
DESDE QUE A NOSA TERRA COMEZOU
a reivindicar o Día da Patria Galega en 1917, esta celebración
pasou por moitas etapas; primeiro de asentamento político, des-
pois de celebración minoritaria, logo achantamento, represión,
reivindicación e volta ao traballo de asunción popular e de re-
xeitamento oficial e das organizacións estatais. Desde 1976 foi-
se asentanto a manifestación como eixo central, con atrancos,
con represión. Pouco a pouco apareceu o compoñente festivo e
lúdico. Este ano os nacionalistas subiron un chanzo na súa ce-
lebración camiño dunha festa nacional na que xa non sexan ne-
cesarias as reivindicacións. A celebración do Día da Patria non
só toma un carácter multidisciplinar en Compostela, senón que,
cada vez máis concellos fan súa a data. Pero estas e outras con-
quistas (así hai que ollala recordando tempos pasados) non po-
den facer esquecer o seu contido: a afirmación como nación e o
reclamo do dereito a decidir por nós mesmos e a relacionármo-
nos en igualdade e liberdade con todos os pobos do mundo. De
momento só se andou un anaco de camiño.♦
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A dramática loita dos galegos contra
as tropas napoleónicas na
Afrancesada de 1809 é o marco
elixido polo autor para situar once
relatos que pretenden recuperar o
mellor espírito da literatura histórica
coa de aventuras e fantasía.
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¿Cara a onde van as caixas?
De esquerda a
dereita, Xosé Luís
Méndez e Xulio
Gaioso, máximos
responsábeis de
Caixa Galicia e
Caixanova
respectivamente.



“Tratar de aumentar os grados de
libertade económica non debe de
ser sinónimo de que todo ten que
ser privatizado. Mellorar a
eficiencia do mercado a través
dunha maior desregulación non
debe levar a unha descalificación
imediata do que non sexa priva-
do, porque isto suporía condenar
as caixas de aforros”.

Con este razonamento come-
za Xosé Luís
Méndez a defensa
das caixas fronte
aos intentos de
privatizalas. Se-
guidamente, o di-
rector xeral de
Caixa Galicia
apunta “unha evi-
dencia empírica”:
“a comparanza de
calquer serie de
datos a repecto da
eficiencia entre as
organizacións que
compiten no sistema financieiro
español inclina a balanza cara as
caixas de aforros confederadas”.
Tamén pon de manifesto que
fronte aos problemas de bastan-
tes bancos, as caixas nunca lle
produciron “ningunha perturba-
ción ao sistema finacieiro”.

Xulio Gaioso, pola súa ban-
da, resalta a calidade das caixas
como operadoras bancarias e,
igualmente, “a súa tradicional la-
bor de revertir á sociedade os ex-
cedentes obtidos, através do
mantemento dunha obra social
cada vez de maior importancia e
significación”.

Gaioso tamén considera que
as caixas igualaron os bancos en
“capacidade operativa, ao superar
as barreiras a que estaban someti-
das”, pero, ao mesmo tempo, de-
fende os “rasgos diferenciadores
do seu comportamento” e a súa

orientación cara o mercado das
familias e das pequenas e media-
nas empresas. Esta orientación
sería  “a que rematou por conver-
tirse no seu principal acerto”.

Pero, mália ao papel social
das caixas e a súa boa situación
financieira abrense debates, “in-
xustificados e innecesarios” to-
cantes á súa entidade xurídica,
denuncía Méndez. E conclúe que

“non parece
aconsellábel tra-
tar de modificar
unhas institu-
cións que tan ne-
cesarias resultan,
tanto para manter
a competencencia
do sistema finan-
cieiro español a
través da súa rede
de oficinas, como
para loitar contra
a exclusión social
e financieira gra-

cias ao seu dividendo social”.

A familia e as PIMES

Xulio Gaioso dalle especial impor-
tancía a relación das caixas de afo-
rros coa familia, “a principal base
de clientes”. Considera o fomento
do aforro como “unha práctica mo-
ralmente saudábel” e os préstamos
hipotecarios como baselares para a
“formación de patrimonios fami-
liares”. Ademáis, Gaioso sostén
que a preocupación das caixas de
aforros polas familias “evitou o
alarmante proceso de exclusión fi-
nancieira das clases coas rentas
máis modestas que se está coñe-
cendo noutros países da UE”.

Méndez coincide con Gaioso
en que as caixas nacen “ao servicio
dos pequenos aforradores”. Por
iso, Méndez considera que as cai-
xas son vistas pola sociedade como

“entidades de carácter social”.
Para Xulio Gaioso a outra la-

bor básica das caixas é a de apoio
ao “desenvolvimento empresa-
rial”. Considera que é notábel o
esforzo das caixas para apoiar a
modernización das pimes. Resal-
ta tamén o papel das caixas na sa-
ída á bolsa de empresas e a “toma
de participación en empresas,
tanto en sectores maduros coma
noutros de carácter emerxente”.
Tampouco quer obviar o director
xeral de Caixanova o amparo das
caixas “a investimentos de mar-
cado carácter social, como é a
promoción de vivenda protexida,
nun clima de colaboración coa
Administración Pública”.

A importancia das caixas no
mundo das empresas e tal que, para

Xosé Luís Méndez, “hoxe non se
podería entender o comportamento
económico empresarial das comu-
nidades autónomas
sen as caixas de
aforros”, tal é a súa
participación em-
presarial.

As cotas
participativas

Fronte aos inten-
tos de privatiza-
las e a súa impor-
tancia social e
empresarial, ¿cal
é o futuro das cai-
xas? Para Xosé Luís Méndez pa-
sa por que conten cos “instru-
mentos organizativos necesarios

para seguir a ser eficientes insti-
tucións benéfico-sociais”, pero
tamén porque “non desaparezan

os lazos solida-
rios que, desde as
sáus orixes, dis-
tinguiron as rela-
cións entre elas”.

Méndez con-
sidera que é nece-
saria “unha equi-
tativa representa-
tividade social
nos seus órganos
de goberno” pero
tamén a presencia
de persoas signi-
ficativas social-

mente, abrindo, deste xeito, “ví-
as específicas de participación
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Xulio Gaioso e Xosé Luís Méndez coinciden en que o debate
sobre a privatización das caixas non está xustificado

¿Teñen futuro as caixas de aforros?
AFONSO EIRÉ

O debate sobre a privatización das caixas de aforros non está xustificado, conciden os directores xerais de
Caixanova e Caixa Galicia. Pero está aí. Na sociedade, nos círculos de poder e no Goberno central. Non só
iso, tamén está a debate o seu futuro. Xosé Luís Méndez e Xulio Gaioso apostan pola súa continuidade, pe-
ro teñen diferentes visións. Poucas veces o seu pensamento se atopa tan elaborado coma nos discursos pro-
nunciados recentemente ao ser nomeados doctores honoris causa polas universidades de A Coruña e Vigo,
respectivamente. Aquí oferecemos un amplo resumo no que se poden comparar as súas análises e propostas.

Xosé Luís Méndez recibindo o Honoris Causa outorgado pola Universidade da Coruña.

Méndez e Gaioso

discrepan sobre

a presencia nos

órganos de dirección

dos titulares das

‘cotas participativas’

Para Gaioso a

viabilidade das

caixas dependerá da

súa eficacia,

para Méndez

da súa estructura



alleas as meramente políticas”,
que garantan a súa estabilidade.

Para Méndez é imprescindí-
bel  para o desenvolvimento es-
tábel destas institucións “fortale-
cer o papel dos impositores”, a
través dunha maior presencia
destes nos órganos de goberno e
da súa “activa participación na
xestión económico financieira”.
A representación das administra-
cións públicas “non deben supe-
rar a porcentaxe atribuida ao
grupo dos impositores”.

Defende Méndez a realiza-
ción de “cambios nas caixas que
afecten tanto aos seus aspectos
funcionais como orgánicos”.
Así, propón “reformas con ins-
trumentos xurídicos que solucio-
nen a problemática dotación de
recursos propios para a cobertura
do coeficiente de solvencia e
que, en paralelo, permitan unha
máis activa participación nas
xestión económico-financieira”.

O que propón Méndez non é
outra cousa que as cuotas parti-
cipativas que, alguns, afirman,
son o camiño da privatización.
Méndez considera “excesivaente
reduccionista” o supoñer que as
cuotas participativas son o co-
mezo dunha vía que conduciría
ás caixas cara unha transforma-
ción en sociedades anónimas”,
como ten sido acusado.

Afirma, pola contra, que as
cuotas permitirán, “salvagardan-
do plenamente a natureza xurídi-
ca das caixas”, dotalas de recur-
sos propios para asegurarlles un-
has condicións básicas para poder
competir cos bancos. Estas cuo-
tas, segundo Méndez, deberán de
ser “suscritas por persoas físicas”.

¿Cal será o papel dos suscri-
tores destas cuotas? Deben “in-
corporarse á Asemblea das res-
petivas caixas” através do grupo
de impositores que elixen os
seus representantes através dos
órganos de goberno, responde
Méndez á cuestión. 

Eficacia fronte a estructura

Xulio Gaioso tamén defende as
“cuotas participativas”, aínda
que con menos énfase ca Men-
dez. Para Gaioso é “unha posíbel
vía”. Unha das alternativas que
faciliten “o incremento de recur-
sos propios das caixas sen des-
virtuar a súa personalidade”,
pois non poden acceder aos mer-
cados de valores como fan os
bancos. Pero Gaioso difire de
Méndez, ao estar en contra de
darlle presencia aos seus titula-
res nos órganos de goberno. 

A viabilidade das caixas de-
penderá, máis que da súa estruc-
tura, como sostén Méndez, da súa
eficacia, afirma Gaioso. Ambos
defenden, nembargantes, que son
básicos os procesos de fusión pa-
ra poder acadar unha dimensión
mínima rendíbel. As caixas debe-
rán de orientarse “á máxima ren-
dabilidade da actividade”, senten-
cia o director xeral de Caixanova. 

Pero as caixas asistirán á entra-
da en competencia no seu entorno
de novos bancos, polo que lle saca-
rán menos rentabilidade aos inves-
timentos e os recursos captados.
Ante isto, Gaioso propón “fortale-
cer a súa capacidade de crecemen-
to, buscando novos mercados e
oportunidades de negocio”. Aínda
así, considera que o coñecimento
do entorno que teñen as caixas xo-
ga unha baza importante.♦
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Vén da páxina anterior

A xente ten
medo de que
se perda a
obra social

Para Xulio Gaioso, a obra social
non so constitúe o auténtico tra-
zo distintivo das caixas, senón o
“referente clave para interpretar
a súa verdadeira misión última:
“o auténtico mecanismo de dis-
tribución do beneficio, o verda-
deiro dividendo social que reali-
zan as caixas”. 

Gaioso considera que o éxito
da obra social das caixas respon-
de a que teñen “unha filosofía de
investimento que non permite
permanecer estática no tempo”.
Xa que logo, parte do seu orza-
mento debe de orientarse “á pro-
moción dos sectores productivos
da súa área de influencia e ao fo-
mento do emprego”.

Os criterios prioritarios que
deben seguir, sostén Gaioso, son
o da “cobertura de lagoas asis-
tenciais que non atopan unha
resposta adecuada e accesíbel”.

Gaioso e Méndez

coinciden en que a

obra social é o

aspecto máis

valorado das caixas

Xulio Gaioso afirma que a obra
social é o aspecto máis valorado
das actividades das caixas, sendo
un factor capital nas súas imaxes
corporativas. Así, afirma, “adqui-
re un factor determinante no dese-
ño do marketing estratéxico, ao
constituir unha fortaleza compara-
tiva de incalculábel valor como
elemento de atración”. Gaioso ta-
mén sostén que o medo á perda da
obra social é o que leva á socieda-
de a estar temerosa de que as cai-
xas cambien a súa estructura de
propiedade.

Méndez dalle unha dimensión
máis global á obra social das cai-
xas ao afirmar que se convertiu
“nun dos referentes sociais máis
significativos do desenvolvimen-
to das respectivas comunidades
autónomas”. Considera que esta-
mos ante “un círculo virtuoso de
eficiencia”, pois canto máis bene-
ficio producen as caixas, e maior a
súa solvencia, reparten maior di-
videndo social. 

Méndez destaca de maneira es-
pecial a complementariedade da
acción social das caixas galegas
“coa actividade pública da Xunta”,
poñendo de manifesto como esta
“se distribúe en varios capítulos se-
gúndo as directrices xenéricas do
Goberno autónomo, o que permite
unha xestión indepedente de cada
caixa, pero unha complementarie-
dade nos fins conxuntos”. Resalta
Méndez que esta “excelente fór-
mula é unha das características do
ámbito económico galego”. Como
exemplo, cita o “cheque asistencial
que consigue axudar a centos de
familias a solucionar o problema
de atender adecuadamente á tercei-
ra idade, cuestión de vital impor-
tancia social tendo en conta a nosa
pirámide poboacional”.♦

Xulio Gaioso lendo o discurso no acto de investidura como doutor Honoris Causa pola Universidade de Vigo.

