002.
Coordena: Suso Torres.
Edita: A.C. Eira Vella de Betanzos.

Inclúense obras literarias de
Paulo Martínez, Iolanda Gonzá-
lez, Lucía Aldao, Maxi Rei, Xa-
bier López, Medos Romero,
Gabriela Ro-
dríguez, Fer-
nando Botto,
Ruy Ventura,
Margarida
Parreira e Ni-
colau Saião.
Na sección de
patrimonio,
Xosé María
Veiga e Xoán
Sobrino
reparan nas medoñas da Serra
Vella e as capelas de San André
da Ribeira e San Bartolomeu,
en Monfero.♦

Milladoiro, nova viaxe desde a fin da terra
Co Niño do Sol, o seu novo disco, estrean formación

O Niño
do Sol é
unha
travesía
ata a Finis
Terrae,
o sitio no
que ao
principio
dos tempos
o sol
buscou
“o lugar
idóneo para
o seu
repouso”

A nova composición de Milladoiro ao completo.

A.N.T.
Con motivo da celebración
das festas do Apóstolo 2002,
o Compostela Festival volve
xunguir as tradicións máis
senlleiras coas propostas máis
contemporáneas nun progra-
ma no que conviven a música,
a animación e o folclore. Seis
días e seis noites, do día 19 ao
25 de xullo.

Na praza da Quintana esta-
rá o arxentino Fito Páez (10 eu-
ros) os cubanos Orishas, a bra-

sileira Daniela Mercury, a for-
mación Zuco 103 (Holanda-
Brasil) e como anfitrións Mer-
cedes Peón e Carlos Núñez (10
euros), que pecha o programa.
Estes concertos compleménta-
se con outras actuacións que
levarán a música na noite á
Praza do Toural da man de Pe-
pe Vaamonde e Habas Verdes,
Liñaceira, Route e Ultreia. 

Tamén haberá animación
nas rúas con charangas, xigan-
tes e cabezudos de diferentes

zonas do Estado, celebraranse
as Xornadas de Folclore con
agrupacións de todo o país e a
XXII edición do certame de
enxalzamento do traxe galego.
O programa ao completo pode
consultarse en www.santiago-
turismo.com. O programa
presentouse o mércores 17 no
Teatro Principal, un acto no
que participaron representantes
do goberno municipal e Merce-
des Peón. A maioría das actua-
cións son de balde.♦

Fito Páez  nas noites do Apóstolo 
Música, animación, folclore e cabezudos volven ao Compostela Festival

Música

Fito Páez.



Vostede insiste en utilizar na
crítica dos sistema literarios
unha metodoloxía histórica.
¿Por que?

Intento responder a unha
cultura crítica excesivamente
centrada nos textos. Ninguén
se converte en escritor por ra-
zóns exclusivamente literarias.
Os fenómenos estilísticos pó-
dense describir, pero non expli-
car. Para explicalos hai que re-
correr á historia, a factores ex-
ternos ao propio libro. A litera-
tura non deixa de ser un produ-
to social, aínda que iso non
quere dicir que sexa un reflexo
inmediato da sociedade.

¿Porque afirma que a li-
teratura galega naceu como
unha heterodoxia?

Representa unha heterodoxia
dentro do campo político espa-
ñol. Rompe en certo modo o
“sentido común” instaurado na
cultura española e as previsións
sociais desa cultura. Este feito é o
que lle deu, de sempre, á literatu-
ra galega un cariz político, cariz
que aínda segue tendo. O que pa-
sa é que dentro de Galiza somos
conscientes diso e corremos o
risco de definírmonos en oposi-
ción e non en base á nosa propia
historia. É o problema de conver-
ter un estigma en emblema.

Ten dito que os investiga-
dores non son apátridas,
¿por que?

É obvio que a referencia na-
cional está en todos nós. Resulta
moi difícil para un investigador
substraerse a iso. Cando un in-
vestigador en ciencias humanas
analiza un campo ou unha prác-
tica social faino sempre co seu
“sentido común”, é dicir cunha
crenza previa instaurada. Pero
incluso nas ciencias empíricas se
dan pelexas para dicir que o in-
vestigador de tal nación foi o que
descubriu o virus da sida, entre
paleontólogos sucede o mesmo.

Na crítica literaria actual
hai quen volve falar de valo-
res universais e permanentes.
Penso en Bloom, por exemplo.

O que di iso defende a súa
propia posición. Pero claro que
hai valores universais. A nación
é unha formulación entre ou-
tras. O concepto nacional non
serve por exemplo para obser-
var as diferencias culturais den-
tro da mesma nación. Nin todas
as diferencias étnicas están aso-
ciadas a unha nación. Pero o

concepto de nación é poderoso
e atractivo, mesmo para crear
unha identidade onde non a ha-
bía. Así está a suceder en Áfri-
ca, onde se empezan a impoñer
ideas nacionais levadas polos
europeos sobre outro tipo de
identidades anteriores. A idea
nacional resulta ademais moi
útil para identificármonos fron-
te aos outros e tamén é a que dá
lugar ao exotismo.

¿Qué é o exotismo?
O converter en ficción, en

algo artístico ou literario, o que
é pragmático nunha cultura
allea. Os turistas converten algo
útil do país que visitan en deco-
rativo na súa propia sociedade.
Pasa coa novela magrebí en
Francia, por poñer un exemplo.

Vostede usa moito o con-
cepto de autonomía. ¿Podía
explicar en que consiste e di-

cir tamén se a literatura gale-
ga é autónoma?

Unha literatura é tanto máis
autónoma canto máis se move
por razóns literarias e non so-
ciais ou políticas. Nos anos vin-
te os literatos e os políticos gale-
gos eran case os mesmos. Hai
algunhas décadas a literatura ga-
lega estaba moi influída por un-
has normas de cómo debía ser.
Na actualidade o campo literario

galego comeza a ser autónomo.
Hai loita interna para ocupar po-
sicións, hai quen ten recoñece-
mento e quen loita por telo...

Hai premios, editoriais de
referencia, unha loita, neste
momento, por conseguir os
dereitos da obra de Avilés...

É certo. Aínda que as edito-
riais están sempre a medio ca-
miño entre o cultural e o econó-
mico, coas contradicións que
iso leva consigo. Se unha edito-
rial mira só os números e perde
o prestixio cultural vaille ir
mal. Pero, volvendo á pregunta
anterior, quero facer notar ta-
mén que moitas veces os hábi-
tos culturais duran máis que as
causas que os produciron. Os
autores galegos de hoxe escri-
ben con máis autonomía, pero
os lectores aínda ven, en boa
medida, a literatura galega co-
mo unha literatura militante. E
tamén teño que dicir que a li-
teratura galega máis compro-
metida en ningún momento ce-
deu ao panfletarismo e sempre
cumpriu cunhas esixencias lite-
rarias, desde a Xeneración Nós
á literatura dos anos sesenta e a
proba é que se segue lendo. 

Hoxe a influencia do mer-
cado é probabelmente máis
grande que a da política.

A influencia exterior vén de
moitos sectores. O habitual é
que proceda da economía. Su-
cede en todos os países. Mes-
mo ten habido fricións entre os
poetas, menos condicionados
polo diñeiro, e os narradores.

Vostede critica tanto a au-
tarquía literaria como o mi-
metismo.

A maneira de intervir nunha
literatura non debe ser a de co-
piar os demais, senón a de cre-
ar as condicións, basicamente a
través dunha política cultural,
para que os artistas traballen
sen atrancos. O mimetismo non
é bo simplemente porque non
funciona, non ten raíces. Crear
un xénero, simplemente por-
que existe noutros países, pode
conducir ao fracaso. Se un
campo literario existe, xa pro-
ducirá o que teña que producir,
o que autores e lectores quei-
ran. Fabricar os produtos e os
consumidores a un tempo é un
artificio. Acaban lendo a litera-
tura erótica como se fose cómi-
ca, porque non se fixo por ra-
zóns de demanda interna.♦
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ler é ser

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

Antón Figueroa
‘Copiar modelos literarios pode dar

lugar a que a literatura erótica
seña lida como cómica’

MANUEL VEIGA

Os seus ensaios son coñecidos dabondo no mundo literario, aínda que a súa figura non se prodigue en
actos públicos. Antón Figueroa sorprendeu hai catorce anos con Diglosia e texto (Xerais) En 1996 pu-
blicou Lecturas alleas (Sotelo Blanco). Agora vén de lles entregar aos lectores Nación, literatura, iden-
tidade (Xerais). Discípulo recoñecido do sociólogo francés, recentemente finado, Pierre Bourdieu, Fi-
gueroa axúdanos a comprender o campo no que se moven os escritores e unha literatura como a nosa.

A . PA N AR O



A.N.T.
Os artistas nórdicos máis no-
vos son os protagonistas da
XXVII edición da Bienal de
Pontevedra que terá abertas
as súas sedes da antiga Facul-
tade de Ciencias Sociais e o
Pazo da Cultura ate o próxi-
mo 15 de setembro. Ao tem-
po, o CGAC abre a mostra
Oito relatos nórdicos na que
estarán presentes as cria-
cións de nomes xa consagra-
dos dese panorama artístico.

A obra de 30 artistas proce-
dentes de Dinamarca, Finlan-
dia, Islandia, Noruega e Sue-
cia conforma o tema principal
desta edición da Bienal de
Pontevedra presentada co le-
ma “Narrando espacios, tem-
pos, historias...”. Malia a pro-
cedencia común da mesma
área xeográfica, a mostra
ofrece un amplo abano de pro-
postas non só en canto expre-
sións estéticas senón no dife-
rente emprego de técnicas e
soportes.  O Pazo da Cultura
acolle fotografías, proxec-
cións de DVD e instalacións
mentres a antiga Facultade de
Ciencias sociais é o lugar das
videoproxeccións e instala-
cións proxectadas polos artis-
tas para ese espacio en cocre-
to.  Nomes maiormente des-
coñecidos no noso panorama
artístico conforman esta mos-
tra comisariada por María del
Corral que inclúe ademais ar-
tistas portugueses e españois.
Tres galegos da mesma xera-
ción mostran a súa obra na
Bienal de Pontevedra, Salva-
dor Cidras, Manuel Vázquez e
Vicente Blanco. 

María de Corral é a comi-
saria deste acontecemento ar-
tístico, ao igual que na edición
anterior cando os convidados
de luxo foron os artistas do

Brasil. Neste ano, a cita de
Pontevedra conta como cola-
boración especial coa partici-
pación do centro Galego de
Arte Contemporánea que abriu
as súas salas en Compostela
para acoller a mostra Oito re-
latos nórdicos, da que é res-
ponsábel Lorena M. de Corral,
filla da comisaria da Bienal de
Pontevedra e asesora dela nese
evento. Mentres en Pontevedra
os visitantes atoparanse coa ar-
te máis nova dos países nórdi-
cos, en Compostela serán artis-
tas xa consagrados e cun nome

recoñecido no panorama inter-
nacional. De Finlandia partici-
pan Eija Liisa Ahtila, Maaria
Wirkkala e Esko Männikkö;
Roi Vaara representa a arte no-
reguesa de Dinamarca achéga-
se Joachim Koester e comple-
tan a exposición os suecos
Matts Leiderstam, ann-Sofi Si-
dén e María Hedlund.

A Bienal de Pontevedra na-
ceu en 1969 coa mostra organi-
zada con artistas da provincia
de Pontevedra para acadar en
1980 o carácter internacional
que agora ten.♦
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O mes da arte

A arte nórdica, estrela da Bienal
Tamén estarán presentes Salvador Cidrás, Manuel Vázquez e Vicente Blanco

MAR BARROS
A Igrexa da Universidade e o
Pazo de Fonseca, en Santiago
de Compostela, acollen dende
o 16 de xullo a exposición Au-
gust Rodin, tralo seu paso por

Salamanca, Valencia e As Pal-
mas. A mostra recolle 57 escul-
turas en bronce e mármore
xunto con debuxos e fotografí-
as, tentando abarcar todas as
etapas clave do seu período

creativo e as diferentes técnicas
utilizadas polo xenial escultor. 

Case un século despois, as
creacións de Rodin seguen
abraiando máis alá dos seus con-
temporáneos. A Idade de bronce,
O Pensador, O Bico, Ugolino e
os seus fillos, A Eterna Primave-
ra ou dúas maquetas de A Porta
do Inferno, obra influenciada po-
la lectura da Divina Comedia,
son algúns dos traballos que se
poden comtemplar na mostra e
que poñen de relevo a grandeza
deste autodidacta rexeitado pola
Escola de Belas Artes.

A natureza, o movemento e a
sensualidade son traducidos polo
autor en pequenas obras ou gran-
des traballos en mármore ou
bronce, sempre impulsado polo
gusto das formas humanas, pola
súa inmensa paixón polo traballo
e polo afán de perfección. 

A culminación da exposi-
ción organizada pola Funda-
ción La Caixa e o Museo Ro-
din, que ademais ilustra algúns

dos seus procesos de creación,
acádase con varias esculturas
monumentais: Balzac, obra que
o Museo Rodin presta por vez
primeira e as figuras illadas dos
Burgueses de Calais. Estas últi-
mas creacións, que dan conta
da devoción heroica destes ho-
mes na Guerra dos Cen Anos,
preséntanse a rente do chan,
sen pedestal, atendendo á von-
tade do autor, para poder pene-
trar mellor no aspecto da mise-
ria e do sacrificio do drama. 

A exposición recolle tamén
varias bailarinas en bronce, rea-
lizadas nos seus últimos anos,
que reflexan a profunda ligazón
erótica, intelectual e afectiva do
artista coas mulleres, fonte pri-
maria da súa creatividade. 

A perspicacia da súa visión,
a diversidade de estilos, mate-
riais e soportes e a novidade de
conceptos que empregou con-
verten a este artista nun dos
grandes mestres da escultura
europea.♦

August Rodin en Santiago
A Idade de Bronce e O Bico, algunhas das pezas mostradas

A.N.T.
Nove acrílicos sobre tea dos
anos 1999 e 2001 compoñen a
exposición de A.R. Penck que
a Fundación Laxeiro manterá
aberta ata o día 1 de setembro
na súa sede de Vigo, onde coin-
cide cunha mostra de debuxos
inéditos do artista de Lalín. 