Xosé Luís Méndez considera
que as relacións entre as caixas
de aforros españolas está nun
“momento crucial: o modelo de
´competencia con colabora-
ción` posto en marcha a partir
de 1978 pode truncarse no futu-
ro de seguir a actual ´evolución
expansiva` das caixas.

Considera Méndez que no
futuro dificilmente poderán
manterse “supostos de colabo-
ración en asuntos comerciais,
finacieiros ou informaticos”,
pois as caixas racharon a súa
unidade de imaxe a optar algun-
has (Caixa Madrid, La Caixa)
por outra rede de caixeiros. Pa-
ra Méndez, “ata de agora foi a
homoxeneidade o que nos uniu
e nos diferenciou dos bancos”.

Tamén critica Méndez a ad-
quisición de bancos por algunhas
caixas (entre elas Caixa Vigo,
que adquiriu o Banco Gallego).
Considera que está expasión é
ben diferente da realizada por
compra de redes bancarias e que
está dinámica está xerando uns
“grupos caixa-bancos de perfís
distintos das caixas tradicionais”.

Para Méndez, esta nova si-
tuación pode acabar por pertubar
a unidade das caixas que, “histó-
ricamente, se aglutinaron através
da Confederación Española de
Caixas de Aforro”. Foro que
considera único e exclusivo na
defensa dos intereses comúns. 

Tamén considera que a dimen-
sión das caixas “revelouse como
unha crecente fonte de preocupa-
cións”. Pensa que as estratexias
para aumentar de tamaño, “deben
de completarse con novas fórmu-
las que permitan a consecución de
maiores dimensións, imprescindí-
beis para competir eficazmente
nun ámbito económico cada vez
máis global e complexo”.

Méndez afirma que, esgota-
das as fórmulas tradicionais de
crecemento e competencia na
que están imersas as caixas, po-
den levar a unións entre caixas de
distintas comunidades autóno-
mas. O director xeral de Caixa
Galicia considera que a “autar-
quía vai ser perigosa” e que o de-
pender exclusivaente das propias
forzas pode relegarnos ao “magro
obxetivo de administrar a subsis-

tencia e a correr o risco de non
poder asegurala a longo prazo”.

Propón Méndez “potenciar os
nosos órganos confederais atra-
vés da CECA”, para lograr unha
maior sinerxia entre todas as cai-
xas, “ordenando os esforzos ao
carón de dous eixos: funcional
operativo e de representacións”.
No primeiro, estructuraríanse
nunha sociedade anónima, a xei-
to de holding, as diversas áreas de
negocio que desenvolven as cai-
xas. No segundo, deberíase po-
tenciar a participación das caixas,
“permitindo a presencia directa
de todas”, evitando deste xeito
unha situación discriminatoria
para as caixas que se integran en
federacións pluriprovinciais.

A nova estructura que una as
caixas debería permitir que se su-
perasen as diferencias entre “or-
ganizacións autónomas, sen per-
der por iso a forza que esa unión
tradicionalmente lles deu”. Con-
sidera Méndez que está fórmula
é basica para poder seguir de-
fendendo a singularidade e os
obxectivos esenciais para o que
foron creadas as caixas.♦

As caixas racharon a súa unidade

Para Méndez, Caixa Galicia é
“o exemplo vivo dos postula-
dos que sinalan a ortodoxia em-
presarial para acadar unha di-
mensión óptima através dun
proceso de fusións”. O director
xeral de Caixa Galicia conside-
ra que a progresiva transforma-
ción desta entidade “supuxo
unha serie de anticipacións aos
cambios que o contorno intro-
duciría no sector”.

Sostén Méndez que foi o lo-
gro dunha óptima dimensión o
fundamento que “aglutinou ás
caixas que se incorporaron ao
proceso de fusión” ata formar a
actual Caixa Galicia. Para el,
tratábase “dunha motivación
esencialmente económico-fi-

nancieira” (¿quer dicer que
Caixanova veu como conse-
cuencia dunha motivación polí-
tica?). Esta tiña por obxeto so-
portar millor os custos fixos
cunha distribución racional da
rede comercial e xerar ao mes-
mo tempo “as correspondentes
economías de escada”.

Afirma Méndez que, desde o
comezo deste proceso, existiu un
compromiso para “perseguir un
equilibrio orgánico a través de
posturas solidarias que compren-
dían que os intereses de Galicia
debían de prevalecer sobre os lo-
calismos das cidades das caixas
respectivas”.

Méndez, coma se quixese
marcar distancias con outros pro-

cesos, afirma que en Caixa Gali-
cia “non se impuxo ningún mo-
delo de xestión”, pois a fusión
concebíase como a xestación
dunha organización nova que xe-
raría o seu propio estilo de lide-
rado”. Para o director xeral de
Caixa Galicia, este proceso “está
aberto permanentemente a outras
institucións para que se adiran ao
proxecto común”.

Méndez aposta por conse-
guir un sistema financieiro ga-
lego máis autóctono, pero, no
seu discurso de doctor honoris
causa, non fixo referencia, máis
que colateralmente, á necesida-
de de que exista unha única cai-
xa en Galiza. Tese que sostiña
nos últimos anos con forza.♦

Méndez pon como exemplo Caixa Galicia



Non existe o debate organizativo se an-
tes non se aclaran todos e cada un dos
puntos tácticos e ideolóxicos de parti-

da: o punto nodal non pechado no último
Congreso do BNG. A proposta de Muñiz, ao
meu entender, pódese resumir así: 

a) O BNG tense que convertir nun partido
político ao uso. Mais, un partido require unha es-
tructura organizativa e unha táctica e estratexia
adecuada, unha liña política e ideolóxica de cla-
se, que é o que define na práctica a un partido. O
frontismo do BNG está obsoleto e as teses polí-
ticas do frentismo superadas ou conseguidas.

b) A súa conversión en partido suporá a
superación das contradiccións internas do
BNG. As diferentes “sensibilidades” integra-
ranse harmonicamente, a “idea total” (“cor-
pus” chámalle Muñiz) como dialéctica en es-
piral, a superación organizativa das diferen-
cias políticas de clase: comunistas, socialis-
tas, dereitas e esquerdas arremuiñadas. 

Aínda con boa parte de razón, estas propos-
tas non deixan de representar unha crítica orga-
nicista ao funcionamento do BNG, salientando
os aspectos máis desaxustados, e obviando a
súa composición política que trata de pasada.
Mais este funcionamento e os problemas do
mesmo non son o fondo da cuestión. O BNG
non é un organismo político perfecto, senón
contradictorio, precisamente pola súa composi-
ción interclasista, e é na súa práctica política
onde debe resolver os seus desaxustes organi-
zativos. Son precisamente os desaxustes políti-
cos, a adecuación táctica dos diferentes intere-
ses de clase que concurren en cada conxuntura
política, o que produce o renxer organizativo.

Soamente queremos sinalar algunha
cuestión importante respecto do transfondo
do artigo de Muñiz.

O BNG é unha fronte política. No seu seo
non hai “sensibilidades”, senón posicións polí-
ticas de clase, representadas por partidos, co-
lectivos ou independentes. Posicións de clase
que teñen unha ideoloxía, unha táctica e unha
estratexia determinadas, en casos contradicto-
ria. Como tales partidos, exercen o dereito de-
mocrático no seo do BNG a aplicar a súa polí-
tica de clase. Isto é moi lexítimo e non resulta
perxudicial para o BNG, senón enriquecedor
do mesmo. A síntese de esclarecemento e un
avance da política do BNG. 

O funcionamento político do BNG non ten
nada que ver coa socialdemocracia ao uso. A
súa tarefa non é darlle impronta nacionalista
aos aparellos do Estado español en Galiza. A
“guerra de posicións” non pode levarnos pola
senda da “autonomía compartida”, por “admi-
nistrar” parcelas do Estado. A creación dun es-
tado nacional emerxente é posíbel actualmente

se o BNG é capaz de, a través do seu traballo
institucional e sobre todo do seu traballo social,
crear un movemento nacionalista nos campos
de traballo, a cultura e os movementos sociais
e cívicos do País, crear unha sociedade civil he-
xemonicamente nacionalista. Pois ben, consi-
dero que no último Congreso botouse en falta
precisamente este debate. No BNG pódese di-
cir resumidamente que existen dúas tendencias
maioritarias: unha radical e de esquerdas, na li-
ña histórica do BNG, e outra socialdemócrata e
centrista, no cambio institucionalista imposto
por sectores importantes da dirección. 

O funcionamento dunha fronte como o
BNG prodúcese por hexemonía no seu seo.
O partido que en cada conxuntura política
soubo concretar a táctica máis adecuada
exerceu a súa dirección política por enriba de

persoeiros ou cargos cargos. Non confunda-
mos hexemonía con hexemonismo, dirección
e negociación con dictadura. A hexemonía
significa que existen diferentes estratexias de
clase que se resolven na práctica política e
social, no funcionamento organizativo asem-
bleario, e cabe sinalar aquí que este funcio-
namento propio non é o paradigma do BNG,
senón a consecuencia da liña política e do ca-
rácter frontista do BNG: o asembleismo abs-
tracto significa a derrota de calquera move-
mento político. 

Deica agora a UPG foi o partido hexemóni-
co no seo do BNG, ademais do seu ideador e un
dos fundadores. Isto non significa máis que o di-
to, salvo para a dereita do país empeñada en de-
monizar ao BNG. Evidentemente esta hexemo-
nía ten as súas eivas, as súas contradiccións. A
pesares disto, sen a hexemonía política da UPG,
o Bloque non tería existido como tal e o seu fu-
turo político depende actualmente da capacidade
da UPG para exercer a súa hexemonía correxin-
do os erros autoritarios que agroman. Un partido
político cunha liña política clara, unha estrutura
organizativa e un traballo político e social tradú-
cese en hexemonía no seo de calquera organiza-
ción. Os intentos por desprazar a UPG ocultan
os intentos de socialdemocratizar o Bloque, o
que significaría escorregar por posturas autono-
mistas. E como remate: non son militante da
UPG, e como Muñiz son independente.

Encetar un debate político sen explicitar as
propostas políticas non é responsábel. A última
asemblea do BNG non pechou o debate políti-
co, senón que forneceu un cúmulo de xeralida-
des, un enfrontamento organicista e unha bata-
lla de listas que incluso sacou do testo a altos
dirixentes e algún partido político, e non se tra-
ta de redundar no asunto. En cuestións políti-
cas, oculto polo debate organicista, foi un “con-
greso á búlgara”. Considero que o compañeiro
Muñiz ten a capacidade e a historia suficiente
no BNG para ver estas deficiencias e encetar un
bo debate que esclareza o longo camiño.♦
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Aquel día da vitoria
de Perejil todos os
xorna is publicaban en
portada a foto da
bandeira española
arrebolada polos
lexionarios. Con
Franco un xesto así era
obrigado. Agora
parece voluntario. O s
donos dos diarios
pensan que a toma do
penedo foi a  proba de
que España é un
Estado serio. Tamén
esperaban que a
selección de C amacho
gañase o mundia l.
¡ Q ue ideas má is
dispara tadas ten esta
xente!

Das cabras en
cambio non se sabe
nada . Pero cabe
imaxinar o peor, tendo
en conta que os milicos
deixaron pintado nun
meda llón de cemento
da II Guerra Mundia l:
“Morte a todos os
mouros” .

Papel extraordinario,
unha vez má is o da
UE. A  política exterior
de Bruxelas é tan
efica z como os
mara tóns de Fraga
polos ministerios
madrileños. Menos ma l
que chegou Bush e
mandou parar.

Máis de cen
estudantes estranxeiros
aproveitan o verán
para viren a G a liz a a
estudar ga lego. A lgúns
xorna is fanlles
entrevistas. Din que lles
estraña que pa is
ga lego-fa lantes
eduquen os seus fillós
en castelán. Pois iso
non é nada , cando

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González

A loita pola hexemonía
no seo do BNG

EMILIO VEGA

O recente artigo de R. Muñiz sérvelle ao autor para encetar un debate
sobre o futuro organizativo do BNG, desde a consideración de que de-
baixo de toda proposta organizativa hai sempre unha proposta política. 

Cartas

Sobre o BNG
monfortino
Non comprendo como un xorna-
lista como Afonso Eiré, unha
persoa que non soamente escribe
para informar senón que dirixe
un medio como A Nosa Terra,
puido ser o autor da información
que aparece na páxina oito da se-
mana do 11 de xullo.

Póñolle aspas á verba “infor-
mación” porque nin os títulos nin
o texto se corresponden coa reali-
dade, o que parece demostrar que
o redactor non quixo chegar ao
fondo e limitouse a reflectir o que
unha parte –interesada– lle quixo
contar. Mais ese xeito de elaborar
a información non pode ser a ma-
neira de facer dun xornalista, que
ten o deber de ser obxectivo, polo
que a información que vai ofrecer
ten que ser contrastada.

No título escribe Eiré “O BNG
de Monforte converte unha vitoria
veciñal en división interna”. Para
non ocupar moito espacio resumi-
rei dicindo que a suposta “vitoria”
veciñal refírese ao retorno á orde-

nanza anterior á privatización do
servicio municipal da auga por un
período de tres meses ata que se
estude novamente o custo do cita-
do servicio, non máis nin menos
que a proposta que defendía a mo-
ción dos grupos da oposición mu-
nicipal, única proposta aprobada
polos organos de dirección do
BNG. Como era público que o go-
berno municipal de Monforte ía
aprobar esa moción –elixido pola
organización para representala na
citada comisión–, apartando o por-
tavoz municipal, entregoulle a este
–en presencia do secretario local
do PSOE, concelleiro tamén– un-
ha proposta da comisión, distinta
da postura oficial do BNG e sen
aval ningún da organización. ¿Que
se pretendía entregando esa nova
proposta?

O certo é que o pleno extraor-
dinario do 29 de xuño –nin o in-
formante de Pucheiro nin el mis-
mo deben saber que xuño tiña trin-
ta dias– foi suspendido pola in-
comparecencia da interventora
municipal na comisión da facenda
previa ao pleno e a inexistencia, xa
que logo, do preceptivo informe.

Ante iso, os presentes no salón de
plenos, cos responsábeis comarcal
e de organización do BNG á cabe-
za, comezaron a insultar e ameazar
os concelleiros, fundamentalmen-
te os do BNG, que foron cualifica-
dos de vendidos e traidores entre
outras “perlas”.

Supoño que non resulta nor-
mal que os militantes dunha orga-
nización apupen publicamente os
seus representantes nin que os
seus dirixentes comarcais aínda
quenten máis os ánimos espole-
ando os exaltábeis. Pero a noticia
non foi esa atitude antidemocráti-
ca dos dirixentes e afiliados. Non.
Facendo boa a teoría de que a me-
llor defensa é un bo ataque, a én-
fase púxose en desprestixiar ao
grupo municipal, acusándoo de
desobedecer o consello local e de
actuar irresponsabelmente cando
realizaron declaracións publicas
sobre os feitos acaecidos o día do
pleno, feitos xa reflectidos por to-
dos os medios de comunicación.
Eu pregúntome se lle poden pedir
resignación cristiá, como esixiu a
responsábel nacional de política
municipal cando acudiron a ela os

concelleiros monfortinos pedindo
apoio ante os responsábeis dos in-
sultos. Sabe Cecilia Pérez Orxe
que os únicos que se apartaron
dos acordos orgánicos foron Se-
verino Rodríguez e Xosé Manuel
Pavón, que non é a primeira vez
que actúan por libre aínda que co
permiso tácito dos convidados de
pedra, que pechan os ollos e os
ouvidos ante estes feitos como os
pechan ante provocacións como
as dun personaxe como Alicia
Cadarso –responsábel local de
Monforte–, ese membro do Con-
sello nacional, ex candidata ao
Senado –médica do Sergas, que
emprega en todos os seus infor-
mes a lingua coa que Cervantes
escribiu “El Quijote”. Pero o
BNG deu no que deu e os seus
problemas xa nos son os meus.♦

PILAR SAAVEDRA CODESIDO
(MONFORTE)

O triste espectáculo
da Mesa 
Eu, que fun socio da Mesa durante
moitos anos, hai un par de meses

A N A PILLAD O



Sen dúbida, a folga xeral confirmou que
se está a producir unha mudanza na cla-
se obreira, e que vai quedando atrás a

etapa de confusión que causou a quebra do
socialismo real, a aceptación sen matices do
sistema neoliberal pola maioría dos partidos
políticos de esquerda, e a fragmentación da
clase como consecuencia dos novos modelos
de produción e relacións laborais. Non se tra-
ta só de que o paro fora importante, máxime
cando o Partido Popular e os empresarios
empregáronse a fondo para que fracasará, se-
nón que as mobilizacións, cando menos en
Galiza, tiveron un carácter masivo. Houbo
un pulo cualitativo, que non se pode ignorar.
Non é o mesmo mobilizarse que parar, por
algo en todas partes sempre é maior o núme-
ro de persoas que vai á folga das que despois
participan nas manifestacións. 

A masividade das mobilizacións, non só
en Vigo senón en todas as cidades e vilas de
Galiza nas que se convocou, non son unha
casualidade. Son superiores aos cálculos
máis optimistas.  Aínda que contou a unida-
de (foi importante) este ascenso xa se reflec-
tira no paro xeral de xuño do 2001 convoca-
do pola CIG e UGT ou nas manifestacións do
1 de maio. Realmente os antecedentes desta
nova andaina déronse na folga do metal e do
comercio de alimentación da provincia de
Pontevedra de 1999 nos que a participación
garantiu o triunfo (sectores moi precarizados
e con xente moza); no apoio social a un con-
flito tan duro como o de La Unión; ou no éxi-
to do paro xeral do transporte de viaxeiros,
convocado pola CIG no ano 2001. Son só al-
gúns exemplos, mais amosan o estado de
consciencia da clase obreira. 

Non estamos polo tanto diante dun ca-
breo pasaxeiro, polo deterioro das condi-
cións laborais e sociais, senón que son cada
vez máis os traballadores que pensan que
para pórlle remedio a esta situación deben
participar activamente e, o fundamental,
moitos dos que cavilan deste xeito son mo-
zos e mozas. Evidentemente, este proceso
vai máis avanzado nas cidades máis indus-
triais. Resumindo: a clase obreira quere un
xiro á esquerda. 

Agora ben, todo indica que o goberno do
PP non vai atender as reivindicacións de mi-
llóns de traballadores e mesmo acentuará as
políticas regresivas en materia laboral e so-
cial, como afirmaba Aznar ao día seguinte
do paro. Esta postura do executivo non sig-
nifica que  non se escenifiquen reunións co-
as centrais estatais, baixo presións e mesmo
algún acordo menor. O preocupante dende o
punto de vista dos traballadores e os seus

intereses é que todo indica que CCOO e
UGT (especialmente a primeira) non están
dispostos a enfrontar estas políticas con fir-
meza e, como despois da folga xeral de
1994, volven dar un paso atrás ao non con-
vocar un novo paro xeral, como pide unha
gran parte da clase obreira. 

Se algo manifestaron na rúa os traballa-
dores foi o desexo de frear dunha vez por to-
das as políticas antiobreiras da dereita e sina-
laron en case que todas as asembleas de fá-
brica que sería un día perdido se a loita non
continuaba coa mesma forza, ou sexa con
máis días de folga ata que o goberno cedese.
Coas medidas propostas polas centrais esta-
tais (rexeitando un novo paro) evítase unha
confrontación directa co modelo, reláxase a
tensión social e rexéitase o aumento da loita
de clases e, ao mesmo tempo, supedítase to-
do a desprazar ao PP do governo nas vindei-
ras eleccións. Na práctica, alén das declara-
cións, ou non existe confianza na clase obrei-

ra ou evitase cuestionar a fondo o modelo ne-
oliberal (estratexia do PSOE). Apóstase por
rectificacións e mudanzas cativas que só son
posíbeis sen presións fortes, e a considerar
seriamente hoxe pola oposición e mañá por
un Parlamento “progresista”. Ou sexa, cunha
clase obreira (sindicatos) incapaces de man-
ter o pulso diante de calquera goberno. 

Dende o sindicalismo nacionalista, en co-
herencia, propóñense mobilizacións que pre-
paren unha nova folga xeral, que bote abaixo
o proxecto de Lei (o Decretazo) en materia
de prestacións por desemprego. Debe ser un
paro en todo o Estado, facelo só en Galiza se-
ría unha perda de esforzos e un desgaste. A
responsabilidade ¡toda! é polo tanto das cen-
trais sindicais estatais. Esperemos que recti-
fiquen, que comprendan onde nos levan as
cesións a un modelo inxusto, insolidario.♦

MANUEL MERA é Secretario Confederal
de Formación Sindical e Migración da CIG.
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escoiten o acento de
Paco Vá zquez e o que
di a lucinan.

A gañadora do
certame da canción de
Luar, Lucía Pérez ,
recibiu a insignia de
ouro do concello do
Incio. N on se estrañen
se a Javito lle dan a
meda lla Castelao.

El Progreso lembra o
“Festiva l da muller
madrileña en Lugo” ,
edición de 1965 .
C a lquera día va i
C acharro e retoma a
idea . 

Realmente, aquí en
G a liz a non son
necesarias series como
Cuéntame porque
vivimos nun
permanente pasado.

As familias
arxentinas fiáronse dos
bancos e quedaron sin
nada . N o Estado
español a  xente
mercou accións e
agora raña o fondo
dos petos. É certo que
non sempre pasa . Pero
tamén é antigo o dito
de que non se debe
poñer o raposo a
gardar as pitas.

A tripulación dun
avión norteamericano
confundiu varios
actores indios con
terroristas. Chamaron
á torre de control e o
avión foi escoltado por
dous F-16 a ta que
a terrizou. O  goberno
informou de que se
produciran uns 400
incidentes deste tipo
desde o 11-S. Tendo
en conta o que costa
cada vóo dun ca z a
(combustíbel,
mantemento, etc.), e
de continuar esta
paranoia , cabe
va ticinar a  ruína
inmedia ta dos Estados
Unidos.♦

Reflexións sobre a folga xeral
MANUEL MERA

Unha parte do sindicalismo de Galicia reclama maior presión
sobre o goberno para impedir que saia adiante o Decretazo. Lo-
go do 20-X, parece fundamental non dar ese día por “perdido”.

Garrincha

DE SEGUIR ASÍ VÁISE-
NOS ACABAR O COM-

BUSTÍBEL
BUSQUEMOS UN

PORTO

NON
TROIXEMOS
MAPAS

Correo electrónico: info@anosaterra.com

que me dei de baixa. ¿Que cal foi o
motivo? Pois porque xa estaba far-
to dos seus actos ‘simbólicos’. 

Certamente, penso que é un
despropósito que un organismo
público galego represente a Cas-
telao en castelán en Galicia. Dito
isto, tamén teño que dicir o se-
guinte: Hoxe mesmo asinaría on-
de fixese falta para que houbese
unha representación diaria de
Castelao en castelán en Ponteve-
dra á que asistan unha ducia de
persoas, se me dixesen que en
troques diso iamos ter unha es-
cola totalmente en galego e al-
gún (cando menos un) xornal en
galego (non un panfleto). 

E asinaría onde fixese falta
porque A Coruña se chamase La
Coruña se en todas as escolas da
Coruña as clases fosen en galego. 

Xa sei que esta protesta que
está a liderar a Mesa non é in-
compatíbel co que eu digo. Pero
dóeme porque penso que a Mesa
tería que empregar as súas enerxí-
as no que é realmente importante
para a supervivencia do galego:
unha escola en galego e medios
de comunicación en galego. 

Coido que a Mesa está a errar
cando se centra en actos simbóli-
cos coma este (e leva moitos anos
así). Creo que o seu papel ten que
ser outro: abrirse á sociedade e in-
tentar xuntar esforzos para ir avan-
zado por onde é urxente avanzar. 

Sei que é difícil conseguir ter
unha escola en galego e xornais en
galego, pero ese é o único camiño
se queremos salvar o idioma. 

Mentres a maquinaria que es-
tá a facer desaparecer o galego
traballa a todo motor, a Mesa de-
dícase a organizar actos simbóli-
cos que non teñen ningunha tras-
cendencia para o futuro do gale-
go. Iso é o que máis me doe de
todo este triste espectáculo.♦

DANIEL ÁLVAREZ IGLESIAS
(MADRID)

A quén beneficia a
reforma laboral 
Teño 23 anos e son licenciado en
Tradución e Interpretación. Den-
de que terminei os meus estudios
só tiven traballos no estranxeiro,
o último en territorio francés e o
meu contrato venceu o 30 de
abril. Non puiden chegar a Espa-
ña ata o 28 de maio, xusto a tem-
po para perder a ridícula axuda
de 50.000 ptas que o goberno
nos ofrecía aos emigrantes que
queremos asentarnos no país.
Coa reforma laboral que entrou
en vigor o 26 de maio esa axuda
deixa de existir para os emigran-
tes da Unión Europea menores
de 45 anos. En tres meses que le-
vo non atopei traballo ningún,
acorde ou non coa miña forma-
ción. 

Pese a ter traballado máis de
12 meses, o que eu coticei non
vale aquí para nada ata que teña
un traballo aquí e volva quedar
no paro (iso, con condicións, xa
que supoño que se me fan un
contrato de camareiro de un mes

non vou ter dereito á prestación
por desemprego, xa que o cam-
bio de ocupación non se conside-
ra unha mellora de categoría la-
boral). De Francia tampouco te-
ño dereito a axuda ningunha, da-
do que non busco emprego no
seu territorio. Nesta Europa na
que non existen fronteiras para a
circulación do diñeiro dos gran-
des negocios seguen vixentes
(¿aínda?) límites para a protec-
ción social. 