Nas obras expostas nesta
primeira mostra individual de
A. R. Penck na Galiza pódense
contemplar elementos caacte-
rísticos do creador alemán co-
mo son os fortes contrastes de
cores, os pictogramas con for-
mas humanas aos que chamou
“standars” e as súas composi-
cións que fuxen dos baleiros
nas teas. Penck fíxose con estes
e outros elementos posuidor
dun estilo artístico que lle valeu
un lugar referencial na arte do

último tercio do pasado século. 
Penck naceu en Dresde en

1939 e, despois de ser rexeitado
por distintas academias de arte,
conseguiu labrar pos si mesmo
unha carreira pictórica que o le-
varía a protagonizar exposicións
en todo o mundo. As primeiras
figuras filiformes que serían un
selo indiscutíbel da súa obra co-
mezan a xestarse a partir dos se-
senta para adentrarse logo nun-
ha linguaxe de signos que bebe
directamente da cibernética, a
física ou as matemáticas, cunha
destacada potencia expresiva e
un forte corido. Sen embargo, a
figura de Penck móstrase asi-
mesmo posuidora dunha infini-
dade de facetas que van máis alá
da pictórica, a súa sinatura apa-
rece apegada tamén á escultura,
ao cine, á música e á literatura. 

De nome orixinal Ralf Wic-
kler, mais bautizado A. R. Penck
para a arte en 1967 –a dous de
cumprir trinta anos–, está consi-
derado un nome vencellado á
posmodernidade artística e o dis-
curso contemporáneo con sólidas
reflexións que translada á súa ar-
te na expresión da relación entre
o ser humano e o seu entorno.
Nalgunhas das obras expostas en
Vigo pódese ver con claridade a
estética na que Penck confeccio-
na unha pintura con clara presen-
cia dos gravados primitivos, das
creacións infantís e dos deseños
graffiteiros. O neoexpresionismo
e simbolismo característicos da
súa obra fai que o comisario da
mostra e director da Fundación
Laxeiro, Xavier Buxán, defenda
a afinidade con certos momentos
da traxectoria do propio Laxeiro

e sinale aos dous artistas como
referentes fundamentais para o
movemento Atlántica. A obra de

Penck chega a Vigo gracias á co-
laboración do galerista portugués
Fernando Santos.♦

A postmodernidade de Penck na Fundación Laxeiro



Os bares de Ortigueira non ser-
ven cafés durante os tres días
que dura o festival. Nin se lles
ocorre. A cervexa, en vasos de
usar e tirar, foi a bebida raíña
para as setenta mil almas que
toman a vila. Bares e chiringos
vense desbordados. No núcleo
urbano de Ortigueira viven dous
milleiros de persoas. Así que a
partir do venres 12 a paisaxe
cambia de maneira rotunda. A
postal que ofrece o piñeiral da
praza dos Morouzos é abraian-
te. Máis de dez mil tendas insta-
ladas e os seus habitantes en-
chendo os buses gratuítos que
viaxaban desde o cámping ata
a zona de concertos.

Todo vale en Ortigueira du-
rante os días do festival, como
repite o alcalde popular Antonio
Campo, quen se gaba de que o
seu concello é durante estes día
un espacio de liberdade. A vila
non é só un escenario musical
senón que se converte nunha
pasarela para personaxes de di-
ferentes idades, gustos e apa-
rencias. Os corentóns nostálxi-
cos que estiveron no primeiro
festival no ano 1978 e buscan
en cada nova edición as lem-
branzas de guedellas e canu-
tos, os curiosos que se achegan
pola vila para ver o ambiente e
desisten cando se decatan de
que non vai ser posíbel tomar
unha coca cola nunha terraza,
os grupos de mozos para os
que Ortigueira é sinónimo de di-
versión a maiores da música –a
eles acostuma gustarlles o tec-
no–, os hippies de sempre que
aproveitan para sacar o can e
vender unhas cantas pulseiras
de coiro, os pés negros para os
que a vila é unha parada impor-

tante no seu tour de esmolas,
os estudiantes que veñen de re-
matar o curso e se queren dar
unha homenaxe, os pijos que
aproveitan a ocasión para sacar
do armario os foulards e disfra-
zarse... Se algo é verdade é
que Ortigueira atrae a un publi-
co tan diverso como numeroso;
cadaquén víveo ao seu xeito.   

Outra verdade: tras tres días
no festival comprobamos que o

espírito de Ortigueira do que
tanto nos tiñan falado aqueles
pioneiros de 1978 existe. É máis
doado que haxa unha rifa nun
bar de calquera vila un sábado á
noite a que xurdan malos en-
contros entre os milleiros de al-
mas que poboan Ortigueira. A
pesar das longas ringleiras para
conseguir bebida e dos concer-
tos multitudinarios, a xente vai
disfrutar da praia e da música.

Non só folk

E haberá que falar da música,
cada ano representada nun
programa máis variopinto.
Nesta dezaoito edición –aínda
que cumprindo 25 anos desde
a primeira vez– xa non se po-
de falar estrictamente de folk.
Unha das grandes atracción
de Ortigueira 2002 era Béla
Fleck e a súa banda The

Flecktones. Ao redor do ban-
xo, Fleck constrúe ritmos que
van do blues ao jazz. O resul-
tado é sorprendente e, sen dú-
bida, foi o concerto con maior
expectación do festival. O mú-
sico estadounidense ten na
súa casa cinco grammys e es-
tá considerado o mellor inter-
prete de banxo do mundo.
Compartiu a xornada do sába-
do co irlandés Liam O´Flynn e
o grupo Berrogüetto, co disco
Hepta, convertindo este día no
máis exitoso do festival.

Xa quentaran motores na
xornada anterior Carlos Nú-
ñez e Anubia. O domingo,
despois dos Gaiteiros de Lis-
boa e dos vellos romenos, pe-
ro de espritiu xoven, de Taraf
de Haïdouks, chegou Kepa
Junkera. A empatía do vasco
co publico galego é para estu-
diar; só facía falla ver o entu-
siasmo dos aplausos e as bo-
cas abertas. Junkera conver-
teu o escenario nunha festa
con voces de Bulgaria, os bai-
laríns de Aukeran e o cuarteto
de corda Alos Quartet. Coma
sempre, tamén tivo protago-
nismo a Escola de Gaitas de
Ortigueira, que pariu este in-
vento de festival hai xa un
cuarto de século.

Empezaban a notarse os
ocos deixados polas tendas.
Coches, autobuses e trens
con diferentes destinos enchí-
anse de caras derrotadas e
roupa sucia o domingo á tar-
de. Moito sono atrasado e un
desexo: comer un prato de co-
mida quente sentado á mesa.
O espiritu de Ortigueira des-
cansa na praia dos Morouzos
ata a vindeira edición.♦Nº 1.043 ● Do 18 ao 24 de xullo de 2002 ● Ano XXV

A policia local afirma que pasaron por Ortigueira setenta mil persoas. A xornada de maior afluencia foi o sábado. Abaixo, un intre da actuación de Carlos Núñez.                                        Reportaxe Grá fica: XURX O  L O BAT O

O espírito de Ortigueira
A. ESTEVEZ

O Festival de Ortigueira chegou ao vintecinco aniversario con setenta mil asistentes.
Non importa que non se celebrara entre 1987 e 1995. A revitalización desta cita mu-
sical é tal que o concello ten que pensar en novos espacios de cara ao vindeiro ano.  



A noite do domingo 14 de xu-
llo A Laracha foi unha festa ra-
chada. Nunca antes se rexis-
trara unha celebración con
tanta afluencia de xente, nin
cando as festividades patro-
nais. O concello instalou unha
pantalla xigante para os veci-
ños seguiren a final de Gran
Hermano e diante da casa
consistorial non collía un al-
ma: todos querían ver gañar a
Javito. Ao principio, Patricia
botoulle un pulso ao galego,
pero andada a noite a diferen-
cia foi a cada máis esmaga-
dora a prol do da Laracha.

Tras a victoria, na Laracha
toda a noite foi unha troula.
Cando Javito saíu da casa pro-
texido pola bandeira e berrando
“Viva Galicia”, todos os veciños
recoñecéronse na súa ledicia.
Os locais nocturnos da vila pre-
pararon festas para celebrar a
eventual victoria e os veciños
acudiron en masa. Non só Javi-
to ía tirar beneficio da victoria:
tamén os bares. “Para A Lara-
cha é importante, onte xa hou-
bo xente de fóra –explicaba un-
ha veciña á mañá seguinte–;
antes, a vila non era coñecida,
agora si e iso é bo para todos”.

En ocasións como esta,
unha vila como Laracha man-
tense despexada, non se de-
tén nin sequera para durmir a
borracheira e a pola mañá do
luns un ruxe ruxe estendérase
pola vila especulando sobre
cómo Javito debía vender as
exclusivas á prensa. “Se que-
da pechado na casa, non hai
xornalista que o colla, ata que
lle paguen ben”, dicía nun bar
un veciño que parecía oposi-
tar a representante de artistas.

Paradoxalmente, foi a fa-
milia de Javito a que con máis
calma tomouse o triunfo. “Son
curmá e comadre de Javito e

ao principio tivemos moitos
nervios, pero agora xa esta-
mos máis tranquilos”, sinalaba
María Felípez. Cando Javito
entrou na casa de Guadalix de
la Sierra, ía acompañado dos
seus pais, de María, do home
dela e da filla dos dous.

“Ao principio non contába-

mos con que seguise –ase-
gura a curmá de Javito–, pero
despois de pasar os primei-
ros quince días, xa vemos
máis posíbel que chegase á
final, aínda que non espera-
bamos que gañase”.

Javito quedou só na casa
entre outras razóns pola mobili-

zación da súa familia e da vila
da Laracha ao máis puro estilo
Operación Triunfo. “A familia e
amizades fixemos os carteis
–conta María–, pegámolos por
todas partes, enviámolos fóra
para que a xente votase por el,
incluso as cadeas comerciais
con establecementos na Lara-
cha enviaron correos electróni-
cos ao outras sedes para pedir
que lle desen o voto”.

E Javito gañou. “Normal-
mente quen gañan son os an-
daluces, por iso non contaba-
mos moito con que o fixese,
de todos xeitos, á xente gus-
táballe que fose el mesmo,
quen o coñecíamos fóra sabí-
amos que era así e o resto da
xente, notábao”, explica a
curmá do novo Hermano.
Agora agacha o fouciño nal-
gún lugar do Mediterráneo á
espera das famosas exclusi-
vas, matinando no futuro e en
cómo gastar os 126.000 eu-
ros que lle tocaron. Non lle fal-
tarán asesores que lle expli-
quen que ten qué facer. María
non solta prenda, asegura
que non sabe cando irá pola
Laracha, só di que na vila xa
se prepara unha festa de re-
cepción por todo o alto.♦
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Setenta
mortas
MARGA ROMERO

Duascentas mulleres
morreron por
violencia

“doméstica” nos últimos
tres anos en España. 70
mulleres cada ano por
malos tratos. Cada 28
días, ciclo da lúa, morren
7 mulleres, cada catro días
morre neste estado unha
muller nas mans do seu
“compañeiro”. As cifras
denuncian, unha gran
pasividade institucional e
a hipocrisía, que
converten os atentados da
ETA no principal
problema político deste
goberno. As cifras
denuncian a outra
violencia que non se ve. As
mortes son o remate
dunha cadea de malos
tratos, algúns dificilmente
demostrábeis. Todo chega
a ser un círculo, o feche na
casa, a falta de apetito
sexual, o non empreñar, a
mala saúde d@s fill@s, o
seu comportamento, os
fracasos, a deformación
do corpo, a tristeza. El fai
dela a culpábel e
lémbralle cada día que
non serve para nada. E, ás
veces, aínda hoxe, despois
de tantos días de que a
traten coma unha merda,
ela sente que fracasou e
cala por vergoña.Os
golpes das palabras non se
ven. Outras veces
denuncia e despois morre.
A muller é animal
doméstico, maltratado e
apaleado, a cadela con
cadea. É tan longa esta
cadea, tócanos a tod@s, e
asúmense como normais
feitos que teñen que ver
tamén con esta
domesticación. Aínda hai
nenas que pasan a mozas e
que se ven como gando de
feira. Así son educadas. O
amigo do papá quere
buscarlle as cóxegas, ao
tío preocúpalle o medre
dos seus peitos, levan
unha palmada no cu do
porteiro da casa. Miles de
exemplos dese famoso
“meter man” que se ve
como un mal menor. O
marido da amiga que na
súa presencia, fai iso,
meter man. Sabendo que
ela vai calar, por vergoña.
El di que todas as
mulleres son unhas putas.
Socialmente aceptado el e
os locais de alterne,
apoiados desde as
institucións. O goberno
vira a cara. É o problema
da prostitución que nin
conta, segue alí, ás
agachadas reclama a
denuncia coa súa luz
vermella e lembra o
escravismo e a violencia
sobre a muller. Aquí na
casa e na rúa, caen
pedras. Aquí lapidadas.♦♦

399 páx.

Pedimentos no telf. 629 31 12 68 ou no enderezo aghcom@mixmail.com
Asociación Galega de Historiadores
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María Felípez, arriba, acompañou ao seu curmán Javito cando entrou na casa. As discotecas de Laracha organizaron unha festa ra-
chada o domingo á noite. A familia e amizades do gañador puxeron carteis por toda a vila.

JAVITO,
¿que vas facer cos 126.000 euros?

H. VIXANDE

A victoria do galego Javito na final do programa de televisión Gran Herma-
no celebrouse por todo o alto na localidade natal do gañador, A Laracha, on-
de os veciños xa especulan sobre as exclusivas que pode vender á prensa.



Ao escoitar as bombas de palen-
que o camiñar da xente acelérase
cara o peirao. É martes pero as
roupas son de festa. Estamos en
Bueu, onde é día festivo igual
que no veciño Marín, pero pode-
riamos estar na Guarda, en Boiro,
en Foz, en Moaña, en Muros ou
en Noia. En todas estas localida-
des celébrase a procesión maríti-
ma que leva a imaxe da virxe dos
mariñeiros a navegar. Pero que-
damos en Bueu e aquí os únicos
que traballan son os chiringuitos
da verbena. Xunto aos veciños,
amoréanse no peirao os turistas,
aínda que moitos deles resaltan
que xa viron a procesión ducias
de veces. Son expertos.