Nesta situación, os índices
de natalidade seguen nun nivel
ínfimo e a pirámide de poboa-
ción envellece. Moitos dos
meus compañeiros de estudios
traballan nos Países Baixos,
Francia, Inglaterra. O sistema
universitario parece que precisa
dunha modernización, pero por
Europa adiante os titulados es-
pañois atopan moitas menos di-
ficultades que en Galicia e Es-
paña para acceder a un traballo
que se corresponda coa súa for-
mación. ¿Que clase de país que-
remos construír?♦

ANXO OTERO RUIZ
(BELUSO-BUEU)

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

Estarán identificados co nome, enderezo,
documento de identidade e asinados.
A Nosa Terra resérvase o dereito de

publicación e resume.
Non se mantén correspondencia sobre

orixinais non solicitados.



As modelos
non se atreven
co bigote de
Frida Kahlo
El País Semanal (21 de xullo)
publica unha reportaxe de mo-
da inspirado na pintora mexi-
cana Frida Kahlo, coñecida
sobre todo polos seus autorre-
tratos. A modelo escollida
presenta un entrecello negro
pintado, arremedando o coñe-
cido aspecto celludo de Frida. 

A modelo sen embargo
non se atreve a pintar a lanuxe
do bigote, outra característica
sobranceira da pintora, que
por certo non lle restaba nin-
gunha beleza. Claro que Frida
Kahlo posuía unha rica perso-
nalidade, difícil de imitar, que
se reflexaba profundamente
no seu aspecto.♦

Freixanes,
a continuidade
do piñeirismo
Alfredo Conde lembra na
súa sección de El Correo
Gallego (23 de xullo) que
“acaba de morrer Carlos
Casares que, guste ou non,
foi deixando os froitos do
seu labor, que é susceptíbel
de análise e de crítica, pero
que significou a continuida-
de do piñeirismo e mailo ne-
xo da xente de hoxe coa do
chamado galeguismo históri-
co. Desaparecido Casares,
esa continuidade acaba de
manifestarse do xeito máis
evidente a través da transmi-
sión dos seus cargos máis
importantes e trascendentais
a Víctor Freixanes e acaso
cumprise analizar en profun-
didade o que iso significa.♦

El Correo
non favoreceu
ao PP
nas últimas
eleccións
O xornal compostelán El Co-
rreo Gallego sentiuse ofendi-
do polos resultados dunha in-
vestigación publicada na re-
vista Estudios de Comunica-
ción que edita o Consello da
Cultura. O diario dedica un-
ha plana enteira (17 de xullo)
a mostrar a súa disconformi-
dade co estudio segundo o
cal o Correo  “inclinou clara-
mente a balanza das súas pá-
xinas” cara o PP. Nun artigo
do seu subdirector Caetano
Díaz afírmase que, pola con-
tra, o Correo “fixo un exer-
cicio de razonábel discrimi-
nación positiva a favor das
opcións minioritarias, cons-
cente de que o partido do Go-
berno xa goza doutras lícitas
e lóxicas vantaxes”.

O periódico responsabili-
za a Alfonso Zulueta de
Haz, presidente do Consello
da Cultura, así como a todos
os membros do citado orga-
nismo, a unha boa parte dos
cales cita, da publicación do
estudio. O artigo de Caetano
Díaz (media páxina) leva por
título “Os padriños do mata-
chín delirante” e endósalle ao
autor da investigación, Xosé
A. Neira Cruz, os seguintes
cualificativos: “deleznábel,
presuntuoso, mezquino, pin-
toresco, de parvulario, falsea
a historia, con alevosía, mata-
chín mediático (dúas veces),
peregrinas opinións, inquisi-
torial, intención torticeira,
dislate, minte o autor do libe-
lo e delirante animadversión
que destila o aprendiz de Tor-
quemeda”, entre outras expre-
sións despectivas.♦

RIC ARD O  /  El Mundo, 22 de xullo de 2002
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CAMIÑO GRACIAS Á SENSATEZ DO RESPONSÁBEL DA ILLA PEREJIL

Os deuses máis ambiciosos do
Olimpo galego levaban tempo
agardando un sinal, un simple
aceno, unha lufada de debilida-
de de parte de Zeus, que lles
permitise intuír a cal deles lle ía
encomendar a Éxida cando de-
cidise afastarse das tarefas de
goberno de ceo e terra.

O máis persistente, o máis
paciente nesta longa espera era
Heracles que, anque non é unha
divinidade, por ser fillo de Zeus
aspiraba a o suceder.

A súa paciencia, a súa persis-
tencia, o seu respecto aos manda-
dos do máis grande dos deuses,
permitiulle ao mozo Heracles ir
vendo como outros aspirantes
máis impacientes ían caendo en
desgracia ás beiras do camiño.

Cando facía falta, Heracles
preparaba grandes romarías, á
maior gloria de Zeus, no Monte
Faro. Cando era menester, He-
racles aviáballe ao todopodero-
so un cacho de camiño para este
podérllelo regalar aos humanos.
E cando Zeus llo pediu, Hera-

cles mesmo soubo renunciar ao
seu posto a carón do trono; ao
templo desde onde se goberna-
ban os ceos.

O caso é que cada día o ca-
miño se lle ía despexando máis
e máis, e anque Zeus seguía
sen dar sinal ningún, ningún
aceno, todo facía pensar que
cando chegase o día, o dedo do
gran olímpico íao sinalar a el, a

Heracles, sen dúbida ningunha.
Nisto que noutro Olimpo,

no da Moncloa, o divino entre
os divinos de alá, deu en reco-
locar os seus inmortais e os
seus heroes, que iso si era po-
testade exclusiva de quen impe-
raba nos distintos Olimpos, e
unha forma de acomodar ou de
incomodar a uns e outros.

O caso é que de resultas des-

ta recolocación, quedou ceibe o
heroe Teseo, simétrico en todo
ao heroe Heracles, ao igual ca
este de orixe divina e que, por
ascendencia, tamén podía ter si-
tio no Olimpo do Pedroso.

Tanta similitude entre un e
outro heroe, entre Teseo e Hera-
cles, puxo a este en estado de
impaciencia.

Teseo podía resultar un inimi-
go de coidado. Nos últimos tem-
pos fora o mensaxeiro olímpico
da Moncloa, e vindo de alí, é que
viña apadriñado polo seu divino
proxenitor Posídón, o deus de
máxima confianza do Zeus da
Moncloa, que antes morara no
Olimpo galego, onde aínda con-
servaba reserva e asento.

Os inimigos de Heracles,
que os tiña, deron en aventar
que Teseo ía vir a Fisterra á bus-
ca de fortuna, e o heroe dos Do-
ce Traballos e das mil estradas
volveu entrar en transo; volveu
fitar con ansiedade a Zeus, agar-
dando un sinal, un simple aceno
que o distinguise.♦

Agardando un sinal
para a sucesión

XOSÉ LUÍS MUÑOZ

A pesar de que o deus Zeus (Manuel Fraga)
anunciou o seu retiro, Heracles (Xosé Cuíña)
aínda non se ve como claro sucesor. Desde Ma-
drid vén un competidor, Teseo (Pío Cabanillas),
armado co tridente de Posidón (Mariano Raxoi).

Santiago

Rexionalismo
étnico
XOSÉ MANUEL SARILLE

Un xornalista galego,
amigo da trangallada e
a louvanza folclórica

fíxolle hai tempo unha entre-
vista a Vázquez Montalbán
na TVG. Preguntoulle polas
súas raíces despois de expli-
carlle á audiencia que eran
xenuinamente galegas. Mon-
talbán contestoulle que a súa
infancia e a súa vida
discorreran en Barcelona. O
entrevistador volveu con que
nacera en Galiza, o outro
respostou que non e o noso
compatriota insistiu mil
veces máis nas orixes
galegas do escritor... naquela
casa que alá quedou..., ata
que Montalbán se encheu e
rematou dicíndolle que o
sentía, pero que a súa
relación con Galiza non
pasara de impartir unhas
conferencias en Compostela
e de facer varios amigos.

O problema debeu ser
grande para o noso idealiza-
dor de pasados, ao ver que o
catalán non entraba polo es-
treito camiño que el trazaba.
En realidade quería facer o
que fan outros con moita
frecuencia: converter en ga-
legas as achegas feitas ao
mundo por aqueles que tive-
ron antepasados aquí. E tan-
to ten que esas contribucións
sexan unha melodía, unha
navalla de capar  ou unha
máquina voadora. Dá igual.  

Para alén do agarimo que
poidamos coller polas perso-
as con antepasados galegos,
para alén de que lles deamos
cabida no noso sentimento,
en ningún país vivo, serio e
con esperanzas observan os
seus afastados descendentes
como unha parte do propio
acervo. En ningún salvo en
Galiza, onde son chufados,
paseados e festexados.

Confúndese unha
cuestión anecdótica coas
diásporas doutros pobos que
desde lonxe manteñen os
trazos e as vivencias da cul-
tura orixinaria. Confúndense
as diásporas que defenden
os intereses de Irlanda, Isra-
el ou Armenia cos éxitos de
Julio Iglesias, de Raúl
Alfonsín ou do Marqués de
Ribadeo, que nunca teñen
como referencia os intereses
galegos. A transmisión da
galeguidade debe ser por
sangue nestes casos...

Hai un louvor desmedido,
papón e algo pailán por eles.
Un intento rexionalista de fu-
xir do fracaso con maxias co-
mo a do rh, ou así. É unha
constatación da impotencia
nacional, máis que nada. Ven
maravillas propias onde hai
homes diversos que
responden aos seus intereses
e viven instalados nos seus
países. Menos no verán, que
algún se achega por acó a ler
uns pregóns e tomarlle
algo.♦



O mesmo día que o Parlamento
aprobou  por unanimidade a Lei
do Estatuto da Capitalidade pa-
ra Santiago, o 11 de xuño, o seu
alcalde, Xosé Sánchez Bugallo,
anunciaba unha gran celebra-
ción nos días grandes das festas
do Apóstolo. Pero a penas unha
semana antes e cos preparativos
xa en marcha, Manuel Fraga
pediulle que non seguise adian-
te coa iniciativa. 

A razón esgrimida publica-
mente polo presidente da Xunta
e polo propio alcalde foi a de
evitar que os actos lle resten

protagonismo á celebración ofi-
cial do Día da Patria. Ninguén
confirma que a decisión se deba
a presións do alcalde da Coruña
pero a suxestións de Fraga –que
se referiu á falta de oportunida-
de da iniciativa– fai pensar que
o malestar de Francisco Váz-
quez pode estar na orixe da de-
cisión. 

En 1982, as desputas coru-
ñesistas impediron a aproba-
ción dunha Lei de sedes das ins-
titucións autonómicas máis cla-
ra e, sen ir máis lonxe, no mes
de xaneiro deste mesmo ano,

Vázquez cuestionaba a consti-
tucionalidade do Estatuto da
Capitalidade.  A oposición do
goberno municipal coruñés ao
histórico acordo tamén se puxo
de manifesto durante a votación
da lei no Parlamento, durante a
que estivo ausente o deputado e
concelleiro na Coruña, Xosé
Luís Méndez Romeu (PSdG). 

Os preparativos da festa xa
estaban en marcha e non fai fal-
ta máis que pasear por Santiago
para comprobalo. En varias rú-
as do centro histórico quedan
pendurados estandartes nos que
se pode ler o lema “Composte-
la, unha capital para Galiza” e
xa se anunciou tamén que os
tradicionais fogos do Apóstolo,
na fachada da catedral, inclui-
rán unha referencia ao Estatuto.
De non terse suspendido, o pro-
grama incluiría varios actos
simbólicos, entre eles unha iza-
da de bandeira no Pazo de Ra-

xoi e unha recepción á que esta-
rían convidados, cando menos,
o presidente da Xunta e alcaldes
das outras cidades. 

O BNG en contra

En rolda de prensa, a portavoz
do BNG, Encarna Otero, mos-
trou o malestar do seu grupo
por esta decisión. Dixo que os
concelleiros do BNG estaban
en total desacordo co apraza-
mento pero que o respectaban.
Encarna Otero lembrou que o
proceso de elaboración e apro-
bación do Estatuto se levou de
maneira “exemplar” e subli-
ñou que ao seu ver non hai
ningún motivo para buscar ou-
tra data. O alcalde anunciou
que haberá unha celebración
especial despois do verán sen
data definida polo momento.
Queda por ver se finalmente se
realizará algún acto.♦
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A dirección do BNG parece demasiado
propensa a evolucionar do todo ao nada e
viceversa. Se antes lle toleraba ao PSdG-
PSOE todos os desplantes, desde as últi-
mas eleccións semella querer rexeitar todas
as súas propostas, antes mesmo de saber en
que consisten. Estamos a referirnos en con-
creto a esas palabras de Suárez Canal e dal-
gún outro responsábel nacionalista cualifi-
cando de “manobra de distracción” a pro-

posta de Touriño de revisar o Estatuto nun
sentido federalizante. É probábel, se temos
en conta os precedentes, que en efecto a
idea de Touriño sexa máis que nada para a
galería e que teña a finalidade primordial
de “conseguir páxina” o 25 de Xullo. Con
todo, o BNG debería valorar outros ele-
mentos. A proposta de Touriño está perto,
así seña formalmente, da declaración de
Barcelona e de posturas como as do catalán

Pascual Maragall que o BNG ten visto con
simpatía. Se o nacionalismo pretende dar
pasos adiante na idea plurinacional do Es-
tado debería, en boa lóxica, favorecer, to-
das as posicións que vaian nesa dirección,
para esclarecelas e para alimentar un deba-
te do que só pode sair beneficiado. Doutro
modo habería que pensar que o BNG opta
pola teoría do canto pior mellor, é dicir por
Aznar e Paco Vázquez.♦

A miopía do BNG con Touriño
M. VEIGA

A decisión relaciónase co malestar de Francisco Vázquez

O alcalde santiagués
suspende a celebración da capitalidade
por suxestión de Fraga

A.N.T.
O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo (PSdG-PSOE),
decidiu, por recomendación do presidente da Xunta, “apra-
zar” os actos para celebrar a aprobación do Estatuto da Ca-
pitalidade, que estaban previstos para os días 24 e 25 de xu-
llo. Fontes do goberno municipal indican que o argumento de
Manuel Fraga foi o de evitar susceptibilidades. Na mente de
todos está a oposición do alcalde da Coruña, Francisco Váz-
quez, ao recoñecemento oficial de Compostela como capital.

Edificio de San Caetano en Santiago, sede do Goberno galego.                                                                                                                                              A . N .T.

Urbanismo
e ordenación
territorial
FRANCISCO CARBALLO

N o feudalismo o
territorio
ordenábase en

función dos “señores
xurisdicionais”. No
renacemento, comezou o
sentido da organización
urbana e territorial en
función da Monarquía, da
burguesía e do poder
residual da nobreza. Na
Galiza os campesiños e a
burguesía urbana loitaron
contra as formas feudais
(vasalaxe, servicios, etc),
mais non contaron cunha
Monarquía que arbitrase
para a reorganización
territorial.

Galiza pide a berros
unha ordenación
territorial nos parámetros
das necesidades actuais. É
tan grave a falta de
resposta dos poderes
autonómicos e do central
que asombra esa preguiza
e abandono. Estamos
obstruídos na construción
deste país pola renuncia
do poder ao seu papel de
árbitro e de motor de
solucións territoriais
(urbanas e rurais) que
permitan un tecido apto
para  a produción, o
comercio e a convivencia
social.

É unha carencia da
sociedade galega que lle
desfai o lombo e impide o
seu avance de construción
propia. ¿Hai obstrución
consciente nos poderes
centrais e nos
autonómicos de
subordinación ante a máis
crucial, urxente
necesidade dunha
ordenación do territorio
desde a ciencia, a
tecnoloxía e o benestar
colectivo? O
comportamento
abandonista é irritante; a
protesta, a critica urxe...
Temos que esixir esa
colaboraicón do poder na
solución de tal necesidade
primordial.

Moitos galegos
resolven os seus
problemas etc. por si
mesmos. Non esperan;
non contan con “ese
tecido previo ordenante e
vivificante” que os
poderes teñen que poñer
ao servicio do país, dos
seus cidadáns.

Non cabe escusa; os
rexedores deste país non
realizan a máis grave,
urxente e necesaria
contribución ás nosas
necesidades. Ou
inmediata ordenación do
teritorio ou a demisión de
tanto langrán e
descastado gobernante.♦



O nacionalismo ven afirmando
históricamente que o Día da
Patria é unha data para facer
un alto no camiño e realizar
balanzo do ano.  ¿Cal é a aná-
lise que realiza vostede deste
ano tan movido para o BNG?

Os resultados do último proce-
so electoral non se poden conside-
rar negativos, pero tampouco po-
demos ollalos con optimismo pois
non cumprimos os obxectivos fi-
xados: incrementar o número de
representantes e conseguir que
Galiza estivese rexida por un go-
berno nacionalista. Por outra ban-
da, comezou unha profunda reno-
vación dentro do BNG. Renova-
ción que non veu condicionada
por este resultado, pois xa estaba
decidido que, despois das elec-
cións, fosen cal fosen os resulta-
dos, teríamos que celebrar unha
Asemblea Nacional para enfrontar
os aspectos organizativos que que-
daran aparcados na anterior.

É moi importante a renova-
ción nos cargos de dirección.
Primeiramente porque existe
xente moi capacitada que, nestes
momentos, pode coller o leme.
Por outra banda, a renovación ta-
mén é necesaria porque as perso-
as temos un ciclo vital limitado.

Falando dos resultados elec-
torais. Estendeuse a idea de que
o BNG chegou ao seu teito elei-
toral e, mesmo, que está en crise.

O BNG é un caso único de
crecemento electoral continua-
do. Agora chegaron os dentes de
serra que se producen en calquer
organización. Pero a baixada foi
moi cativa. A xente estaba afeita
aos éxitos, pero a dirección xa
analizara que non se pode agar-
dar un ascenso continuado. Pen-
so que voltamos a estar nun pro-
ceso de recuperación.

Teñen  que existir unhas cau-
sas para un ascenso tan especta-
cular como tivo o BNG, pero ta-
mén para o seu estancamento.

A sociedade foi collendo pou-
co a pouco máis confianza no pro-
xecto. Fomos capaces de facerlle
chegar a nosa mensaxe a sectores
máis amplos. E, ao mesmo tempo,
os prognósticos políticos que viña
realizando o BNG víronse confir-
mados na práctica. Aí está a nosa
análise do que ía supor a integra-
ción na UE, por exemplo.

Os factores do estancamento
do BNG son moi variados. Uns
son externos, como a situación
xeopolítica mundial ou a cruzada
antinacionalista no Estado. Ou-
tros, que dúbida cabe, son res-
ponsabilidade nosa. Un sector da
poboación desconfía dos partidos
políticos. É algo extensivo a todo
o mundo. O electorado non perci-
be nidiamente as diferencias en-
tre as diversas alternativas políti-
cas. O BNG pudo verse afectado
tamén por non singularizar co-
rrectamente o seu proxecto.

A renovación

Falaba ao comezo da renovación
do BNG. ¿Que significado ten?

Trátase de incorporar novas
persoas a responsabilidades de
dirección para que podan asimi-
lar as funcións que viñamos rea-
lizando outra xente. O tempo co-
rre para todos e temos que deixar
paso. Unha organización política
só ten futuro cando é capaz de
incorporar a xente nova.

Hai quen di que despois da
Asemblea da Coruña, no BNG

xa non voltará a ser nada como
antes.

De momento non se pode falar
de cales serán os resultados. A no-
va dirección, sobre todo a Executi-
va, ten pouco tempo de rodaxe pa-
ra poder realizar unha valoración
da súa actividade. Agardamos que
os resultados dos cambios sexan
positivos, pero sería moi aventura-
do realizar afirmacións gratuitas.

Durante o proceso asemble-
ario escoitaronse afirmacións,
mesmo de dirixentes do BNG,
de que existen dúas liñas inter-
nas, unha máis aperturista e
outra máis tradicional. ¿Voste-

de en cal está?
Eu non entro nesa disxuntiva.

O BNG é unha organización na-
cionalista. Os demais non compi-
ten neste campo. Nun momento
dado apresentábanse ao alectorado
varias orgaizacións políticas de ca-
racter nacionalista. Unhas desapa-
receron e outras integráronse no
BNG, con postulados ideolóxicos
diferentes. Pero todas as organiza-
cións presentes coinciden en que
Galiza é unha nación e que, como
tal, ten dereito a autodeterminarse.
O BNG non pode esquecer os prin-
cipios que o definen. Outra cousa é
que, en cada momento, haxa que

buscar os instrumentos e formas de
actuación política que máis rendí-
beis podan ser para penetrar na so-
ciedade. A este respecto si poden
existir diversas interpretacións.

¿Dereitizouse o BNG?
Sería arriscado realizar hoxe

unha valoración dos cambios que
se produciron, pero ao BNG, como
organización nacionalista, non se
lle poden aplicar os esquemas clá-
sicos da división política. O BNG
segue a ser tan nacionalista como
foi sempre, niso non cambiou.

E as relacións con Fraga, o ache-
gamento ao empresariado...

O BNG ten que manter rela-
cións con todos aqueles que podan
compartir un proxecto nacional.
As contradicións principais non
son endóxenas, as que se producen
entre burguesía e proletariado, se-
nón as que enfrontan Galiza cos
axentes externos. Neste senso, hai
moitas clases sociais que están in-
teresadas obxectivamente no pro-
xecto nacionalista. Algunhas co-
mezaron máis pronto a sumarse a
el, outras son máis lentas en asu-
milo. Nós temos que relacionarnos
con todos os que están agredidos
pola dependencia deste país. Po-
ñamos como exemplo o conflito
do fletán: se os armadores están
afectados, moito máis o estarán os
mariñeiros. Nos procuraremos que
o pan se reparta de xeito equitati-
vo, pero antes é preciso ter o pan
na despensa. Neste obxetivo están
tan interesados os traballadores,
como os autónomos, pequenos
empresarios, etc. Non o grande ca-
pital, ese é de fóra.

E as relacións con Fraga...
O BNG sempre defendeu o

diálogo. Pero este ten que ter co-
mo obxectivo acadar acordos con-
cretos. Sabemos que non pode-
mos impoñer a totalidade do que
perseguimos, pero é preciso aunar
esforzos nos grandes temas capi-
tais para Galiza: infraestruturas,
agro, pesca, língua, cultura... Pero
o diálogo non se pode quedar nun-
ha simple conversa  para sair nos
medios de comunicación.

Con este discurso, ¿que pa-
pel ten a UPG como partido?

A UPG é un gran de area
máis que se suma ao proxecto
nacionalista. Desde a nosa posi-
ción ideolóxica estamos intere-
sados en defender os principios
que definen o BNG.

Hai quen aposta porque o
BNG se converta nun partido.

¿Que tipo de partido? ¿Con que
postulados ideolóxicos? Se o BNG
se converte en partido terá que op-
tar por unhas determinadas liñas
ideolóxicas: marxista, socialdemó-
crata, demócrata-cristiá, liberal... O
que define o BNG é o nacionalismo
e niso estamos todos unidos. Cal-
quer outra definición que realizase-
mos sería excluinte para moitos mi-
litantes do BNG.

O papel da UPG

Pero a UPG segue a aparecer, ás
veces, como a grande besta ne-
gra do nacionalismo que o único
que fai e utilizar ao BNG...

¿Quen di iso? Os que nunca se
definiron como nacionalistas. Os
comentaristas que teñen o BNG
como inimigo principal, diría que
único. Cando existían diversas for-
zas nacionalistas, os outros eran os
bos e os maos os do Bloque. Neste
momento en que todo o nacionalis-
mo está unificado no BNG, desde
fóra pretenden lanzar torpedos pa-
ra minar a súa coerencia ideolóxica
e a súa unidade. O obxetivo está
claro, é acabar co nacionalismo. A
UPG pode ser acusada de moitas
cousas, pero é innegábel a súa co-
herencia ideolóxica, desde a súa
fundación. O día de mañá poden
atacar, sempre desde fóra, a outra
forza política distinta. Estase mes-
mo a mitificar o papel da UPG
dentro do Bloque. Sobre todo des-
pois da última Asemblea Nacional.
Titulares como “a UPG arrasa”,
non son certos cando analizas os
resultados: somos unha minoría
dentro do conxunto do BNG.♦
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Bautista Álvarez
‘Unha organización política só ten futuro sé é

capaz de incorporar a xente nova’

AFONSO EIRÉ

A súa imaxe está vinculada ao 25 de Xullo. El foi o que lle deu contido político, co be-
rro de “viva Galiza ceibe”, á saida da misa de Rosalía; o que propuxo a recuperación do
nome en 1968 e o que realizou desde Madrid o primeiro panfleto chamando á movili-
zación. Tamén foi o principal orador durante moitos anos na Praza da Quintana. Bau-
tista Álvarez, deu un paso atrás para deixarlle paso aos xóvenes na renovación da fren-
te nacionalista, pero segue presidindo a UPG, partido determinante dentro do BNG.

A . PA N AR O
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“Os únicos litixios que tivemos
aquí nos últimos tempos foron co
alcalde de Oia, que quixo impo-
ñer o seu criterio e meter nestas
illas o seu gando”, afirma Serafín
Fernández, presi-
dente da manco-
munidade de
montes de San
Lorenzo de Salci-
dos. Para el, o
conflicto non está
en que xente dou-
tros concellos fa-
ga uso das illas
para pastos, senón “en que non
vixían as súas reses a diario e can-
do se lles acaba a comida cruzan
a nado e invaden a estrada e as
leiras contiguas estragándoas e
causando accidentes”. De feito,
unha comisión creada entre repre-
sentantes do Concello da Guarda
e comuneiros de San Miguel e
Salcidos máis representantes ve-
ciñais chegaron a elevar unha
protesta ao delegado do Goberno,
polo uso “indiscriminado e priva-
tivo” que se estaba facendo das
illas sen ningún tipo de vixianza
do gando mostrenco ou foráneo
en detrimento das razas autócto-
nas como o cabalo garrano.