Pero este ano hai sorpresas
e, en boa parte, están motivadas
pola afluencia cada vez maior á
procesión marítima. A misa pre-
via improvísase na lonxa. Non
hai bancos, senón cadeiras de
plástico de terraza de bar. Al-
gunhas devotas non esperan a
que remate o discurso sacerdo-
tal; saen pola porta traseira axi-
ña para subiren ao barco. Este
ano a imaxe do Carme vai via-
xar no mexiloeiro Hermanos
Soage. É un barco grande pero,
antes de que a procesión chegue
da lonxa ata alí, xa esta a reben-
tar de adultos e nenos que non
se queren perder o paseo maríti-
mo. Algúns portan coroas de
flores, que tiraran ao mar en
honra dos que perderon a vida.

Dez homes transportan a pe-
sada imaxe que leva no manto
uns poucos billetes de dez e cin-
cuenta euros. Tamén a baixada
do gasto da que se queixan os
hosteleiros afecta á virxe. Din
que do século XVIII en diante
talláronse 500 imaxes por todo o
país desta virxe. Hai tres tipos:
posando con querubíns, con car-
melitas e as que arrastran con
elas aos mariñeiros naúfragos. A
de Bueu é destas últimas. Na Re-
pública eliminouse o día festivo
que instaurara a raíña María
Cristina, aínda que as vilas mari-
ñeiras seguiron festexando a súa
patroa. Estaban precisamente de
resaca das celebracións cando o
golpe militar do 36, que volveu a
recuperar a data festiva. 

Da batea á grúa

Pero, deixando a historia a un la-
do, centrémonos na grúa que nal-
gunhas vilas están empezando a
utilizar para izar a imaxe. Cando
empezan a enganchar a virxe co-
mezan os berros de pánico. Va-
rias veciñas agárranse entre si.
“Non pode ser. Eu non podo ver
á virxe así”, berra unha. “Así”
significa que a imaxe está facen-
do equilibrios porque foi engan-
chada só pola base. Enterámonos
de que é a primeira vez que a vir-
xe do Carme sube en grúa, sem-
pre o facía nun barco de batea.
Pero a afluencia de público cada
ano require unha embarcación
maior para a procesión e tamén
noutras vilas estase impoñendo a
grúa para subila a bordo.

Algún ataque de pánico e un-
ha muller que manda ao home a
que bote unha man. “Eu sirvo pa-
ra organizar, pero non podo car-
gar pesos”, deféndese el. O alcal-
de Tomas Barreiro tamén se bota
cara atrás coa multitude xunto ao
responsábel da garda civil. A
operación provoca medo. “Cos
enfermos o sistema de subilos
funciona ¿por que non coa vir-
xe?”, comenta unha das turistas
expertas. Se unha imaxe tan pe-
sada vense abaixo mellor non
pensar. De novo, ao chan. Agora
suxéitana cunha corda polo me-
dio e parece que vai mellor. Máis
suspense. Xurden ideas espontá-
neas do público: ¡poñede unha
pasarela! ¡ cambiade o barco! Pe-
ro tras case unha hora de esforzo
a virxe sube a bordo. Mellor dito,
baixa da grúa ao chan do barco. 

Aplausos. De novo amoré-
anse mulleres e nenos para subir
ao Hermanos Soage. O resto de
barcos que participan da proce-
sión levan máis dunha hora es-
perando. Pero ¿onde está o al-
calde?, preguntan os de protec-
ción civil. Case queda en terra,
o mesmo que os rapaces da ban-
da de música que teñen que
avanzar a empurróns para que
os turistas listos non lles quiten
a súa praza a bordo. A escada é
retirada pola forza para que non
suba ninguén máis. O barco par-
te escorado de babor lembrando

a esas naves ateigadas de alba-
neses que arriban ás costas ita-
lianas. Pero milagrosamente

–será porque vai a patroa a bor-
do- non pasa nada. “Nunca tal
che vin. Como cambian os tem-

pos”, exclama a mesma muller
que non podía aturar ver a súa
virxe pendurada dunha grúa.♦
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¡COMO MUDAN
OS TEMPOS,
A  NOSA  
SEñORA
EN GRúA!

A. ESTÉVEZ

Un cantos billetes de 50 euros no manto e un-
ha grúa para ser subida ao barco. Entre devo-
tos e turistas, a virxe do Carme saíu de proce-
sión marítima en moitas vilas galegas. Alguén
levou máis dun susto ao ver a imaxe polo ar.

Reportaxe Grá fica: PA C O  VILABARR O S

A Virxe do Carme
en Bueu.
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Os videoxogos, como crea-
cións dunha industria cultural
pertencente ao capitalismo,
obviamente reproducen os
seus mitos e as súas arelas. Hai
xogos que conteñen unha ob-
via referencia ao xeito de ver o
mundo desde os EE UU e in-
cluso hai algúns que discrimi-
nan claramente culturas alleas
á ocidental. Só hai que com-
probar como algúns estudos
xaponeses renuncian a presen-
tar personaxes de etnia asiática
ou foxen de calquera relación
co seu propio contorno. Nou-
tros casos, o modelo escóase
na forma da narración e inclu-
so no motivo do xogo, facendo
da admiración ao sistema a súa
base. Así temos títulos nos que
a aventura consiste en con-
quistar o Vietnam, esmagar

unha posíbel invasión soviéti-
ca nos EE UU ou facerlle fron-
te aos desexos imperialistas da
China Popular.

Unindo mitoloxía capita-
lista e o divertidísimo xénero
das construcións e a simula-
ción histórica, Industry Giant
2 é un xogo moi interesante
que nos serve para finxir un
capitalismo de cara sorrinte,
sen rostro amargo ou conse-
cuencias negativas. O quid
deste título, que desenvolve
JoWood é o nacemento e evo-
lución dunha grande industria
nos albores do século XX. Nós
asumimos un papel de em-
prendedor e un capital inicial
que teremos que investir ao
xeito para que poidamos me-
drar no difícil mundo da in-
dustria.

Nesta segunda parte, as
novidades son moitas e os
seus creadores pretenderon
darlle un alento realista, que
introduce incluso sucintas lec-
cións de economía práctica.
Coas principais materias pri-
mas (petróleo, ferro, madeira,
coiro) teremos que comezar a
crear interese a través dos pro-
dutos manufacturados (hai
máis de 150 dispoñíbeis no
xogo). Ademais de ocupármo-
nos de fabricar eses materiais,
cómpre asegurar o transporte,
construíndo as propias infra-
estruturas (aquí nótase o mo-
delo norteamericano. Non hai
obras públicas que nos axu-
den) e ter en conta a conxun-
tura económica, para poder-
mos aproveitar as crecidas da
demanda cun axeitado stock.

O século por diante dos ollos

Igual que acontecía noutros tí-
tulos clásicos que revivían a
evolución tecnolóxica do sécu-
lo XX, como Simcity ou Trans-
port Tycoon, onde os camións,
as locomotoras e os aeroplanos
ían ficando vellos e tiñan de ser
substituídos por outros máis
modernos, en Industry Giant 2
asistimos aos cambios na indus-
tria, en sectores tan especiais
como a comida, a roupa ou o
automóbil.

Para gozar axeitadamente
de todas estas sensacións, o xo-
go conta cun menú moi intuiti-
vo. Co manexo do punteiro e a
axuda de pequenos mapas e ico-
nos, o xogador pode xestionar
facilmente o seu imperio eco-
nómico.♦

Cómo cumprir o soño americano

Soños E l éct r icos Césa r Lor enzo

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

Cando lle viñeran a Bríxida co
conto das falcatruadas do seu fi-
llo, que abandonou o fogar ma-
trimonial para se enlear en Italia
entre as sabas da raíña Xoana I,
mentres o esposo desta ficaba en
España, ela abriu un libro, sen-
tou nunha cadeira e dixo algo
así: “mentres se le unha persoa
non se mete en problemas, e este
fillo non le nada” ¿Que clase de
lectura faría a boa mulleriña?

Bríxida, filla do goberna-
dor dunha das principais
rexións suecas, apren-

deu desde cativa a evadir impos-
tos co fomento da construción de
igrexas e mosteiros, que ademais
de lle permitir gañar parceliñas
no ceo axudábanlle a influír nos
predicadores, conselleiros reais,
directores espirituais, confesores
e demais xente de predicamento.

Cando Bríxida casa, con ca-
torce aniños e moita vida por
diante, xa era experta en conxu-
gar o poder do ceo co da terra, e
se ben o seu esposo, Ulf Gud-
marsson, era un rico e poderoso
nobre, non por iso deixou de
atender os seus mediadores entre
a terra e a eternidade. Deulle ao
marido unha prole de oito fillos,
e seguindo a aprendizaxe dos
seus pais, tamén ela e o seu Ulf

deron cartos para faceren igrexas
e conventos, percorreron o mun-
do das romaxes e viñeron a Com-
postela. Pero a miseria e as incle-
mencias do camiño nunha Euro-
pa en guerra, fixeron que, nada
máis chegaren de volta, no 1344,
o esposo falecese en Alvastra.

C on corenta anos, a viú-
va decidiu organizar a
súa vida desde o pro-

tector retiro dun convento feito á
súa medida, para dedicar as ho-
ras do día a rezar e ler ata chegar
á éxtase, ese punto no que a man
da divinidade toca o corazón dos
mortais, e se manifesta pola súa
boca. E así, sempre moi ben
aconsellada, Bríxida fala das sú-
as visións, de como se lle apare-
ce o Noso Señor na mesma cruz
en que sufriu polos pecados do
mundo, laiando os males do mo-
mento, queixándose dos gober-
nos e do mal que se interpreta o
seu evanxeo. Laios que ela reco-
lle nun polémico libro que será
publicado á súa morte, pero que,
de momento, serven para facer
valer a súa influencia; ao fin e ao
cabo non era unha muller cal-
quera esta visionaria, non era
ningunha pastorciña analfabeta a
que tiña aquelas revelacións di-
vinas, era unha dama de avoen-

go, letrada, relacionada coa rea-
leza e dada a favorecer as ordes
relixiosas. Ela mesma e o seu Ulf
eran terciarios franciscanos.

As súas palabras foron escoi-
tadas como palabras de santa, e
pola súa influencia, os franceses
e os ingleses chegaron a un prin-
cipio de acordo na disputa que
mantiñan por dereitos suceso-
rios. Ata o papa Clemente IV a
escoita cando ela lle di que debe
deixar Aviñón e volver a Roma.

Tanto se anima ao ser escoi-
tada por tan principais per-
sonaxes, que Bríxida acor-

da fundar unha orde relixiosa na
súa terra, a través da que crear un
grupo que pregoase a súa maneria
de entender a Palabra de Deus, e
comunícallo ao rei Eriksson, quen
a anima a viaxar a Roma para con-
seguir a aprobación papal.

A orde chamaríase do Santísi-
mo Salvador e formaríana comu-
nidades de sesenta monxas, trece
freires, catro diáconos e oito legos,
que veñen ser os sesenta e dous
discípulos máis doce apóstolos de
que falan as Escrituras, xunto co
decimoterceiro apóstolo, San Pau-
lo, que vivirían en edificios sepa-
rados para homes e mulleres, pero
unidos nunha soa igrexa en cada
convento e baixo a dirección dun-

ha única abadesa. Un proxecto al-
go atrevido para a época.

Bríxida trasladouse a vivir a
Roma, na compaña da filla Cata-
lina (quen co tempo será Santa
Catalina de Suecia), onde abriu
unha especie de pensión para es-
tudiantes suecos.

Desde a Cidade Eterna,
Bríxida aínda peregri-
nou a Terra Santa e

mandou cartas a monarcas, con-
des e demais xentes do goberno
do mundo, dándolles conta das
súas visións, mentres agardaba a
que o Papa se decidise a outorgar
o visto bo ao seu proxecto.

Recluída nun convento, Bríxi-
da ensaiou o futuro das brixidis-
tas dirixindo un grupo de mon-
xas, ás que obrigou a renunciar ás
riquezas do mundo e á posesión
de calquera obxecto que amosase
luxou ou soberbia; só os libros es-
taban exentos de ser considerados
ben materiais e cada monxa podía
ter tantos como quixesen.

Pero a Orde de Santa Bríxida,
temida por uns como un Ministe-
rio de Asuntos Exteriores sueco e
por outros como unha formación
do espírito nacional, non terá o
visto bo papal ata despois da sáu
morte, cando a filla Catalina her-
dou os degoiros da súa nai.♦

Santa Brixida, a peregrina bibliófila

Palabra
por palabra
LUÍSA VILLALTA

Acabo de ler no xornal
autopublicitado como
de maior tirada de Ga-

liza que o programa Gran
Hermano pertence a un tipo
de televisión “alineante”(sic).
E non parecía gralla, a xulgar
pola rotundidade
grandilocuente dun redactor
quizá un tanto alienado (aline-
ado?) con esas cousas das ali-
neacións (alienacións?) futbo-
lísticas. Mais, a dicer verdade,
esta cándida equivocación re-
sulta mesmo tenra dentro do
turbillón de tantas e tantas pa-
labras mal e mal-
intencionadamente utilizadas
en todas as páxinas anteriores
e posteriores, en todo tipo de
meios e soportes, empregadas
por (ir)responsábeis políticos,
sociais e económicos e que
terminan por facérense piares
fraudulentos da
comunicación, destinados a
encobrir máis que a expresar,
ocultar máis que dar a
coñecer. Cando o presidente
do goberno fala de sociedade,
temos que botar man do
dicionario de intencións
inconfesas para saber que se
refere unicamente a “os que
me votan”, na ofensiva identi-
ficación de maioría absoluta
con “absolutamente todos”.
Hai palabras que os xornais
xa non escreben como queixa,
protesta, denuncia, que é
como dicer “tranquilidade, to-
do controlado”. Xa mete me-
do que a palabra terrorismo
acadase o significado
xenérico de “levar a
contraria”. Os palestinos asa-
sinan, os israelís simplemente
abaten. Totalitario é calquera
que non ten o poder e aspira a
telo, o cal sería democrático,
pero é que democracia xa é
unicamente aquilo que  define
quen gaña as eleizóns, en, co-
mo moito, consenso privado
co finalista porque, realmente,
cando se lle chama líder da
oposición estase a definir o
“candidato á imitación”. Fála-
se de lei de partidos en lugar
da expresión correcta que se-
ría “eliminación de partidos”.
A expresión apoloxía da
violencia, parece ampla, pero
comprende só unha violencia
concreta, sinalada, preocupan-
te, e non inclúe, entre outras
moitas, a defensa da insurrec-
ción fascista do 36, cos seus
milleiros de asasinados e
represaliados. Así, non é de
sorprender que no terreo eco-
nómico, sempre á última, o
desenvolvimento lingüístico
vaia de reconversión,
sinónimo substitutivo de “su-
presión” de traballadores, á
preciosista denominación de
beneficios en expectativa para
o que son perdas literais de
cartos contantes e soantes. E
aí está, chegamos ao miolo, o
obxectivo último de toda esta
alienación da linguaxe, ou se-
xa, de nós mesmos.♦

A partir da explotación dos recursos naturais, podémonos converter en grandes magnates industriais.