Para os responsábeis das man-
comunidades, o problema é que “o
alcalde de Oia atopou o apoio do
novo responsábel da armada -en-
cargado de vixiar o tramo interna-
cional do río- e dende que chegou
nos fai a vida imposíbel”. Os veci-

ños, tanto portugueses como espa-
ñois, quéixanse de que antes había
mesas para ir comer ou pasar o día
nas illas e agora os representantes
militares da zona están queimán-

doas e destruíndo-
as. Segundo co-
menta Gil Álvarez
e maila súa espo-
sa, veciños do lu-
gar, “os militares
queiman latas e
mesas que teñen
puntas con total
impunidade e sen

decatarse das graves consecuen-
cias que ten para o hábitat e para a
saúde pública, xa que despois os
nenos xogan aquí e poden mancar-
se”. Ademais, para Serafín Fernán-
dez, “os veciños que veñen pasar o
día aquí, xa sexan portugueses ou
españois, preocúpanse por manter
isto limpo e coidado e non sei a
quen lle fan dano”.

En opinión de Rosa Darriba,
edil do BNG na Guarda, estase a
producir unha situación anacróni-
ca xa que “neste tempo non é nor-
mal que o exército siga a manter
a potestade ou o mando do río,
unha vez que as fronteiras foron
abolidas”. Florindo Castro, presi-
dente da mancomunidade de
montes de San Miguel de Taba-
gón, pensa que o maior interesa-
do en manter a internacionalidade
das illas é a propia armada, “para
poder continuar mandando nelas
sen deixar actuar os veciños”.

Lugar de lecer

O conflicto das illas xorde de
que por mor das canteiras e os
incendios por un lado, e os enco-
ros doutra banda, estanse a for-
mar novas illas. No Tratado de
Límites, asinado entre España e
Portugal en 1864 especificábase
no artigo primeiro que a frontei-

ra entre ámbolos dous países
descorrerá “pola corrente princi-
pal do Miño”. Sen embargo, ho-
xe en día debido á sedimentación
e ao conseguinte peche do estua-
rio do Miño, podería darse o ca-
so de que dita corrente non atra-
vesara polo mesmo lugar que hai
un século e medio. Aínda que co-
mo sinala Rosa Darriba, “non hai

ningún estudio feito sobre este
tema pola paralización por parte
da administración de todo tipo
de orzamento”.

O comandante naval da zona,
amparándose tanto na posíbel inter-
nacionalidade das illas como na po-
testade que ten como presidente da
Comisión Internacional do Miño,
está a levar a cabo accións que van
contra os intereses veciñais. “O ou-
tro día chamoume e díxome que ía
acabar con todo o que había nas
illas”, lamentaba Serafín Fernán-
dez, quen ademais preguntábase
“quen lle dará permiso para facer e
desfacer ao seu antollo”. Para o
presidente das illas de San Miguel
de Tabagón, Feliciano González,
“os militares non respectan as deci-
sións civís”, sinalando que está en
conivencia “con ese persoeiro polí-
tico do PP”. Outro veciño da zona
queixábase de que “parece que so-
amente somos españois para pagar
impostos porque logo non temos
ningún dereito de uso das illas máis
que o puramente forraxeiro”.

Tanto portugueses como gale-
gos utilizan as illas como lugar de
lecer, indo a pasar os días alí polo
agradábel da paisaxe. Sen embar-
go, dende que lle foi prohibido ao
alcalde de Oia que tivese 300 cabe-
zas de gando no lugar, dado o seu
carácter mancomunal e non inter-
nacional, a comandancia de mariña
da zona empezou a presionar aos
visitantes e a prohibir a estancia.
“É este militar quen non admite
que dende o civil haxa boa rela-
ción”, afirma Florindo Castro. Tan-

to aos portugueses como aos gale-
gos esta actitude parécelle “lamen-
tábel”. Cando fan fogos para quei-
mar unhas poucas mesas de madei-
ra e “latas que eles mesmos deixan
tiradas”, afirma Gil Álvarez, “non
se dan conta de que o fogo pode
expandirse e acabar con todo, in-
cluso matando ao gando”. Con sar-
casmo, unha veciña engade que
“alguén lles tería que explicar a
esas persoas tan intelixentes que as
latas non arden”, motivo este últi-
mo polo que as mancomunidades
están a denunciar o deterioro conti-
nuo do entorno. Neste momento
existen 79 reses vacúns e cabalares
e en setembro de cada ano faise un
curro para levar a conta das mes-
mas e para que non volva a ocorrer
que se introduza gando mostrenco
que acabe co pasto.

A convivencia entre veciños
dunha e outra beira é boa, “dán-
dose situacións impensábeis can-
do existían as fronteiras”, sinala
un veciño. Aínda que os presi-
dentes das mancomunidades ma-
tizan que no caso de que “eles
quixeran meter gando sen con-
trol e sen permiso si poderían
aparecer problemas”. Polo mo-
mento, o único que existe é un
descontento xeralizado coa ac-
tuación militar española.♦

Nº 1.044 ● Do 25 ao 31 de xullo de 2002 ● Ano XXV

Rosa Darriba, concelleira do BNG.

Veciños desprazándose a unha das illas. En segundo plano, Florindo Castro, presidente
da Comunidade de Montes de San Miguel de Tabagón.

Reportaxe Grá fica: PA C O  VILABARR O S

Non existen disputas entre Portugal e o Baixo Miño pola titularidade

A armada española failles a guerra
ás illas galegas do Miño

R.V.A.
“Ti pon as reses que eu porei a guerra”, contan os veciños que foron
as consignas que lle deu o novo Comandante da Rexión Naval do
Miño, Francisco del Río, ao alcalde de Oia, Álvaro Miniño. Dende a
marcha do anterior responsábel militar da zona, Juan Isidro Leyva,
os veciños do Baixo Miño non poden gozar dunha estancia tranqui-
la de recreo nas illas situadas entre a beira española e a beira galega
do Miño. Ningún dos responsábeis das mancomunidades de montes
que ostentan a titularidade das catro illas españolas dende 1984 se
queixan da convivencia cos portugueses afirmando que “a relación
nuca foi tan boa como agora” e confían en que “siga sendo así”.

‘Os militares

non respectan

as decisións civís”
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Nº 1.044 ● Do 25 ao 31 de xullo de 2002 ● Ano XXV Non existen potencias civís
MIGUEL BARROS

Oconflicto con Marrocos é un caso máis para ilustrar a de-
bilidade de Europa. A construcción dunha entidade supra-
estatal dotada de poder de interlocución ante outros esta-

dos ou entidades federalizadas, está eivado pola incapacidade
dos estados nacionais europeos para conformar unha forza
propia, disuasoria e autónoma.

O concepto de forza, inseparable dos conceptos de soberanía
e autoridade, implica a constitución dun exercito dotado dun
mando único, aínda que tal exército puidese ser achegado polos
estados nacionais en condicións de especialización por sectores,
armas ou tecnoloxías. Tal posibilidade hoxe non parece doada e
as consecuencias desta carencia son notorias e poden ser resumi-
das na incapacidade da UE para artellar unha política exterior
común que teña crédito ante os demais interlocutores estatais.

Os intereses das antergas potencias coloniais impiden superar
o punto crítico da construcción dunha entidade supraestal
europea. No caso que nos ocupa, Francia apoia a Marrocos,a
costa de debilitar tanto a España coma a UE. Os intereses
nacionais franceses no Magreb están por enriba das esixencias
estratéxicas de Europa coma realidade supranacional. A herencia
do vello colonialismo europeo e a rivalidade histórica dos impe-
rialismos nacionalistas empurran a Europa cara a un economicis-
mo que pretende subsistir na súa condición de potencia civil.

Agora ben, cómpre ter en conta que na historia da humanida-
de non se coñecen potencias civís que sobreviviran  na
veciñanza de forzas militares. Mais ben poderiamos afirmar que
na realidade non existen potencias civís. O concepto de potencia
implica o de forza e a forza ignora calquera caste de poder que
non seña efectivamente disuasorio.

As ameazas de represalias comerciais téñense mostrado
inocuas en todos os casos en que teñen sido aplicadas. Certo que
aumentan os sufrimentos das poboacións afectadas pero non ser-
ven para derrubar os gobernos contra os que van dirixidas.

Dicir potencia é dicir civil vén a ser unha contradicción nos
seus propios termos. O poder soio se reconoce cando resulta evi-
dente que resitilo é imposible.O poder civil, o poder da razón e o
dereito non son categorías aplicábeis á relación entre estados que
viven en permanente situación de guerra adiada. As democracias
non colisionan, pero o mundo non é unha democracia universal,
senón máis ben unha realidade  despótica. Spinoza, Nietzche ou
Canetti non cansaron de remitirnos a esta evidencia. O que pode
sobrevive, pero só sobrevive o máis forte.¡Que mágoa que o de-
reito teña a sua última razón na forza!♦

Segundo un informe da axencia
Taxacións Inmobiliarias S.A.
(TINSA) que é a máis importante
de España, a finais do terceiro tri-
mestre do ano 2000 a prezo do
metro cadrado construído na Co-
ruña era de 241.300 pesetas, cando
en 1994 era de 133.700 e en 1987
de 64,462 pesetas; ¡subiu un 80%
nos ultimos seis anos e un 274%
desde 1987, pouco despois de
aprobarse o Plano Xeral de Orde-
nación Urbana. Somos hoxe a ci-
dade coa vivenda máis cara, moi
por riba do prezo medio de Galiza,
185.000, e de España, 215.000. E
segundo un documento da Socie-
dade de Estudos Inmobiliarios, no
ano 2001 o prezo da vivenda na
nosa cidade incrementouse nun
10% a segunda máis importante
de todas as cidades de España.

Para o arquitecto e concelleiro
de BNG, Mario López Rico, duran-
te estes anos “a política de vivenda
do goberno municipal limitouse a
realizar brutais recualificacións de
solo para facilitar a especulación
inmobiliaria. O mercado inmobilia-
rio está en mans de poucos promo-
tores, en réxime de oligopolio, que
son os grandes beneficiados, en de-
trimento dos cidadáns con necesi-
dade de acesso á vivenda”.

O elevado prezo da vivenda,
tanto nova como usada, explica-
ría o éxodo de moitas persoas, so-
bre todo parellas novas, a outros
concellos da área metropolitana,
que trouxo como consecuencia a
perda continuada de poboación
da Coruña nos últimos anos, pa-
sando de 252.694 habitantes en
1991 a 239.434 en 2001.

O portavoz municipal do
BNG, Henrique Tello, informa de
que o concello vendera nos últi-
mos cinco anos solo de propieda-
de municipal por valor de 36,5
millóns de euros, sen que isto ser-
vise para abaratar o prezo da vi-
venda porque os solares caían nas
mans dos mesmos operadores que
despois constrúen, é dicir contro-
lan o mercado e especulan cos
prezos. Informaba tmaén do fra-
caso da política de vivendas so-
ciais -desde 1993 só se construi-
ron 40 vivendas deste tipo– e do
abandono no que se atopa a Cida-
de Vella e a Pescadería, con pou-
cas axudas para a rehabilitación.

Pero é posíbel outra política;
nas alegacións ao Plano Xeral de
Ordenación Municipal o BNG
presentase en 1998 unha serie de
medidas que debería tomar a admi-
nistración municipal para intervir

decididamente no mercado da vi-
venda e abaratar o seu prezo; unha
empresa municipal será a encarga-
da de coordinar e xestionar as se-
guintes actuacións. Aumento da
oferta de solares, executando o so-
lo urbanizábel e impedindo os re-
trasos na execución dos planos por
parte da iniciativa privada. Incre-
mento do patrimonio municiapal
de solo, adicando a este fin un 4%
do orzamento municipal. Reservar
en todos os planos un mínimo do
40% para a promoción de vivendas
de protección oficial en todos os
barrios e no centro e non só na
periferia, para evitar a segregación
social. Vivenda en réxime de alu-
guer, dirixidas, fundamentalmente,
aos mozos, pesnionistas e sectores
con menos recursos. Promoción de
cooperativas de vivendas. Axudas
para a rehabilitación e medidas fis-
cais que faciliten a entrada no mer-
cado do parque de vivendas balei-
ras, que son o 15% Rexistro Públi-
co de Solares, con medidas lexisla-
tivas e fiscais que graven a reten-
ción especulativa dos solares. Cre-
ación dunha Oficina Municipal de
Asesoramento e Información á ci-
dadanía en materia de vivenda,
mercado, cooperativas e axuda á
rehabilitación.♦

A vivenda máis cara de Galiza
MANUEL MONGE

As políticas do concello para abaratar o prezo do solo fracasaron. Agora cómpre
unha reformulación global para evitar que siga medrando o valor da vivenda.

A Cor uña

Os soños primeiro,
e as ideas despois,
crean feitos históricos.
E G a l ic i a  xa  soñou
e pensou de abondo .

(C astelao) Ex
ce

le
n

tí
si

m
o

 C
o

n
ce

llo
 d

e 
Lu

g
o

Á
re

a
 d

e 
B

en
es

ta
r 

So
ci

a
l

C
o

n
ce

lle
rí

a
 d

e 
C

u
lt

u
ra

 e
 E

d
u

ca
ci

ó
n



O sinal de saída do neoliberalis-
mo que se vive hoxe en todo o
mundo deuno a primeira minis-
tra británica Margaret Thatcher
coa privatización de numerosos
servicios públicos. Un día to-
coulle aos emblemáticos ferro-
carrís. ¿A súa volta a mans pú-
blicas pode interpretarse como
o principio do fin desta corren-
te de ultradereita
económica? Non
o sabemos. O
que si é certo é
que Tony Blair
aínda non modi-
ficou o seu dis-
curso máis próxi-
mo das políticas
thatcherianas que
do laborismo clá-
sico ao que per-
tenece. De feito
as mensaxes li-
b e r a l i z a d o r a s
lanzadas en mar-
zo de 2000 pola
UE no cumio de Lisboa foron
sostidas con especial énfase po-
lo primeiro ministro británico.
Por iso esta decisión de conver-
ter de novo o ferrocarril nun
servizo público chama aínda
máis a atención.

A premonición de Loach

O que sucede é que o transpor-
te, ao igual que a sanidade e a

educación, se están degradando
considerabelmente no Reino
Unido. Proliferan os acciden-
tes, falta camas hospitalarias e
abundan as pingueiras nos co-
lexios. Para colmo, en outubro
pasado a Railtrack, compañía
privada de ferrocarrís daba en
quebra. 

A Comisaria Europea de
Transportes, Lo-
yola del Palacio,
unha firme de-
fensora das pri-
v a t i z a c i ó n s ,
aprobou unha
axuda de 37.600
millóns de euros
para superar a
grave crise dun
sistema que está
na bancarrota.
Aos accidentes
mortais hai que
sumar o deterio-
ro da infraestru-
tura e a presión

social que se está xerando en
defensa de novo do sector pú-
blico. Parece que por unha vez,
o ton de derrota que adoitaban a
transmitir as películas de Kem
Loach poderá adoptar o estilo
dunha morna vitoria. Curiosa-
mente a última película estrea-
da de Loach tiña como tema o
deterioro dos ferrocarrís e, máis
en concreto, das condicións de
traballo dos ferroviarios.♦

Manu Chao
PERFECTO CONDE

Aúltima fin de semana
tocoume escoitar a
Manu Chao en Vila-

garcía. Unha pasada. Ata
agora tíñao oído pola radio
ou enlatado, pero oílo e ve-
lo en directo supera todas
as expectativas que un poi-
da abrir sobre este rapaz
galego que xa se converteu
en valor seguro da música
internacional.

O de Manu é moito. Pa-
ra empezar, polo cadro de
bos músicos dos que soubo
arrodearse: un guitarra
baixa ou un batería dos
que saben combinar a
técnica coa imaxinación de
maneira extraordinaria,
por exemplo. E logo está el,
que medra no escenario co-
mo se fose un fungo amazó-
nico e fai vibrar os
milleiros de persoas que
sempre o seguen nos seus
concertos ata o extremo de
que nunca máis queren irse
do lado do músico e
cantante. Na capital da Ría
de Arousa aguantaron den-
de as nove da noite ata que
pasaron as tres da mañá.
Para que logo falen outros
por aí de experiencias reli-
xiosas.

Ademais, Manu Chao
destaca polo seu comporta-
mento antistar,
inconformista e globalmen-
te incorrecto. Resulta tan
antiglobalizador como o
seu pai, o gran xornalista
Ramón Chao, pero moito
máis rebelde e iconoclasta.
Manu é o antiheroe, o gue-
rreiro do anteface que se
transforma en indio mapu-
che coa mesma facilidade
coa que se converte en pai-
sano da Terra Cha. E todo,
sen perder en ningún
momento a compostura de
espallador das catro cousas
que cómpre non esquecer
dende Alaska á Patagonia e
dende a Illa de Pascua á de
Okinawa, pasando
loxicamente por Galicia.
Tanto lle vale un roto chile-
no coma un descosido
mexicano e seguramente
por iso Manu conxenia tan
ben co famoso
Subcomandante Marcos,
pero tamén ten outros
rexistros de variada mesti-
zaxe.

Agora que gocei coa súa
actuación en directo
–gracias, Ramón Chao–
comprendo mellor a atrac-
ción importantísima que
representa este novo exerci-
tante do mester de
xograría, gracias ao que me
sinto algo máis perto dos
habitantes de Sarajevo,
Porto Alegre, Marsella,
Osaka ou México, por citar
só algunha das escalas
frecuentes de Manu Chao.
Por comprender, compren-
do tamén o inzamento de
peito que fai o seu pai can-
do fala de Manu ou cando
pasea con el polos
escenarios do mundo entei-
ro. Que diferencia con
Julio Iglesias e o seu
insoportábel pai médico.♦
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AAno  sarmiento

As luces
do século XVIII

Os novos
Á  V E N D A  A  P R Ó X I M A  S E M A N A

Acidentes mortais, deterioro do material e impuntualidade,
características da etapa privada

O Reino Unido devolve
a rede ferroviaria a mans públicas

O deterioro dos ferrocarrís está a provocar protestas sociais.

¿A volta

ao sector público

dos británicos

simbolizará o final

do neoliberalismo?

A.N.T.
A proverbial puntualidade dos ferrocarrís británicos tiña desa-
parecido. Pero iso non era o pior: aumentaran os accidentes e
moitos comezaban a pensar que a reducción de persoal, na pro-
cura de maior rendabilidade por parte da empresa tiña algo de
culpa. Agora os ferrocarrís británicos volven a máns públicas.



“Nos temos uns picoletos que an-
dan por cuerda, joden á xente hon-
rada: deixan a merda. Este pobo
sempre che foi un pouco raro, non
podes cultivar e podes pillalo. Xa
me vou, eu xa me vou, xa non hai
onde cultivar, xa me vou é máis fá-

cil traficar”. Esta era unha das le-
tras das coplas da comparsa A fa-
neca esfameada, que circularon
pola vila durante os días de Entroi-
do de 1998. Os seus membros can-
taban na defensa do cultivo e con-
sumo de cannabis, perseguido nes-

tas datas pola garda civil grovense
co resultado de varias detencións.

Os pasquíns só foron difundi-
dos durante os días do Entroido, tal
como se afirmou o 17 de xullo no
xuízo contra Rodríguez Pallarés,
tenente xefe de liña da Comandan-
cia da Garda Civil de Pontevedra,
que negou que tivera detido a L.
Benavides e a D. Domínguez por
ningunha razón persoal “senón en
cumprimento do meu traballo”. Os
membros da comparsa, sen embar-
go, apuntaron que as dúas deten-
cións foron arbitrarias. Un dos mo-
zos acababa de cumprir os dezaoito

anos. Pasaron a noite no cuartel
“por inxurias e calumnias” segundo
lle confirmou a propia garda civil a
familiares e amigos. Ao día seguin-
te declararon no xulgado de Cam-
bados. O día da detención, o 26 de
marzo, xa fora alá un mes desde a
celebración da festa do Entroido.

Inhabilitación

O proceso reverteu ao ser denun-
ciada a garda civil polos detidos.
O fiscal non solicita ningunha
condena, pero a acusación parti-
cular demanda seis anos de pri-

sión, 12 de inhabilitación e máis
de dous mil euros en indemniza-
cións. Rodríguez Pallarés argu-
mentou que as coplas ofendían á
garda civil ao relacionala co
narcotráfico e a comichura. Testi-
ficou ao seu favor na Audiencia
de Pontevedra o antecesor no pos-
to, José Luís Gomez Aparisi, ago-
ra ascendido e responsábel da loi-
ta antiterrorista en Euskadi, quen
calificou o caso da comparsa co-
mo “conflictivo e difícil e por iso
se recorre aos mellores homes”. O
acusado reiterou non ter conscien-
cia de actuar ilegalmente.♦

Falabamos ese día de cosmética e cóm-
pre dicir que o coidado e o arranxo do
corpo con finalidade estética é vello
coma o mundo. Dende sempre, homes
e mulleres enfeitáronse, adobiáronse e
compuxéronse para se gustaren máis a
eles mesmos e aos outros. Volvemos,
daquela, hoxe ao corpo.

Xa dixemos nunha ocasión que é de
orixe galegoportuguesa a palabra corpi-
ño, denominación dunha prenda de rou-
pa feminina que cingue a parte superior
do corpo e se axusta ao peito. Mesmo se
a prenda non é xa habitual hoxe (e polo
tanto tampouco a palabra), aínda se se-
guen utilizando unha e mais outra en de-
terminada roupa de muller. 

O portugués, á par de corpinho,
utiliza corpete, unha denominación
posterior e baseada no italiano corpet-

to, tamén diminutivo de corpo.
Outra  prenda e outra denominación

moi relacionada con corpiño, e practi-
camente desaparecida é cós. Tratábase
dunha prenda de homes e mulleres que
cubría tamén a parte superior do corpo
(de aí o nome de cós). Viña sendo coma
unha camisa. Cós é palabra galegopor-
tuguesa que xa aparece nos cancionei-
ros medievais e que durou ata os nosos
días. Actualmente consérvase só practi-
camente en certas locucións como estar

en cós (estar en panos menores) ou
Adiós, mangas do meu cós, expresión
humorística, baseada na rima, que se dí
botando en falta algo.

Múdanse os tempos e múdanse as
vontades. E mudan tamén as modas e as
denominacións das prendas. Pero moito
menos do que pode parecer a primeira
vista. Porque se, para cinguir e axustarse
ao corpo feminino, apareceu no século
XIX unha novidade, o corsé, a palabra
ten a mesma orixe que as anteriores. Cor-

set é o diminutivo de cors ‘corpo’, en
francés. Por certo que cors, grafía medie-
val , reproduce a única pronunciación co-
rrecta, a que segue na actualidade mesmo
se agora se escribe corps; o p foi introdu-
cido por un prurito etimoloxista que afec-
tou a unha parte da escrita do francés.

Permítaseme a reviravolta de facer
un desvío por garda de corps, locución
tamén de orixe francesa, que denomina-
ba a garda persoal do rei, a encargada
da súa seguridade persoal, de protexer
o seu corpo.

E hoxe, destronado o corsé e relega-
do só a certos usos como os ortopédicos,
outra vez volvemos utilizar a mesma pa-
labra para unha prenda que cingue e se
axusta ao corpo feminino: o body.

A novidade é que agora dicímolo
en inglés.♦

Corpo
HENRIQUE HARGUINDEY
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Xuízo a un mando da garda civil
por deter os membros dunha comparsa de Entroido

A.N.T.
A Garda Civil do Grove retivo unha noite no calabozo a dous
rapaces no Entroido de 1998 por unhas coplas que conside-
rou inxuriosas ao corpo. Agora celebrouse o xuízo contra
Néstor Rodríguez Pallarés, un alto mando da Garda Civil
acusado de detención ilegal. As letras das coplas facían re-
ferencia á persecución que padecían os fumadores de marihuana
e a “vista gorda” coa que se trataban os delictos de narcotráfico.
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H.V.
Do 31 de xullo ao 4 de agosto
no novo Pavillón Multiusos de
Guimarães terá lugar a II Min-
ho Campus Party, unha festa
para os afeccionados aos orde-
nadores e á internet. Os organi-
zadores agardan a presencia de
asistentes de toda a Península.

A rexión miñota coñécese como
o “Sillicon Valley” portugués e,
facendo honra ao título, a Aso-
ciación Industrial do Miño orga-
niza unha festa para os afeccio-
nados aos computadores e á in-
ternet na que terán cabida todo
tipo de plataformas –Windows,
Linux e Mac, entre outras– e na
que para inscribirse, con aloxa-
mento en cámping incluído e
pensión completa, só hai que
aportar 80 euros –64 no caso das
persoas que acudisen á edición
anterior. En todo caso, non pode-
rá superarse o número de mil
participantes.

A Minho Campus Party é
“acima de tudo uma rede de pes-
soas”, indicaron os organizado-
res do evento, que chamaron a
participar a usuarios de todo tipo
de plataformas, dado que rexei-
tan a “discriminação digital”. Na
festa haberá as típicas competi-
cións entre ordenadores e os ha-
bituais xogos en liña, ademais de
concursos nas comunicacións
móbiles e de seguridade e un no-
vidoso apartado de robótica.

Os premios son variados en
cada unha das áreas e tamén in-
clúen aspectos que van máis aló
da pura pericia técnica, xa habe-
rá agasallos tanto para a decora-
ción dos computadores como pa-
ra a perruquería que luzan os
participantes.

No que atinxe ás conexións a
empregar, a organización da
Minho Campus Party tirou a ca-
sa pola fiestra e preparou dúas
redes de máxima capacidade. A
rede de conexión coa internet te-
rá 10 megas a nivel de usuario e
a local empregará fibra óptica,
co que a velocidade será de 100
megabits por segundo. En pala-
bras da organización, “uma ex-
periência nova: a possibilidade
de antecipar hoje o que será a in-
ternet no futuro”.