Do inefable Dr. Devesa tiña que
ser eu moi olvidadizo para non
acordarme das súas teimas, can-
do aludiu a el Carlos G. Reigosa
ao falar de Os derradeiros días
de Valle-Inclán en Santiago, no
recente I Curso de Verán Valle-
Inclán dende Galicia, celebrado
en Pontevedra. Pois xa vai para
cincuenta e sete anos, a primeira
vez que tratei de Don Ramón
–no longo rolo Valle-Inclán en
Compostela, aparecido en El Es-
pañol (4-VIII-1945)– sinalaba
que o Dr. Devesa soía acompa-
ñar o grande fablistán nas excur-
sións automobilísticas que facían
pola súa terra, no penúltimo ano
da vida do “insigne escritor y ex-
travagante ciudadano”. 

■ NA BUSCA DO PAZO. Perco-
rrían as estrados do país en pro-
cura do pazo apropiado que, por
suscripción popular, os seus dis-
tintos paisanos imaxinaban rega-
lar a Don Ramón María. Ían, moi
apretados, no balilla do máis no-
vo, Dr. Sánchez Harguindey,
acabado de chegar do Perú, que
conducía o seu coche; sempre
acompañado da súa esposa pe-
ruana, fermosa coma unha prin-
cesa inca. 

A sí chegaron certa tarde
a Pontecesures, cando
Valle-Inclán “estaba

entonces en plena busca y captu-
ra del pazo prometido y se había
acercado con el matrimonio Har-
guindey y el doctor Devesa a co-
nocer una casa solariega propie-
dad de unos familiares del doctor.
Lo vio detenidamente y le gustó,
no por su belleza intrínseca que
era casi nula, sino por su situa-
ción en un lugar cércano a Com-
postela y emplazado en la clave
del arco de Galicia”, como escri-
bín eu, aquela vez en castelán. 

O pequeno pazo era propie-
dade da única sobriña de D. Ma-
nuel Devesa, e da que este sería
titor, tras a morte da súa irmá;
viúva dun Varela, da fidalga es-
tirpe, que lles deixara súa casa
solariega da Cova, no porto ce-
sureño. Aquela meniña, pupila
do doutor, a quen logo herdaría,
inda a atopo, toda encorvadiña,
precedida dun canciño, cando
subo pola Calderería, indo para o
Preguntoiro. 

■ UN DELIRANTE TELEGRA-
MA. A amizade do Dr. Devesa
con Don Ramón afianzárase na-
queles derradeiros meses de Va-
lle-Inclán en Compostela, se ben
era vella a devota admiración de
D. Manuel polo autor das Sona-
tas, anterior xa a que empezara a
escribir os Esperpentos. Medrara
ata o grao de que o Dr.. Devesa
foi un dos seis asinantes do deli-
rante telegrama enviado a D. Ju-
lián Besteiro, presidente das
Cortes Constituíntes da II Repú-
blica española, demandando que
participara nelas “a figura  pre-
minente de Valle-Inclán”. 

Tal telegrama o dei a coñecer
cincuenta e tres anos despois de
ser posto, nun artigo incluído no
dossier que presentei ao remate
do mencionado I Curso de Ve-
rán, coas fotocopias dos sete ro-

los e os cento corenta anacos
que levo escrito adrede do crea-
dor das Comedias Bárbaras. Su-
poño que o parte telegráfico foi
redactado polo seu primeiro fír-
mante, o tamén inefable D. Ma-
nuel Remuñán, profesor de Li-
teratura e representante da em-
presa Fraga, que asimesmo me-
rece que aquí poña algún día o
seu bondadoso exemplo. Agás el
e o esquecido novelista Fuentes
Jorge, autor de Salomé de Sar, os
catro demais “intelectuais y estu-
diantes exentos de mácula políti-
ca” que o asinaban eran médicos
da Fonte limpa: García Sabell,
internista en agraz; Varela San-
tos, oculista; García del Villar,
odontólogo; Devesa, especialista
no aparato dixestivo. Menciono
as especialidades, anque non
constan as profesións no telegra-
ma a Besteiro, para informar me-
llor os lectores; posto que medio
século despois, xa non fago pu-
blicidade de tales especialistas
sen pasar pola Administración. 

■ A MÁCULA POLÍTICA. O
que non e ra moi exacto é que to-
dos eles careceran de mácula po-
lítica, dado que García Sabell,
Domingo, vebigracia, fora presi-
dente da FUE santiaguesa, e
máis dun historiador atribuíalle a
acción revolucionaria de tal Fe-
deración Universitaria; creada e
dirixida polo estudiante catalán
Antonio Mª Sbert, a causa prin-
cipal da caída da monarquía de
Alfonso XIII. O propio Dr. De-
vesa non estaba, por eses días,
exento de semellante mácula,
pois sendo un home tan apacible
e moderado nas súas ideas, su-
mouse á fervenza antimonárqui-
ca que refrescaba en España no
ano 1931; afiliándose á Dereita
Liberal Republicana, o efémero
partido fundado por D. Niceto
Alcalá Zamora e Miguel Maura
Gamazo naqueles días aurorais,
e que axiña se escindiu. 

■ OS VIOLÍNS DE INGRES.
Polo demais D. Manuel Devesa
era unha persoa moi aberta e
suave, simpatizante das novas
correntes das artes e das letras

que tanto fluían nos anos vinte;
cal o retrata seu outro bon ami-
go, D. Victoriano García Martí, é
a visita que lle fixo a este no Ate-
neo e que anotei xa no exemplo
del que puxen aquí hai pouco.
Mais o distinto galeno non se li-
mitaba a ser bo amigo dos escri-
tores e artistas; pois practicou, a
súa maneira, un e outro oficio.
Foron os seus violíns de Ingres. 

Nun tempo cultivou a pintura.
Mercou pinceis e un cabalete, e
empezou pintando ao óleo, copia-
do da portada dunha revista de ci-
ne, o retrato de Lupe Vélez; a lin-
da estrela mexicana que non che-
gou a ser tan famosa, entón, como
Dolores del Río, ou logo María
Félix. Pero para perfeccionarse na
arte de Roberto González Blanco,
que tamén era médico, contratou
unha rapaza do Pombal que lle
serviría espida de modelo, pagán-
dolle un peso por cada sesión, o
cal era de abondo naquel tempo.
Mais como o casto doutor non fa-
cía outra cousa que intentar retra-
tala, a manceba considerouse des-
prezada e deixou a D. Manuel coa
paleta na man. 

Escribir, escribín sempre o
Dr. Devesa en diversos
periódicos galegos, in-

cluídos todos os santiagueses.
Escribín uns articuliños nos que
ponderaba os feitos e as persoas
que lle complacían, ou de cando
en vez os que lle disgustaban,
colaborou frecuentemente na
Noite, nos anos en que a elabora-
ba, a recibía con agarimo os seus
brevísimos orixinais; mecano-
grafados, nunha vella máquina
que perdera a letra e , e pode que
algunha outra. Ademais, o Dr.
Devesa repetía unha palabra
tantas veces, sen tachala, ata que
lle saía ben. Por exemplo: vaga-
tela, bajatela, bagatela... e a min
dábame tanto traballo corrixir o
minúsculo texto, como as infini-
tas noticias de Xesús Alvite, es-
critas a pluma no papel usado do
teletipo. 

■ OS MÉDICOS DA FONTE
LIMPA. Como escritor non foi
tan bo coma o seu xenial amigo
Valle-Inclán. Nin sequera coma

o seu incondicional García Mar-
tí. Nembargantes, como especia-
lista do aparato dixestivo era un-
ha das eminencias da escola mé-
dica compostelá que aínda puido
cobadarse con Nóvoa Santos de-
nantes de que este xenio galego
da medicina fose para Madrid. E
seguiu repartíndose, co seu suce-
sor na cátedra, D. Pedro Pena, co
noble fisiólogo D. Miguel Gil
Casares (cuñado dun marqués de
Figueroa e pai do seguinte), e o
insuperable terapeuta Vaamonde,
que soamente cobraba un peso
por consulta. Seguiu repartíndo-
se os doentes siareiros que acu-
dían á Fonte limpa, e non eran
cazados polos ganchos que os le-
vaban a outros especialistas. 

Ás veces namorábase platoni-
camente o casto doutor dalgunha
das súas clientas, que o impresio-
naban pola súa beleza outonal,
medrada pola doenza hepática
que estilizaba a súa figura. Como
ocorreu coa miña tía Sara, casada
xa co notario D. Antonio del Río,
moi simpático e gallardo. 

■ COLOFÓN. Reigosa citou
no seu relatorio a derradeira
anécdota do Dr. Devesa que lera
nalgún anaco meu. Foi a de que
cando xa de moi vello, pois an-
daría ao rente de contar cun sé-
culo, canso de canto vivira, deci-
diu abandonar todos os seus tra-
ballos e leceres. Para iso deuse
de baixa no Colexio médico, na
suscripción de El Correo Galle-
go, no Casino da Rúa do Villar,
na Unión Protectora de Artesa-
nos, da que era socio protector...

Soamente lle restaba darse
de baixa no Rexistro Ci-
vil, e para saber a manei-

ra de facelo preguntoulle ao rico
boticario D. Ricardo Bescansa, o
do célebre laxante; quen, co seu
acreditado sentido común, sem-
pre fora o mellor conselleiro do
Dr. Devesa nos asuntos econó-
micos e administrativos. 

—Mira, Devesa –respondeu-
lle D. Ricardo–, para darse de
baixa no Rexistro Civil ¡hai an-
tes que morrer! 

E o inefable Dr. Devesa mo-
rreu de alí a pouco.♦
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Anacos de Borobó

Federico
Fernández
‘Pretendo que as
ilustracións poñan
os pelos de punta’

A.N.T.
Acaba de recibir o premio
Nacional de Ilustración
2001 por ¿Onde perdeu
Lúa a risa? ¿Como nace es-
te proxecto?

Levaba un ano sen debu-
xar e Miriam Sánchez propú-
xome ilustrar os contos para
nenos que ela facía. Presen-
tamos cinco historias á edito-
rial Kalandraka e seleccio-
nou esta. Foi un parto labo-
rioso. Quería incluir todos os
personaxes de ilustracións
que me influiran de pequeno,
Pipi, o Principiño, nun espa-
cio que non quedara valeiro,
sempre xogando cos dobres
sentidos. A literatura infantil
debería ter máis éxito por-
que, ademais de libros, son
pequenas obriñas de arte.

¿Como se plantexa o
proceso de ilustración?

Coma un guión cinema-
tográfico. Comezo a escolla
de personaxes mediante a
creación de diferentes boce-
tos e a súa selección en fun-
ción da historia. Despois ven
a localización e a elabora-
ción do story board. Logo
rodo a película coa cor e as
texturas ata finalizalo. 

¿Cosidérase máis pin-
tor ou ilustrador?

Non me sinto exclusiva-
mente nin pintor nin ilustra-
dor. A miña pintura xera
moito debate porque utilizo
a ilustración e o texto en for-
matos grandes. Existen ba-
rreiras entre ambos campos e
cando as rachas xurde a con-
troversia. Eu simplemente
trato de expresarme.

A súa obra é moi prolí-
fica, ¿que trazos a caracte-
rizan?

Principalmente a mistura
da ilustración clásica coa
pintura dándolle unha segun-
da lectura. Na pintura sem-
pre busco o lado poético da
ilustración e dos libros, pero
véxome influido polo grafis-
mo e pola arte americana dos
oitenta. Cando traballo dei-
xome levar, xogo coma un
neno coas texturas e as cores
sobre temas que me intere-
san. O que pretendo é crear
espacios que poñan os pelos
de punta, que todo o que fa-
go non pase desapercibido.♦

P. VILABARR O S

O exemplo do Doutor Devesa

O doutor Devesa foi un dos renovadores da medicina en Compostela. Na imaxe, un dormitorio do Hospital de Conxo, en 1910



ArAreses
■ MÚSICA

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

ArArzúazúa
■ EXPOSICIÓNS

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

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.

CampolameirCampolameiroo
■ MÚSICA

CRISTINA PATO
Vai estar no lugar de Fragas
deste municipio o sábado 20. 

CarballoCarballo
■ MÚSICA

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

CedeiraCedeira
■ MÚSICA

FESTIVAL DE HABANERAS
O sábado 20 terá lugar no
Auditorio Municipal.

CervoCervo
■ MÚSICA

OS CEMPÉS
Van tocar na prazoleta de San
Ciprián o sábado 20 ás 23 h. 

CorCorcubióncubión
■ MÚSICA

FESTAS DO CARME
Dentro da programación
das festas haberá un con-
certo no que participarán
Fía na Roca, Milladoiro e
Ruxe-Ruxe. Será o Domin-
go 21 na Praza de Castelao.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

LOIS PEÑA NOVO
O domingo 21 as 12 horas
inaugúrase unha rúa en honor
do primeiro concelleiro electo
nunha candidatura naciona-
lista e, con tal motivo, o Insti-
tuto de Estudios Chairegos
organiza unha serie de actos.

■ CINEMA

CGAI
O Centro Galego de Artes da
Imaxe pecha a temporada
coa derradeira fita do ciclo
denominado Cero en Con-
duta: este xoves 18 Amélie
(Jean-Pierre Jeunet, 2000),
ás 21 horas e con entrada
gratuíta. A programación re-
aunudarase o 9 de setembro.

■ EXPOSICIÓNS

GRUPO
NOVENTAYNUEVE
Esculturas no centro de arte
Atlántica, ata finais de mes.

MARTÍN CHIRINO
O Museo de Arte Contem-
poránea Unión-Fenosa aco-
lle, ata o vindeiro 31 deste
mes, as súas esculturas.

XULIA ARES
Coñecida polos seus traballos
no terreo do esmalte expón,
no Quiosque Afonso, unha
colección de esculturas en vi-
dro fundido termofornado,
que inclue pezas que superan
os dous m. de longo e máis
de un de altura. A mostra titú-
lase 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 da
Fundación Caixa Galicia.

SOL LEWITT
A Fundación Barrié presenta
esta exclusiva mostra de obras
do artista de Connecticut. Le-
Witt adícase, desde os 60, a
crear obras que exploran a ma-
neira na que as ideas lóxicas
poidan ser transformadas en
formas visuais e expresivas.
Enraizada no Minimalismo, a
súa obra foise desenvolvendo
ata se converter en estudios da
relación entre a forma e a cor,
concepción e execución, sin-
xeleza e complexidade, casua-
lidade e control. Os murais, as
estruturas e os guaches inclui-
dos nesta exposición foron de-
señados na súa totalidade
adrede para esta mostra.

AS CORES DO MAR
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.

■ MÚSICA

THE ALL STAR BAND 02
Ademais de John Scofield,
Joe Lovano, Dave Ho-
lland, Al Foster, este xoves
18 ás 9 da noite do Palacio
da Ópera, como ramo para

os IV Encontros de Jazz.

CullerCulleredoedo
■ MÚSICA

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

CuntisCuntis
■ LEITURAS

A MODELO
DE PACO ASOREI
Libro de Xoán Xesús Gonzá-
lez, da colección Biblioteca
das Letras Galegas de Xerais,
en edición de Marcos Seixo,
que será apresentado o mérco-
res 24 na Casa da Cultura ás
20:30 h. coa intervención de
Manuel Bragado, Ramón
Nicolás e Marcos Seixo.

FeneFene
■ ACTOS

DÍA DA PÁTRIA
En torno a esta data vanse ce-

lebrar os seguintes actos: o
venres 19 ás 22:30 comezará
un Festival poético-músical
na Praza do Concello, que
contará coa actuación de
João Afonso e a leitura da de-
claración institucional reali-
zada polo escritor Carlos Ne-
gro. E o martes 23 inaugura-
ción do monumento Día da
Patria Galega, ás 20:30 no
Parque Liñal do Río Cádavo.

■ CINEMA

FENECHOCINEMA
Este xoves 18 ás 22:30 na
Pista Polideportiva de Li-
modre proxectarase esta fita

de debuxos animados info-
gráficos en 3D, baseada na
obra de Wenceslao Fernán-
dez Flórez e gañadora do
Goya, O Bosque Animado.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

SECUNDINO RIVERA
Nado no Barqueiro en 1932,
ata o 3 de agosto poderemos
ollar os seus óleos na galería
Sargadelos. O postimpresio-
nismo en Rivera evolucionou
cara a un expresionismo do-
ce, no que se concibe a paisa-
xe cos volumes dunha repre-
sentación matérica e tanxíbel.

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

■ MÚSICA

MÚSICA POLIFÓNICA E
INSTRUMENTAL
Este xoves 18 o local da
asociacion veciñal Santa
Marina acolle ese concerto
das 20 h. en diante.

ALBERTO BUNDI &
TURMAANGOLO-GALEGA
Van dar un concerto o sába-
do 20 xunto a Roquemen-
troque e Liñaceira.

GondomarGondomar
■ CONFERENCIAS

PERFILES DA
GLOBALIZACIÓN
San Cristovo de Couso é a
asociación cultural que artella

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

Pontevedra vive os derradei-
ros días do seu Festiclown,
xuntanza internacional de pa-
llasos e humoristas. Ata o día
21, as rúas das ribeiras do Lé-
rez acollen sorrisos e narices

encarnados. Desde os Esta-
dos Unidos ata Italia, pasan-
do polos artistas galegos, aín-
da é posíbel gozar da presen-
cia da gargallada baixo a ca-
lor de xullo.♦

ApurarApurar o o FesticlownFesticlown
O O TTrinquerinque

A fita A maldición do Escorpión de
Jade, dirixida e protagonizada por
Woody Allen poderase ver en NI-
GRÁN e RIBADUMIA o xoves 18; o
venres 19 na ILLA DE AROUSA e
PONTECESURES; en RIANXO o luns
22 e o sábado 27; en MONDARIZ pro-
xectarase o xoves 25 e o venres 26;
este mesmo día tamén estará en OR-

DES; en BUEU poderase ollar o do-
mingo 21; o sábado 20 na POBRA DE
TRIVES. A película de animación O
bosque animado, baseado na novela
de Wenceslao Fndz. Flores e gaña-
dora do Goya, está incluído neste
programa e o venres 26 proxectase
na CAÑIZA; nas NEVES pode verse o
sábado 27 e na GOLADA o luns 29.♦

Cinema de Cinema de VVeránerán
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☞ O HOME QUE NUN-
CA ESTIVO ALÍ. Un

empregado de perruquería ve a
oportunidade dun negocio e,
para financiarse, chantaxea ao
querido da súa muller, pero es-
te decátase de quen é. Outra
vez a América profunda dos ir-
máns Cohen.

☞ SMOKING ROOM.
Ramírez, oficinista na

sucursal dunha compañía nor-
teamericana, recolle sinaturas
para habilitar un espacio no
que os traballadores podan fu-
mar. O que parece unha ino-
cente iniciativa destapa mise-
rias, medos e mesquindades. 

☞ UN NENO GRANDE.
Hugh Grant, que nova-

mente está para comer con quei-
xo, protagoniza esta comedia
amábel con neno. Outra versión
da historia do solteiro maduro
que se resiste a sentar cabeza,
pero acaba engaiolado polo sen-
tido común dun infante de doce
anos (unha especie de Descartes

caseiro e con pantalón curto). A
película é visíbel pola pericia do
director que non a deixa cair en
ningún momento e polo acerto
do guión que actualiza o xénero
e evita a cursilería. ¿Hugh
Grant? Ben, gracias.

☞ 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 morde a un estudian-
te, que a partir desas é quen de
subir polas paredes e tecer ma-
llas, algo que aproveita para fa-
cer o ben, aínda que o Trasno
Verde cruzarase no seu cami-
ño. 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 come-

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

☞ ROLLERBALL.
Un patinador entra a

formar parte dun equipo
deportivo nunha república
do Cáucaso e vese inmerso
nunha trama para amañar os

partidos. Para adolescentes.

☞ TANGUY. Un mozo
de 28 anos aínda vive

cos pais, que están desespera-
dos e amañan todo tipo de tra-
pelas para botalo da casa, pero
o home non se dá por aludido.

☞ SESIÓN 9. Un grupo
de traballadores van a

un antigo manicomio para re-
alizar unha limpeza de mate-
riais tóxicos, pero cando están
alí comezan a remexer na his-
toria do psiquiátrico. Intriga.

☞ O ATAQUE OS
CLONS. Un aprendiz

de Jedi protexe a unha xove
senadora ameazada –que ilus-
tra ao público e ao rapaz sobre
os perigos do autoritarismo–
mentres o mestre Jedi trata de
esclarecer un complot da ban-
da escura da forza.

☞ O REI ESCORPIÓN.
Na antigüidade, ante unha

horda de guerreiros que conquis-

ta o mundo gracias ás visións
dunha meiga, unha das súas víc-
timas, case sen axuda, decide
plantarlle cara. Boa iluminación.

☞ O QUINTO HOME.
Un policía protexe a un-

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

☞ A GUERRA DE
HART. A chegada dun

oficial a un campo de prisio-
neiros na Segunda Guerra
Mundial coincide co ingreso
de dous oficiais negros, apa-
rentes vítimas da discrimina-
ción racial. Drama carcerario.

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

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

CarCarteleirateleira

A compañía de teatro e animación infantil de rúa estará o
venres 19 en MONDOÑEDO ás 20 h; o sábado 20 en POR-
TOSÍN (Porto do Son) ás 22 h; o domingo 21 en PONTE-
CESURES ás 21:30; e o mércores 24 en CELANOVA ás 23
h. na Praza do Mosteiro. A obra a representar é O Circo
das Máscaras, onde se reflicte a vida das xentes do circo
e dos seus esforzos para seguir adiante.♦

Os QuinquillánsOs Quinquilláns

O máis
coñecido

grupo
galego de

folc,
Milladoiro,

estará en
diversas

vilas
galegas

durante o
verán.

Marcos
Seixo foi o
encargado
da edición
do ligro A
modelo de
Paco Asorei,
de Xoán X.
González,
que se
presenta en
CUNTIS  o
mércores
24.



este ciclo na Casa Veciñal
desta parroquia ás 21 h. O
luns 22, Camilo Nogueira,
eurodeputado do BNG, falará
sobre Un mundo Global; o
martes 23, Manuel Mera, se-
cretario de formación e mi-
gracvión da CIG, faráo sobre
A Globalización e o Mundo
Laboral; e o mércores 24,
Carlos Meixome, director do
IEM e pertencente ao IGADI,
falará sobre O Mundo Des-
pois do 11 de Setembro.

■ MÚSICA

OSKORRI
Estarán o sábado 20 na Pra-
za da Alameda ás 22:30 h.

O GrO Grobeobe
■ EXPOSICIÓNS

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

LalínLalín
■ MÚSICA

MAGO DE OZ
Estará na capital dezana o
venres 19.

LourLourenzáenzá
■ ACTOS

BANDA DESEÑADA
Ata o sábado 27 vaise desen-
volver na Casa da Cultura
que pretende difundir esta ar-
te, a do cómic ou banda de-
señada, tan característica dos
nosos tempos. Nela desen-
volvense distintas activida-
des, talleres e exposicións.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

L’ORÉAL DE ARTE
CONTEMPORÁNEA
A sala de exposicións da De-
putación acolle a selección
de obras que reuniu ao longo
das 17 edicións do seu pre-
mio de pintura. Entre os ar-
tistas atopanse algúns nomes
galegos tales como Salvador
Cidrás, Almudena Fernán-
dez Fariña, Vicente Blan-
co, José Manuel Calzada e
Antonio Murado.

GRAPH
A galería Sargadelos acolle
os gravados deste grupo.

ALEJANDRO CARRO
ABiblioteca Provincial acolle

unha mostra da súa pintura.

FERMÍN ENCINAR
As súas pinturas poden ser
olladas no Centro Uxío No-
voneyra.

MarínMarín
■ EXPOSICIÓNS

CARTELISMO COMERCIAL
Mostra que recolle a produ-
ción neste eido que se realizou
no Estado español no periodo
comprendido entre os anos
1870 e 1960, e que podere-
mos coñecer no museo Ma-
nuel Torres, ata o 21 de xullo.

OleirOleirosos
■ MÚSICA

CHICULATE
Dentro do festival folc que
se organiza na vila van ac-
tuar o sábado 20.

OurOurenseense
■ ACTOS

LUDISMO PARA CRIANZAS
Durante xullo, agosto e se-
tembro desenvolveranse estas
actividades para os máis miu-
dos como pintura, recortáveis,
papiroflexia, globoflexia, mo-
delado, cestaria, enredos... nos
barrios da capital ourensá e
nas TERRAS DO ARENTEIRO,
A LIMIA, TERRAS DA RIBEI-
RA SACRA e TERRAS DE
MONTERREI. Patrocinadas
pola Deputación, están coor-
denadas pola ASPGP onde se
pode solicitar máis informa-
ción telf. 988 248 141.

■ EXPOSICIÓNS

VICENTE BLANCO
O artista coruñés vai ter, ata o
31 de xullo, unha exposición
baixo o título Oh, oh, oh ye-
ah!, na galería Marisa Mari-
món, e que está composta por
unha serie de debuxos basea-
dos nos seus vídeos El más
joven y radiante piloto e Oh,
oh, oh yeah!, nos que mostra
o seu interese pola ficción, a

narrativa, o lado lúdico.

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

PadrónPadrón
■ MÚSICA

SUSANA SEIVANE
A coñecida gaiteira tocará o
mércores 24.

As PontesAs Pontes
■ MÚSICA

MALÚ
En concerto o sábado 20. O
día seguinte, domingo 21, es-
tará Mago de Oz. O luns 22
tócalle a vez a Amaral. Ver
informaciión sobre o festival
Nabiza Rock do venres 19 no
recadro adicado aos festivais.

PontevedraPontevedra
■ ACTOS

FEIRA DO LIBRO
Ata o domingo 21 poderemos
concurrir á XIV edición da
Feira do Libro que se desen-
volve na Praza da Ferrería.

■ CINEMA

THE NAVIGATORS
A fita dirixida por Ken Lo-
ach vai ser proxectada polo
Cine-Clube o mércores 24
ás 20:40 e ás 22:15 en se-
gundo pase, no espazo para
a cultura de Caja Madrid.

■ EXPOSICIÓNS

BIENAL INTERNACIONAL
Mostra de arte contemporánea
na antiga Facultade de Cien-
cias Sociais e no Pazo da Cul-
tura, baixo o título de Narran-
do espacios, tempos, histo-
rias..., que será clausurada o
30 de setembro. De Dinamar-
ca veñen Stine Berge & Johan
Holte, Mads Gamdrup, Mi-

chael Elmgreen & Ingar Drag-
set e Olafur Eliasson; de Islan-
dia, Hrafnkell Sigurdsson; de
Suecia, Miriam Bäckström,
Jonas Dahlberg, Gunilla
Klimgberg e Jacob Dahlgre;
de Finlandia, Ilkka Halso, Ai-
no Kannisto, Liisa Lounila e
Pertti Kekarainen; de Norue-
ga, Lene Berg, Iselin Lonn,
Tor-Magnus Lundeby e Knut
ºAsdam; de Portugal, Filipa Cé-
sar, João Tabarra, Nuno Cera e
Miguel Leal; e do Estado, Vi-
cente Blanco, Salvador Cidrás
Este-Partegás, 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 Sar-
gadelos acollerá a súa mostra
de gravados e acuarelas.

COLECTIVA
A galería Xaime Trigo aco-
lle ata o 31 de de xullo pin-
tura e escultura de varios
autores: Armando Martí-
nez, Camarro, Carel Ver-
legh 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 perten-
ce á colección pública do Con-
cello de Alcobendas, e que po-
deremos ollar ata o vindeiro
31 de agosto no Café Moder-
no. Está dividida en varios
apartados, e nela podemos ato-
par obras de destacados artis-
tas contemporáneos, como
Cristina García Rodero,
Xurxo Lobato ou Ricky Dá-
vila en documentación social;
como retratistas aparecen no-
mes como Schommer, Hum-
berto Ricas, Miguel Trillo...
Dentro da fotografía de evoca-
ción figuran obras de Vari
Caramés, Óscar Molina e
Luis Asín; como autores de
naturezas mortas e paisaxe es-
tan entre outros Tony Catany
ou Pilar Pequeño. No aparta-
do de experimentación hai
obras de Mónica Roselló ou
Joan Fontcuberta; e dentro
do discurso conceptual desta-
can nomes como o de Manuel
Vilariño ou Chema Muñoz.

■ MÚSICA

ZÁNGALLA MÁNGALLA
A Casa do Coto vai ser o es-
cenário para este concerto o
venres 19 ás 23 h. En Tome-
za (subida a San Cibrán).

TAJ MAHAL
O martes 23 van estar na
Praza do Teucro das 22:30
h. en diante.

PorPorto do Sonto do Son
■ MÚSICA

AMAGHÚA
O venres 19 actuarán xunto co

Gremio de Maleantes a parti-
res das 23 h. no AproA (Praia
de Fonforrón). O xoves 25 es-
tará Ricardo de Barreiro, na-
rrador de historias, á mesma
hora. Ademáis todos os mér-
cores e sábados pola noite ce-
lebran a Festa dos músicos,
en directo. Todas as activida-
des son de balde.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

GALICIA E
A SEGA EN CASTELA
... ao longo dos tempos, que
así é como se titula a mos-
tra que poderemos ollar no
Museo Etnolóxico a partir
deste xoves 18.

RibeiraRibeira
■ ACTOS

FESTA DA DORNA
Do 22 ao 24 celebrase esta
festa, incluída no programa
de actos da Federación Gale-
ga pola Cultura Marítima.

O RosalO Rosal
■ MÚSICA

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

SalcedaSalceda
de Caselasde Caselas
■ MÚSICA

MUTENROHI
A banda galega de folc vai
tocar este xoves 18 na Pra-
za do Concello.

SantiagoSantiago
■ EXPOSICIÓNS 

AZABACHERÍA
Mostra desta forma de arte
popular que poderemos co-
ñecer ata o vindeiro día 31
na Cámara de Comercio.

PEDRO GARCÍA LEMA
Ata o 1 de setembro a Casa
da Parra vai acoller unha
mostra do artista.

CONTAR INTIMIDADES
A DESCOÑECIDOS
Ata o 31 de xullo a galería
Espacio 48 vai acoller esta
mostra colectiva.

DOS OBXECTOS
Mostra colectiva que inclúe
obras dos artistas: Elena
Blasco, Carmen Calvo, Pep
Guerrero, Chema Madoz e
Pablo Milicua. Ata o 15 de
setembro na galería Trinta.

LEANDRO LAMAS
Ata o 31 de setembro A
Mouga (rúa Calderería) é o
lugar onde mostra os seus
óleos sobre lenzo.

PEREGRINACIÓN Á
XERUSALÉN NEGRA
Mostra de fotografías de
Fernando Moleres, que
vai estar aberta ata o 29 de
setembro no Museo das Pe-
regrinacións.

JOSEBA FRANCO &
MONTSE ARBELO
Mostra de infografías, froi-
to do traballo conxunto, pa-
ra as que utilizan as últimas
técnicas, e que podemos
ollar na galería José Loren-

zo ata o 29 deste mes.

IMAXES DA MEMORIA
A fundación Granell acolle,
ata o 2 de decembro, esta
mostra que ten como obxecti-
vo recuperar a relacion que o
artista mantivo coa Galiza. Un
achegamento á súa traxectoria
a través das obras para com-
probar como xurde, unha e
outra vez, a evocación e lazos
que o unen á terra. Imaxes, tí-
tulos nas pinturas ou nas gra-
vuras, esculturas e obxectos
son presentados como escena-
rios reconocíbeis e tráxicas
circunstancias históricas nas
súas criacións. A mostra diví-
dese en tres partes, cada unha
relacionada coas etapas da vi-
da do artista: 1912-28, a infan-
cia e a adolescencia; 1930-85,
o exilio e a evocación da terra
a través das obras; a partir de
1985, o regreso de América e
o reeencontro.

RICHARD TUTTLE
Nado en 1941 en Rahway
(New Jersey), o seu traballo é
dunha grande espiritualidade e
serenidade. Segue intuitiva-
mente o seu camiño de inves-
tigación, emprega materias
pouco convencionais e escalas
reducidas nas súas pezas, sen-
do difícil de clasificar a súa
obra –a miúdo a medio cami-
ño entre a escultura, o debuxo
e a pintura–. É obxecto de dú-
as mostras simultáneas:
Memento (ata o 29 de setem-
bro) no Museu Serralves do
Porto; e cENTER (ata o 22 de se-
tembro) no CGAC, que aínda
que concebidas independente-
mente, Tuttle imaxínaas como
partes complementares dun to-
do máis grande. O fío condu-
tor de cENTER son vinte vitrinas
en espiral que albergan unha
escolma das publicacións de-
señadas por el. Arredor das vi-
trinas están instaladas
Blue/Red Alphabet, de 26 pe-
zas, e Replace IV de 40, dúas
series de pequenos cadros.

ANTONIO MURADO
Un millón de acres pretende
ser a cartografía dunha viaxe
imaxinaria polas dúas últimas
décadas de produción deste
lugués do ano 64., utilizando
marañas, nubes, pétalos, pai-
saxes xeadas, redes, lousas ou
ramas... Desde New York
afronta os problemas de per-
cepción con sensibilidade es-
tética e gran refinamento. A
pesar de que o seu dominio
técnico lle permite un control
riguroso do comportamento
do material, este coexiste con
voluntarios procesos fortuí-
tos. Reune pinturas de gran
formato, tremendamente su-
xestivas. Paisaxes de frío que
se complementan con óxidos
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Para a
inclusión

de informa-
ción nestas

páxinas
do Lecer

pregámos-
vos nolas

fagades
chegar

antes dos
luns.

Pódese
facer

a través
do correo,

Aptdo.
1.371,
36200

Vigo; por
Telf., 986
222 405,

por Fax
986 223

101ou
correo

electrónico
info@ano-

saterra.com

María Luísa Merlo e Pedro Cive-
ra estarán con esta actuación no PO-
RRIÑO o martes 23 no Centro Cultu-
ral; a TUI irán o mércores 24 e esta-

rán na praza de San Fernando; esta-
rán na Casa da Cultura de VILANO-
VA DE AROUSA; en CANGAS DO MO-
RRAZO van estar o venres 26.♦

El amorEl amor en los clásicos...en los clásicos...

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

Fulano, Mengano e Citano van poñela
en escena o xoves 18 no Pazo de VILLA-
MARÍN. En VILA DE CRUCES e en BARRO
estarán tamén durante o mes de xullo pa-
ra representar esta obra ao aire libre.♦

CheirCheiro de Estro de Estrelaselas

O máis coñecido gruupo folc galego es-
tará na carballeira de CALDAS DE REIS o
domingo 21; o venres 26 tocará en FE-
RROL (información en www.ghastaspis-
ta.com/nindsol.htm).♦

MilladoirMilladoiroo

PONTEVEDRA serve de escenario
deste evento internacional, organi-
zado polo concello, que se celebra-
rá na praza do Teucro ás 22:30 h. O
luns 22 comeza con Jane Monheit.
O martes 23 segue o festival cunha

Noite de Blues da man de Tri Con-
tinental, Taj Mahal e The Hula
Blues Band. O mércores 24 actua-
rá Baldo Martínez Quinteto. Re-
mata o xoves 25 con Joe Zawinul
e The Zawinul Syndicate.♦♦

Festival Internacional de JazzFestival Internacional de Jazz

Mutenrohi,
a banda

ourensá de
folc toca en

SALCEDA DE
CASELAS

este xoves
18, en

CULLEREDO
o sábado

20, e o
mércores 24

en VIGO
entre outros

lugares.

Os marchosos gaiteiros de Ferrolterra, Cempés, estarán en
SANXENXO este xoves 18 e en CERVO o sábado 20. 



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

RUOTE
Vai estar xunto con Liña-
ceira o luns 22 na Praza do
Toral.

COMPOSTELA FESTIVAL
Na Praza da Quintana, come-
za o venres 19 con Fito Paez
ás 22:30; o luns 22, Orishas
ás 22:30; Daniela Mercury
o martes 23, tamén ás 22:30;
ao día seguinte estará Merce-
des Peón xunto con Zuco
103 ás 00 e 2:30 respectivba-
mente con entrada de balde; e
Carlos Núñez fará o propio
o xoves 25 ás 22:30. Entradas
a 10 euros non sendo especi-
ficación en contra. 

ABE RÁBADE TRÍO
O xoves 25 no Dado Dadá
dentro do ciclo Galicia Cinco
Estrejazz, con Abe Rábade
no piano, Pacho Charlín no
contrabaixo, e Ramón Ángel
Rey na batería. Ademais repi-
chocas todos os martes.

FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
MÚSICA
Organizado pola Consellería
de Cultura chega ao seu re-
mate. Este xoves 18 en San
Domingos de Bonaval, un
dos coros de gospel máis
grandes do mundo, The Chi-
cago Metropolitan Choir; e
o venres 19 no Auditorio de
Galicia poñerá o ramo da

programación a Real Filhar-
monía de Galicia.

SanxenxoSanxenxo
■ MÚSICA

OS CEMPÉS
Darán un concerto nesta vi-
la este xoves 18. O xoves
25 estará Fía na Roca na
Praia de Baltar.

SarriaSarria
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR
Ata o 21 de xullo a Casa da
Cultura vai acoller esta mos-
tra fotográfica submariña so-
bre o ecosistema mariño do
noso país. A través de 50
imaxes pretende amosar a
beleza e diversidade zooló-
xica que encerra o mar, bus-
cando un equilíbrio entre as
especies popularmente co-
ñecidas e as descoñecidas.

As SomozasAs Somozas
■ MÚSICA

NURIA FERGÓ
Dá un concerto o mércores 24.

SoutomaiorSoutomaior
■ EXPOSICIÓNS

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

TTuiui
■ MÚSICA

CORAIS
DO BAIXO MIÑO
XVI edición que vai ter lu-

gar este sábado 20 ás 22 h.
na Praza de San Fernando, e
na que participarán as corais
polifónicas de: Vilanova de
Cerveira, Tomiño, Áncora,
A Guarda, Monçao, Cen-
tro Sportivo de Pontea-
reas, Verdoejo de Valença,
San Teotonio de Valença e
a S.I. Catedral de Tui.

NOITE INTERNACIONAL
DO MIÑO
III edición do festival que se
vai celebrar desta volta o
mércores 24 ás 21:30 no par-
que do Laxal de Rebordáns,
e no que van actuar: Ensem-
ble Internacional Marneu-
li de Xeorxia, Dance En-
semble Cukarica de Iugos-
lavia, Eunyul Mask Dance
de Corea e Kahukura
Whanui de Nova Zelanda.

FESTIVAL TUDE FOLC
Será o sábado 27 e contará co-
as actuacións de Fía na Roca
e Noitarega na Praza da Cate-
dral das 22:30 h. en diante.

■ TEATRO

A TODO TRAPO
Os arxentinos Pizzicatto
van escenificala cos seus tí-
teres o venres 19 ás 22:30

na Praza de San Fernando.

VValgaalga
■ MÚSICA

ROMERÍA PAGANA
NOCTURNA
A Casa Vella de CAMPAÑÓ
vai ser o lugar onde se de-
senvolva a XXIII edición
desta festa, este venres 19, e
que terá como pregoeiro a
algún dos compoñentes do
programa da TVG “O rei da
comedia”. Máis información
no teléfono: 986 557 708.

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
descripción da vida do pobo
nesa época, quedando re-
flectidas todo tipo de activi-
dades laborais, desde o tra-
ballo manual, ata o traballo
no comercio, no banco ou na
notaría. Desde os nenos na
escola ata as mulleres apren-

dendo a coser nas máquinas
Singer. Desde os gaiteiros,
festas, bandas, comparsas,
teatro, equipos de fútbol...
ata os velorios e rituais que
acompañan á morte.

VVigoigo
■ ACTOS

FESTA DO MEXILÓN
Desde as 11 h. ata as 15 h.
no parque de Castrelos, o
domingo 21.

MARATÓN FOTOGRÁFICO
O domingo 21 vaise cele-
brar a VII edición deste cer-
tame. A inscripción deberá
realizarse entre as 10 h. e as
11 h. na Praza do Rei, hora
á que comezará a saída. Os
carretes deberán entregarse
a medianoite.

GOMA ESPUMA
O popular programa de
M80 vai ser gravado o luns
22 ás 23 h. no Auditorio de
Castrelos.

CAMPIONATO DE
CHAVE ENTRE PEÑAS
A A.V. San Mamede de Za-
máns instalará dúas pistas nos

TALLERES DIDÁCTICOS
SOL LEWITT
Organizados pola Fundación Barrié de la
Maza co gallo da exposición que acolle na
súa sede, seguiranse a impartir ata o 15 de
setembro, data da clausura da exposición.
Van dirixidos a grupos de todas as idades
e o seu obxectivo é achegar aos partici-
pantes a arte contemporánea en xeral, e á
obra de LeWitt en particular, dun xeito lú-
dico a través das pinturas murais, gua-
ches, gravados e a estrutura do artista con-
temporáneo. A actividade dos obradoiros
inclúe unha visita guiada á exposición, a
formulación dunha serie de interrogantes
sobre conceptos como “artista”, “autor”,
“cadro”, “espazo” e “peza única e irrepe-
tíbel” e unha breve proxección sobre Le-
Witt e a súa obra. Os grupos de crianzas e
a mocidade elaborarán un mural por equi-
pas seguindo instrucións concisas, co
mesmo proceso de traballo ideado polo
artista, para acadar unha mellor compren-
sión do significado da súa obra. Máis in-
formación e reservas no teléfono: 981 221
525 e correo electrónico info@barrie.org. 

UIMP
O curso Crecemento, utilización de facto-
res, cambio técnico e productividade na
“nova economía”, vai ser impartido na se-
de da Fundación Barrié entre o 29 de xu-
llo e o 2 de agosto, dirixido por Julio Se-
gura, catedrático de Fundamentos da Aná-
lise Económica na Universidade Complu-

tense. Os participantes deberán iscribirse
en Galiciasa@uimp.es, www.uimp.es, ou
no teléfono 981 140 830, rematando o pra-
zo o día anterior ao comezo.

I CERTAME DE POESÍA E
XOGOS FRORAIS
Con motivo da celebración do seu 50 ani-
versario o ateneo Santa Cecilia de Marín
organiza este concurso no que se poderá
participar con poemas, orixinais e inédi-
tos, escritos en galego cun mínimo de 75
e un máximo de 125 versos. O tema e o
estilo serán libres e a data para os presen-
tar remata o 1 de outubro na sede do ate-
neo. Presentaranse mecanografados a do-
bre espacio por unha soa cara en papel ta-
maño folio, paxinados, por quintuplicado
e debidamente encadernados e sen que fi-
gure o nome do autor. Irán acompañados
dunha plica onde debe figurar o lema da
obra no exterior e os datos persoais do
autor no interior. A dotación dos premios
é de 1.200 euros para o gañador e de 800
e 400 para o segundo e terceiro premio
respectivamente. Teléfono: 986 880 283.

HISTORIA MEDIEVAL DE GALIZA
Premio que convocan a editorial Toxo-
soutos e a Fundación Comarcal Noia,
ao que poderán concorrer autores de
calquera nacionalidade que presenten
os orixinais escritos en língua galega.
Os textos deberán ser inéditos, cun mí-
nimo de 150 folios a dobre espacio. Va-

loraranse o rigor, a innovación metodo-
lóxica e o interese para a sociedade.
Presentaranse o orixinal e cinco copias
antes do 30 de setembro en Editorial
Toxosoutos, Cruceiro do Rego, 2 - Obre
15217 Noia (A Coruña). Con cada ori-
xinal, que deberá ser presentado baixo
lema, xuntarase, en sobre pecho, os da-
dos do autor, así como o título da obra.
Haberá un gañador que reciba 3.000 eu-
ros, e un finalista que reciba 1.200; en
ambos casos as obras serán publicadas.

POESÍA CAIXANOVA
Primeira edición do certame, que atende
ás seguintes bases: poderán concorrer ao
premio os poetas que o desexen, presen-
tando unha soa obra escrita en lingua ga-
lega, segundo a normativa vixente. O
premio, que será un e indivisíbel, estará
dotado con 10.000 euros. As obras aspi-
rantes terán unha extensión mínima de
600 versos, inéditas na súa totalidade e
non poderán ser presentadas simultanea-
mente a outro concurso. Os orixinais en-
viaranse por quintuplicado, mecanogra-
fados a dous espacios e baixo lema. O
mesmo lema deberá figurar no sobre ad-
xunto que conteña os seguintes dados do
participante: nome e apelidos, fotocopia
do documento de identidade, enderezo
completo, correo electrónico e
telefono(s) de contacto. Os traballos fa-
ranse chegar por correo certificado a:
Caixanova, Obra Social. Avda. García

Barbón 1-3, entrechán, 36201, Vigo, in-
dicando no sobre: para o I Premio de Po-
esía Caixanova. O prazo de admisión re-
matará o xoves 31 de outubro de 2002,
sendo excluídos todos aqueles orixinais
que leven data de entrega en Correos pos-
terior a esta. O libro premiado publicara-
se na colección Arte de Trobar, coeditada
por Caixanova e o PEN Clube de Gali-
cia, renunciando o autor ou autora, nesta
primeira edición aos dereitos econó-
micos. Os orixinais non premiados non
serán devoltos, nin se admitirá reclama-
ción sobre eles.

PROXECTOS DE COLABORACIÓN
AFundación Barrié convoca estas axudas
de cuantía significativa para a recupera-
ción do patrimonio histórico-artístico, in-
novación e iniciativas culturais na Galiza
para o ano 2003. Con estas axudas preten-
de estimular os mellores proxectos e ini-
ciativas promovidas por institucións ga-
legas en proveito da cultura do noso país.
O prazo de solicitude remata o 30 de se-
tembro deste ano. A Fundación convoca
tamén, un ano máis as Bolsas de estudo
para fillos de emigrantes galegos, come-
zando o prazo para a súa solicitude o 1 de
agosto, e rematando o 15 de outubro deste
ano. Están destinadas a fillos de emigran-
tes galegos que queiran cursar estudos de
1º, 2º ou 3º ciclo nalgunha das tres univer-
sidades da Galiza. Máis información na
páxina electrónica www.fbarrie.org.♦
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Nabiza RockNabiza Rock
Este venres 19 a Praza do Carme das
PONTES será o lugar onde se desenvol-
va este festival de música, a partir das
20 h., e no que actuarán Sôber, Super
Skunk, Demian, Dr. Funkstein, InA-
nima, Orcus e Rifftones. Ademáis da
actuación de Clowncompostela. Con
entrada de balde. Máis información na
páxina  www.nabizarock.com.♦

Do NorDo Nortete
No campo de fútbol do instituto de ba-
charelato Castro Alobre de VILAGARCÍA
vaise desenvolver unha nova edición do
festival. Tras dar a benvida, este xoves
18, aos participantes; os concertos co-
mezan 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 dirixirse
a festivaldonorte@wdiseno.com.♦

O son das estrO son das estrelaselas
Este é o nome do festival que este
xoves 18 ás 22:30 h. terá lugar en
ARZÚA e que contará coas actua-
cións de Berrogüeto, Anubía e
Carmen Rey.

O son das mullerO son das mullereses
Este domingo 21 en CELANOVA ha-
berá, ás 22:30 h, un concerto no que
participarán Uxía, Cristina Pato,
Carmen Rey e Maite Dono.

Festigal’02Festigal’02
O 24 e o 25 de xullo van ser dous días
moi intensos para os participantes deste
festival de música, tendencias e diversi-
dade. Baixo o lema de Que poderías fa-
cer en 48 horas? o cámpus sur de

COMPOSTELA vaise encher, por 0 euros,
de música, exposicións, proxeccións
audiovisuais, debates e proxectos. O
mércores 24 ás 10 h. arranca a progra-
mación, que abranxe debates sobre a
selección galega; nucleares; o mundo
despois do 11 de setembro; a defensa da
diversidade; o nacionalismo ou a globa-
lización; e que se van desenvolver na
Galería das Ideas. A Galería das Le-
tras contará coa presencia de autores
como Suso de Toro, Manuel Rivas,
Neira Vilas, Marica Campo, Xavier
Alcalá, Manuel María, Lino Braxe
ou Xosé Lois O Carrabouxo. Haberá
tamén unha Galería Audiovisual na sa-
la Nasa, onde se proxectarán cortos e
vídeos. Non vai faltar un espazo cíber,
unha 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 Carun-
chos e Rancho de Chafé. Mais o apar-
tado musical non se queda aí. O mérco-
res 24 ás 22 h. comezan os concertos
con Alberto Mbundi e a Turma An-
golo-Galaica, Kanjar’oc (Marsella),

Ruxe Ruxe (Galiza), Da Weasel (Por-
tugal) e o DJ Mr Think (Galiza). O xo-
ves 25 das 20 h. en diante actuará Li-
ñaceira (Galiza), De Lés a Lés, Uxia e
João Afonso (Galiza-Portugal), Ma-
waca (Brasil),  Besch o Drom (Hun-
gría) e Na Lúa (Galiza). Todo de balde
organizado pola Comisión Festigal’02
e pola fundación Galiza Sempre.♦

Rock no CamiñoRock no Camiño
Dentro da programación deste festi-
val en PALAS DE REI van actuar o sá-
bado 27 Skunk D. F. e The Dismal.

Pardiñas Pardiñas 
En GUITIRIZ vaise celebrar, máis un
ano, esta festa da música e da arte que
comezará o sábado 3 de agosto ás 19
h. coa IX mostra de artesanía de ins-
trumentos de música tradicional, a
marathón coa música da man de Xer-
molos, Liñaceira, Berrogüeto e Bri-
ganthya de Euskadi. O domingo 4
segue o festival co teatro Esmorga
que representa Comollo e pola noite
concertos de Tinta Femia¸ Quempa-

llou, Rodopis (Bulgaria) e Alberto
Mbundi e a Turma Angolo Galega.
Para máis irformación contactar con
www.xermolos.org.♦

Celta do LugnasadCelta do Lugnasad
O venres 2 de agosto en BRETOÑA a
asociación xuvenil Auruxeira organi-
za este festival. A partir das 20 h. ha-
berá unha procesión pola vila de xen-
te vestida de época, amenizada polos
grupos de gaitas Os Moricegos-gai-
teiros de Taramundi, Zarandallo,
As Pontes e Gaiteiros de Bretoña. A
partir das 21 h. celebrarase unha cea
na que para poder asistir é imprescin-
cíbel ir vestido de época e ter reserva
feita. E das 22 h. en diante comezará
a festa coa música dos Carunchos.
Ás 00 h., a hora meiga, celebraranse
vodas polo ancestral rito celta a cargo
do druida Aneiros dos Ártabros.
Posteriormente farase unha gran
queimada e seguirá o concerto coas
actuacións de Jarbanzo Negro e La-
matumbá. Para máis información
contactar con Ivan Alvite no 982 349
157 ou www.auruxeira.cjb.net.♦

FFESTIVESTIVAISAIS DEDE MMÚSICAÚSICA
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terreos anexos á asociación, o
sábado 20 e domingo 21.

■ CINEMA

ELLING
Fita do noruegués Peter
Naess, que vai ser proxec-
tada este xoves 18 ao aire
libre na Praza do Rei, ás 23
h. con entrada de balde.

■ DANZA

ÁNGEL CORELLA &
STARS OF AMERICAN
BALLET
O sábado 20 no auditorio de
Castrelos vai ter lugar esta
actuación a partir das 23 h.
por 6 euros de querer sentar.

■ EXPOSICIÓNS

A.R. PENCK
As pinturas deste creador
alemán poderemos ollalas,
ata o 1 de setembro, na
Fundación Laxeiro (Casa
das Artes). Considerado co-
ma un dos representantes
da postmodernidade, inte-
grante do grupo xermano
Novos Salvaxes, segundo o
comisario da mostra, Xa-
vier Buxán, destaca a afini-
dade da súa obra coa de La-

xeiro, situando a ambos co-
mo referente de Atlántica.

LAXEIRO
A fundación que leva o seu
nome acolle unha mostra de
cincuenta debuxos inéditos,
obras menores que indican
a destreza do creador, e que
plasmaba en calquera mate-
rial coma panos dos bares
ou cartaces reciclados.

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-
dra como María Constan-
tino, Sandra de Jesús, Va-
nessa Díaz, Victoria
Diehl, Miranda, Bárbara
Sainza, Nieves Sierra e
Ana Carina 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
26 de xullo, acollerá a mos-
tra A súa saúde, composta
por pintura e manualidades
de crianzas.

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

■ MÚSICA

NOITES TEMÁTICAS
O venres 19 os italianos
Spaccanapoli actuarán ás
23 h. O sábado 20 será a
quenda dos senegaleses So-
ra e os cabo verdianos e ga-
legos Batuco Tabanka, ás
23 h. O domingo 21 e luns

22 dará un concerto Ceia
de Monges, de Portugal. O
martes 23 Alberto Conde,
Baldo Martínez e Niran-
kar Khalsa, de Galiza e os
EUA, actuarán ás 23 h. Os
galegos de Mutenrohi van
actuar, xunto a Quempa-
llou, o mércores 24. E o xo-
ves 25, desde Marsella,
chega a música de Kan-
jar’oc. Todos os concertos
na Praza do Náutico.

FESTIVAL FOLCLÓRICO
A VIII edición deste festival
de música, que se desenvol-
ve en distintos locais da cida-
de con entrada de balde, vai
comezar o venres 19 no local
da A.V. Monte da Mina de
Castrelos, ás 21:30, conti-
nuando o sábado 20 na sala
de concertos do C.C. Caixa-
nova, ás 22 h., o domingo 21
ás 21:30 no auditorio da A.V.
de Beade, o martes 23 ás 23
h. na pista polideportiva da
A.V. de Lavadores, o mérco-
res 24 no torreiro novo de
Matamá, e o xoves 25 ás

21:30 no torreiro de festas de
Santo André de Comesaña,
no que van actuar o grupo
folclórico de Burkina Faso
Djiguiya, o conxunto folcló-
rico nacional da República
de Mari-el, e o grupo de
danzas castelás Diego Por-
celos de Burgos. O sábado
20 e o domingo 21 vai haber
ademais un desfile pola Pra-
za de América da man do
grupo Xigantes, Enanos e
Cabezudos, de Calatayud, a
partir das 12 h.

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

STATUS QUO
En concerto este xoves 18
no Pavillón das Travesas.
Abertura de portas ás 20:30
h. Concerto ás 22:30.

OASIS
A banda de brit-pop vai to-
car o mércores 24 no Audi-
torio de Castrelos. A partir

das 22 h. comezarán os te-
loneiros. O prezo da entra-
da é de 12 euros por antici-
pado e de 15 na billeteira.

■ TEATRO

¡FURGA GARABELA!
Na Praza da Estrela, ás 23
h., con entrada de balde, es-
te xoves 18 os composte-
láns Volta e dalle represen-
tarán esta obra.

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 ata o 12 de agosto.

CRISTÓBAL VAELLO
Mostra homenaxe, ata o 28
deste mes, na Casa da Cul-
tura.

VVilalbailalba
■ ACTOS

LOIS PEÑA NOVO
Mesa Redonda sobre a vida e

obra do primeiro concelleiro
electo nunha candidatura na-
cionalista na Casa da Cultu-
ra o venres 19 ás 20:30 coa
intervención de Ramón Vi-
llares Paz, Bernardo Gar-
cía Cendán, Xosé Luís No-
vo Cazón e Manuel Roca
Cendán. Organiza o Institu-
to de Estudios Chairegos.

■ EXPOSICIÓNS

LAXEIRO1930-1980
Unha selección de obras da
súa produción artistica é
exposta na Casa da Cultura
ata o 18 de agosto.

Xinzo de L.Xinzo de L.
■ MÚSICA

SEGURIDAD SOCIAL
Tocan o venres 19 nesta lo-
calidade ourensá.

GranadaGranada
■ MÚSICA

BERROGÜETO
Van acturar na localidade
de ÍLLORA o xoves 25 den-
tro do programa do Festival
Parapanda Folc que se cele-
bra na vila andaluza.♦

■ Alúgase casa de campo restaurada
en Meira (Lugo). Tres cuartos dobres
con baño e calefacción e 10.000 m de
finca. Fin de semana ou tempada. Ra-
zón nos telf. 982 331 700 / 686 753 105.

■ Consegue a camisola da selecçom
galega de futebol ao preço de 25 euros
(máis 4 de gastos de envio) solicitándoa
ao apdo. 1.103, C.P. 15700 de Compos-
tela, com os teus dados pessoais.

■ 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 metros cadrados. Fran, Cam-

bre (A Coruña) teléfono 981 672 573.

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

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

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

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

■ Son un mozo de 27 anos ao que lle
gustaría poñerse en contacto contigo,
muller entre 20-35 anos e con interese
pola literatura, cine, natureza e os bos
momentos da vida en amizade e compa-
ñía. Non pido ningunha lúa. Se non che
agrada o correo electrónico non te preo-
cupes, tampouco a min, despois xa ato-
paremos o mellor medio para que a nosa
amizade saia adiante. Non o vexas tan di-
fícil 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
garaxe e trasteiro, novo por un prezo
de 15.600.000 pta. Telf: 981 873 683
e 607 711 016.

■ Busco interesados en dar clases
de tecido manual, en Santiago de
Compostela ou arredores. Teléfono
654 698 307 e-mail carlarefoxo@ya-
hoo.es.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

PLATAFORMA ANTI VÍA RÁPIDA
DO MORRAZO
www.arrakis.es/~morrazo

Completa páxina da Plataforma Anti Vía
Rápida do Morrazo con información relati-
va a este proxecto da Xunta. É especial-
mente interesante a información relativa ao
trazado, xa que ao situar enriba do mesmo
o cursor e premer en cada zona pódese ob-
ter información adicional que inclúe os da-
nos que provocará ou os planos do trazado
nese punto concreto. Moi recomendábel.♦

AA RedeRede

N
º 

1.
04

3 
●

A
no

 X
X

V
 ●

D
o 

18
 a

o 
24

 d
e 

xu
llo

 d
e 

20
02

A asociación profesional de empre-
sarios autónomos do mercado do
Progreso de Vigo comunica os re-
sultados do concurso que tempo
atrás convoca. Na categoría de de-
buxo infantil os gañadores da cate-
goría  A son Pedro Mártinez (1º
premio), Clara Leboreiro (2º ), Ia-
go Leboreiro (3º); os premiados na
categoría B son: Sara Mª Pérez,
Fernando López Doval e Diego
Cabrera co 1º, 2º e 3º respectiva-
mente. No premio de banda dese-
ñada os galardoados na categoría A
foron: Clara Barros Blanco e Ma-
nuel Souto Salom, quedando o 3º

deserto; na categoría B o único ga-
ñador foi Antonio Alonso Fernán-
dez, quedando o 2º e 3º  premio de-
sertos. No tocante aos relatos cur-
tos os gañadores da categoría A fo-
ron Sabela Losada Garrido (1º
premio) e Adriana Santos Pereira
(3º), quedando o 2º deserto. O 1º
premio da categoría B desta modali-
dade foi para o relato anónimo Ou-
tros visitantes no mercado, o 2º pa-
ra Cristina Castells e o 3º para Ole-
gário Carrera Abalde. No tocante
á modalidade de narrativa o xurado
declarou o premio deserto. Máis in-
formación no telf. 986 435 474.♦

PrPremios do Meremios do Mercado do Prcado do Progrogresoeso

De xira por terras galegas, van es-
tar o luns 22 en PONTEVEDRA no
Pazo da Cultura; o martes 23 irán
a OURENSE á Praza Maior; un día
máis tarde, mércores 24, estarán
no Pavillón municipal de REDON-

DELA; o xoves 25 van actuar na
CORUÑA na Praza de María Pita;
ao C. C. Caixanova de VIGO che-
gan o venres 26; e ao Parque da
Xunqueira de VILAGARCÍA o sá-
bado 27.♦

Ballet de MoscovaBallet de Moscova

A Fundación
Laxeiro de

VIGO mostra
unha

colección de
deseños

inéditos do
pintor.

Antonia Hurtado mostra os seus óleos na galeria Arcana de
VILAGARCÍA ata o 12 de agosto.
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M. VEIGA
A Armada Invencíbel (seis heli-
cópteros, dúas patrulleiras e un
carro anfibio) desembarcou sobre
o penedo, tomou posesión das ca-
bras e levou presos os sete xen-
darmes marroquinos, logo de des-
montarlles a tenda de campaña.
Non se sabe se houbo violencia
ao arrancar as piquetas e os ven-
tos. Tampouco se sabe se a estas
horas a Armada española está
cumprindo co horario de munguir
as cabras. A dona dos animais, a
marroquina Ragma Lachili, co
seu pano branco atado á fronte,
aínda non fixo declaracións. 

As persoas que desprecian (des-
graciadas) o patriotismo constitu-
cional pensaban que nada disto po-
día ocurrir, mesmo facían do tema
unha rexouba. ¡Que pouco coñecen
a historia de España e o seu presen-
te! Os que sabemos que a política
española vai na liña de Carlos Men-
do, o tertuliano que fai o contrapun-
to na Ser e que foi xefe de prensa de
Fraga, e de José María Ansón, o di-
rector dese diario que sustitúe a El
Alcazar, e que se chama, paradoxal-
mente, La Razón, agardabamos, sen
dubidalo, este xesto bizarro.

O ambiente que se vivía en Ma-
drid estes días agoiraba tamén algo
así. Polas fiestras do edificio de
Nuevos Ministerios saían grandes

voces que se escoitaban en todo o
paseo de La Castellana: “Xa tiña-
mos os vascos e agora isto da illa
Perejil”. “Hasta los moritos nos
chulean”, comentábase polo bairro
de Chamberí, que ten ese nome
desde que residiu nel Napoleón.
Pola contra en Lavapiés, alí onde
unha igrexa se ergue sobre unha an-
tiquísima mezquita e onde hoxe os
magrebíes puxeron restoráns de
cuscús, ríanse moi cínicos e feste-
xaban o asunto das cabras, en can-
to as mozas bailaban a danza do
ventre. Estaba claro que había que
facer algo. De quedarse quietos, es-
coitando os argumentos diplomáti-
cos de que aquelo non pertencía a
ninguén, de que a historia non esta-
ba clara, etc., pronto sairía Pujol
lembrando os Decretos de Nueva
Planta e pedindo a independencia
de Cataluña e Cataluña representa o
18,4 da economía española. Aí es-
taba o cerne do asunto.

Co paso dos anos, os marro-
quinos tiñan esquecido o costu-
me do exército español de cortar
as orellas do mouro e de arrasar
as kabilas con gas mostaza. O
que si gardaban sen dúbida na
memoria era a Marcha Verde, coa
toma do Sahara sen pegar un só
tiro, pero daquela o inmortal es-
taba de corpo presente, en cam-
bio agora a gallardía de España

vive de novo un momento álxido.
En Rabat, cando viron que o

asunto se comezaba a quentar, sa-
caron a cinta métrica coa que te-
ñen moita pericia, por algo os nú-
meros cos que escribimos son ára-
bes, e lembraron que Leila, así lle
chaman ao illote, encóntrase a
douscentos metros de terra, de te-
rra de Marrocos enténdese, e a 10
quilómetros do protectorado ceutí.
Pero en Madrid contestaron, ta-
mén con lóxica, que máis lonxe
está o peñón de Xibraltar de Lon-
dres e non hai quen llelo quite, cla-
ro que nisto os gobernantes espa-
ñois non foron de todo honestos,
pois ocultaron que os cidadáns de
Xibraltar non queren ser españois
nin borrachos de coca-cola e que
en cambio as cabras de Perejil son
claramente mahometanas. 

Os marroquinos non se deca-
taron de que España non estaba
para argumentos, nin matemáti-
cos, nin históricos. Esquecían
que nas simas máis profundas do
ser español latexa un problema
de identidade. Algo así como o
ser ou non ser de Shakespeare en
versión de José María Pemán. E a
ningún coñecedor da obra de Me-
néndez Pelayo, Menéndez Pidal
e Juanjo Menéndez debería estra-
ñarlle que os problemas da tras-
cendencia ás veces se podan tor-

cer polos designios dunha cabra. 
Zapatero, que en cuestións de

interese nacional non dubida en fa-
cer corpo co goberno, ofreceu sen
embargo o seu punto secularizador
e pediu que o exército alimente ben
as cabras (na illa tiñan pouca herba
e estában moi flacas), así de segu-
ro que non queren volver e mesmo
cabe esperar que nun prazo razoná-
bel se convertan ao cristianismo. 

En todo caso é o momento de
confiar cegamente nos nosos go-
bernantes, que xa o teñen todo
pensado, e para o caso, improbá-
bel, de que os animais se resistan
como os afganos de Guantánamo,
o ministro Raxoi, xa ameazou con
obrigar a comer porco aos máis de
200 mil marroquinos que viven en
España, con pincharlle as rodas ao
millón máis que atravesan a penín-
sula en verán camiño de Francia e
con subir á temperatura dos inver-
nadoiros de Almería a 50 grados,
dado que agora só está a 45. 

A ministra de Educación, far-
ta de tanta historia catalana, vas-
ca e galega, como se imparte nas
escolas, xa mandou redactar a un
catedrático de Salamanca, a
cambio dunha módica suma nun-
ha conta suíza, o novo episodio
nacional: “Perejil, Chafarinas,
Alhucemas, os grandes fitos da
historia de España en África”.♦

Nº 1.043
Do 18 ao 24
de xullo
de 2002 George Bush sabía

antes de vender as
súas accións nunha

petroleira que a empresa ti-
ña perdas. As accións mer-
cáraas cun crédito a baixo
interese da propia empresa.

Daquela o seu pai era o
presidente da nación. O vi-
cepresidente Richard Che-
ney, o que toma o mando
no caso de que Bush esteña
indisposto, gañou 18 mi-
llóns de dólares ao vender

accións da súa empresa an-
tes de que perdesen o seu
valor. Noticias así son as
que nos fan ser máis pro-
norteamericanos. ¿Quen
podería negar que este é o
país das oportunidades?♦
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MANUEL CIDRÁS

Amorte do sempiter-
no Presidente do-
minicano Joaquín

Balaguer repón de actuali-
dade, dous anos despois
de publicarse, a última no-
vela de Vargas Llosa, La
Fiesta del Chivo. Non é de
certo a mellor obra do pe-
ruano pero relata, coa
competencia e o dominio
da estructura narrativa de
que sempre fai gala o au-
tor, a historia doutra Tran-
sición Democrática: o pa-
so da Era Trujillo á Era
Balaguer. O lector da no-
vela non sabe se resulta
máis repulsiva a figura do
bruto e iletrado dictador
Rafael Leónidas Trujillo,
alcumado El Benefactor
pero tamén El Chivo, ou a
do seu favorito e sucesor,
o Doutor Joaquín Bala-
guer, descrito polo narra-
dor con trazos maquiavéli-
cos e nada amables. 

Entre as palabras de
lembranza que nestes ca-
sos se pronuncian desta-
caron, polo seu sentimen-
to, as do seu amigo Ma-
nuel Fraga, sempiterno
Presidente da Xunta de
Galicia. Sempre é de
agradecer que a amizade
e o sentimento prevalezan
sobre a oportunidade po-
lítica, porque tratándose
dunha figura de tan esca-
sos valores democráticos
o prudente é dar a noticia
en páxinas interiores e
sen moitos comentarios. 

A historia está tecida
de vidas paralelas e liñas
que se cruzan. O sangui-
nario Trujillo, Padre de
la Patria Nueva, era ad-
mirador de Francisco
Franco, con quen com-
partía o título de Genera-
lísimo, entre outras hipér-
boles. Fraga foi sempre
admirador de Balaguer, e
nos seus planos reformis-
tas o Doutor foi un mode-
lo persoal que truncou o
curso dos acontecemen-
tos na máis complexa e
tardía reforma política
española. Por onde o de
Vilalba se houbo de con-
formar con ser Presidente
Autonómico sendo así
que el tiña tanta ou máis
obra publicada, agás poe-
sía, que a atribuída ao do-
minicano. Se cadra a pa-
radóxica razón desta in-
xustiza histórica está na
omisión do magnicidio. 

Trujillo morreu nunha
cuneta, para que seguira
mandando o seu valido, e
Ciudad Trujillo volveu de
contado chamarse Santo
Domingo. Aquí tardamos
trintaetantos anos en tira-
ra a burra do Generalísi-
mo da Praza principal do
Ferrol que así deixou de
ser definitivamente del
Caudillo. As liñas parale-
las non se encontran, e as
que se cruzan seguen dis-
tintos camiños.♦

Ano XXV.
IV Xeira.
1 ,75 euros
(2,75 con Bule Bule).

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

O honor de España
salvado
coa toma
de Perejil
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