O marco de actividades am-
plíase cunha exposición paralela
de parceiros do sector das com-
putadoras, ofertas sorpresa e
conferencias.

A Minho Campus Party está
concibida para rotar a súa sede.
Neste caso os organizadores es-
colleron un edificio moderno
nun marco medieval como o No-
vo Pavillón Multiusos de Gui-
marães, unha cidade da que o seu
centro foi declarado en 2002 Pa-
trimonio da Humanidade.

Braga experiencia anterior

A Minho Campus Party é unha

festa de computadores que está
organizada polos empresarios e
patrocinada pola Universidade
do Minho e que pretende servir
de apoio ao desenvolvemento
das tecnoloxías da información
na rexión.

Na primeira edición celebra-
da en Braga o pasado ano do 29
de agosto a 2 de setembro parti-
ciparon trescentas persoas. Nesa
primeira Minho Campus Party
contaron cun programa que xa
anticipaba o que ía ser a edición
actual, aínda que sen as áreas de
comunicacións móbiles, a segu-
ridade e a robótica, que se suman
nesta ocasión.♦

www.minho-campus-party.net
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A Minho Campus Party do 31 de xullo ao 4 de agosto en Guimarães

Unha orxía de ordenadores e internet

A primeira edición
celebrouse en Braga.

Nesta ocasión
amplíanse as actividades.

Sobres estas liñas,
o coodinador xeral

o profesor
Eduardo Beira.



Hai uns días a Conferencia
Episcopal desatou a polémica
ao acusar a Somos Igrexa de
difundir reivindicacións que fi-
ren a comunión eclesial. ¿Que
é exactamente Somos Igrexa?

Somos unha corrente, non
unha asociación como afirma a
Conferencia Episcopal Españo-
la, plural que se vai desenvol-
vendo no espacio e no tempo.
Unha opción crítica coa estruc-
tura eclesiástica pero con pro-
postas positivas. Está integrada
por diferentes grupos sensibili-
zados coa nosa acción e que xa
estaban traballando con outros
proxectos de tipo social e reli-
xioso, pero non ten unha es-
tructura ríxida porque nós fun-
cionamos de palabra. Non se
establecen uns mínimos para
entrar, quen se sinte identifica-
do adhírese.

O bispo de Mondoñedo-
Ferrol vai máis alá e táchaos
de secta.

Esta saída de ton parécenos
lamentábel, un despropósito
lingüístico. Somos un sector da
Igrexa, algo aberto, onde se po-
de entrar e saír e participar, non
unha secta. A Conferencia Epis-
copal carece de relación con to-
dos os grupos incluídos nesta
corrente porque nunca quixo fa-
lar con nós a pesar de que o in-
tentamos en diferentes oca-
sións. Neste sentido non se ex-
plica que nunha institución mi-
lenaria se fagan estes comenta-
rios. A Conferencia Episcopal
tenta afundir os movementos de
cristiáns de base porque cando
un se acomoda non quere que
lle quiten a silla. Pero non po-
demos xeralizar, xa que dentro
da Igrexa hai persoas que non
son así. Sen embargo, cando un
se aferra á tradición xurden as
dúbidas e a inseguridade.

¿Como xurden os move-
mentos cristiáns de base?

Tradicionalmente no seo da
Igrexa existía unha clara dife-
renciación entre laicos e orde-
nados, pola que os primeiros
estaban obrigados a obedecer a
xerarquía da Igrexa sen poder
desenvolver unha acción acti-
va. Despois do Concilio Vati-
cano II esta distinción empeza
a diluirse e os laicos comezan
a organizarse en grupos autó-
nomos, a participar, a ler a Bi-
blia e a sacar as súas conclu-
sións. Con esta nova concep-
ción do cristianismo nace en
Austria hai sete anos Somos
Iglesia de xeito conflictivo, xa
que non contaban co apoio nin
da Conferencia Episcopal nin
do Vaticano.

Defínense como unha op-
ción crítica coa estructura
eclesiástica, ¿a que se debe? 

A situación da Igrexa é sim-
bolo de contradicción. Fronte
ao avance da sociedade na de-
fensa dos Dereitos Humanos, a
Igrexa tende a manter estructu-
ras autoritarias, elitistas e pa-
triarcais. Mentres non se muden
determinadas formas de actuar,
mentres se manteña illada da
realidade social, a misión evan-
xelizadora que se está a levar á
cabo continuará desacreditada.
Por exemplo, no control da na-
talidade, a Igrexa manifestouse
en contra da utilización de mé-
todos anticonceptivos. Sen em-
bargo, na realidade constátase a
tendencia oposta, é dicir, cada

vez empréganse máis e de xeito
positivo. Outra contradicción
sería o apoio que se fixo a dic-
taduras sanguiñentas en Latino-

américa por parte da Igrexa ou
os escándalos financieiros nesta
situación de desigualdade de ri-
queza mundial, con millóns de

persoas por debaixo do umbral
de pobreza. A Igrexa camiña a
remolque dos dereitos humanos
e mantense coma un reducto de

monarquía absoluta no século
XXI. 

Movemento crítico pero con
propostas positivas, ¿cales son?

Primeiramente partimos dun-
ha valoración activa dos grupos
e das comunidades porque con-
sideramos prioritario que exista
intercomunicación, algo que non
se consegue a través da masa, é
dicir, queremos un modelo de
Igrexa baseado na relación fra-
terna e horizontal entre comuni-
dades cristiás en constante diá-
logo. Outra das nosas propostas
céntrase na elección voluntaria
do celibato porque considera-
mos que o valor dunha persoa
non reside no seu estado civil.
Tamén facemos fincapé na
igualdade do home e da muller á
hora de acceder aos ministerios.
É preciso mudar a consideración
que se ten da muller como fonte
do mal, esa visión de Eva como
imaxe do pecado, e permitir, en
igualdade de condicións, o acce-
so ao ministerio, que o sexo non
se convirta nun elemento de dis-
criminación.

O bispo de Mondoñedo,
Gea Escolano, argumenta que
a Igrexa non é democrática
cando vostedes falan da elec-
ción dos bispos, ¿que é o que
pretenden facer exactamente?

Queremos que as comunida-
des e os diferentes grupos que
compoñen a Igrexa teñan un pa-
pel activo e poidan decidir en
aspectos coma este. Nós non fa-
lamos dunhas votacións, duns
mecanismos concretos para
acadar este sentido máis demo-
crático. Pero é preciso que se
posibilite a participación da
xente que quere entrar neste de-
bate e ir creando opinión.

A súa visión da sexualidade
tamén presenta unha ruptura
coa Igrexa.

A idea que posúen da se-
xualidade baséase nun concep-
to que se deriva da teoría de
Platón e posteriormente de
Santo Agostiño, onde se enten-
de o corpo como elemento ne-
gativo, como algo pernicioso
ou pecaminoso. Coidamos que
a sexualidade ten unha lectura
positiva e valoramos a dimen-
sión afectiva das relacións se-
xuais como vehículo de comu-
nicación entre as persoas, sen
estar necesariamente unidas a
unha función reproductiva, a
unha expresión exclusivamente
homosexual, nin tampouco a
un único modelo de relación
familiar ou de parella.

Para poder levar esta reno-
vación da Igrexa, ¿que teñen
pensado facer?

É  necesario un proceso
conciliar libre e participativo
onde as propostas sexan ampla-
mente debatidas e acordadas
por toda a comunidade cristiá e
non impostas autoritariamente.
Somos conscientes das contra-
diccións que se viven no seo da
Igrexa. Neste sentido, este pro-
ceso indicaría as solucións.
Non sabemos como vai ser no
futuro, non temos o deseño, so-
amente contamos coa orienta-
ción. É necesario que alguén
marque o norte na Igrexa, que
debe coñecer a realidade social,
debe ser servidora. Esta inicia-
tiva xa conta co apoio de trinta
bispos, dos cales ningún é espa-
ñol, e vese respaldada por miles
e miles de persoas. ♦
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Antonio Martínez Aneiros
‘A Igrexa camiña a remolque

dos dereitos humanos’

MAR BARROS

O movemento de cristiáns de base Somos Igrexa, representa-
do en Galicia polo que fora alcalde de Narón, Antonio Martí-
nez Aneiros, ven de ser o centro das críticas da Conferencia
Episcopal. Para a corrente cristiá deste ex-deputado do
PSG-EG é necesario solucionar as contradiccións da Igrexa. 



A. EIRÉ
“Simeón non é un nome galego,
senón un nome bíblico coñecido
en todo o mundo”. Este argu-
mento foi definitivo para que o
Banco Simeón conservase o seu
nome. Empregouno Manuel
Fraga para convencer a António
Fernández Sousa, presidente da
Caixa Geral de Depósitos, nun
xantar celebrado a pasada se-
mana no restaurante Vilas de
Compostela. O novo banco, froi-
to da fusión do Simeón, Extre-
madura e Luso Español, perten-
cente ao grupo Caixa Geral,
terá a súa sede social en Vigo.

Non foi doado que a Caixa Geral
de Depósitos portuguesa decidi-
se que a súa nova entidade ban-
caria no Estado español asentase
a súa sede na Galiza, concreta-
mente en Vigo. Menos aínda que
o Banco Simeón conservase o
seu nome, ao fusionarse co Ex-
tremadura e o Luso Español.

A decisión tomouna o grupo
portugués despois de case un ano
de negociacións nas que xogou un
papel fundamental M. Fraga, pero
tamén o empresario galego Xacin-
to Rei, membro do consello de Ad-
ministración do Banco Simeón. O
proceso non estivo exento de difi-
cultades, segundo pudo saber
A.N.T. en fontes do banco luso.

O cambio de goberno en Por-
tugal e a tirantez das relacións dal-
gúns sectores deste país con todo o
que viñese dos seus veciños, difi-
cultaron a toma de decisión, sobre
todo a respecto de manter o nome.
Rodríguez Ibarra tamén puxaba e
ofrecía compensacións para que se
instalase en Cáceres, sede do ac-
tual Banco de Extremadura. 

Por outra parte, a visión cen-
tralista lisboeta non ollaba que o
seu banco representativo se pu-
dese asentar axeitadamente no
Estado Español sen que “planta-
se a súa bandeira en Madrid”. A
todo isto hai que unirlle algunhas
filtracións interesadas sobre as
negociacións producidas na últi-
ma fase do proceso, coa inten-
cionalidade de apuntarse méri-
tos, e que dificultaron o acordo. 

Estas filtracións sobre as nego-
ciacións entre Fraga e o presidente
da Caixa Geral de Depósitos, o ex
ministro portugués António Fer-
nández Sousa, dificultaron a reu-
nión celebrada no restaurante Vi-
las de Compostela a pasada sema-
na. Ao final tivo lugar coa asisten-

cia de Fernández Sousa e outro
destacado membro da Caixa Geral
de Depósitos por parte portuguesa
e, pola galega, Fraga, o conselleiro
Orza e o empresario Xacinto Rei.

Reunión no Vilas

Nesta reunión, quedou tomada a
postura que a xunta xeral de accio-
nistas da Caixa Geral aprobará no
próximo mes de agosto. Os servi-
zos centrais do Simeón estarán en
Madrid. Deste xeito os directivos
da Caixa Geral, grupo matriz do
banco, non terán que abandonar as
súas residencias, pero a sé oficial,
e polo tanto a fiscal, e as direc-
cións de marketing, extranxeiro,
centro hipotecario, inmobeis e se-
guridade permanecerán en Vigo.

O trasacordo da Caixa Geral
para fixar a sede en Vigo foi pro-
ducto, segundo pudo saber A Nosa
Terra, do convencemento de que a
visión que se ten de España desde
Galiza é máis real que a que se ten
desde Madrid e tamén é máis real
a que se ten de Portugal que a que

se olla desde a meseta. A facilida-
de de entendimento de galegos e
portugueses e o feito de que ban-
cos como o Santander ou o BBVA
manteñan a suas sedes orixinarias
xogou finalmente a favor de Vigo.

Co nome pasou algo semellan-
te. A primeira decisión era nomear
o novo banco como CGD, pero o
feito de ser o Simeón un nome in-
ternacional, como poñería de ma-
nifesto Fraga, e os seus 145 anos
de historia, foron determinantes ao
decidir seguir asentados na Galiza.

ACaixa Geral de Depósitos é o
cuarto grupo bancario que opera
no Estado español (despois do
SCH, do BBVA e de La Caixa),
cuns recursos propios de 13 billóns
de euros. O seu asentamento na
Galiza pode posibilitar o potencia-
mento das relaccións coas outras
entidades bancarias galegas, crean-
do no futuro un grande eixo econó-
mico Lisboa-Porto-Vigo-Coruña
que compita co de Barcelona-Va-
lencía-Madrid. Esta aposta mesmo
podería resultar determinante para
as comunicacións galegas.♦

Organizacións
transparentes

MANUEL CAO

Tanto nas organizacións empresariais, partidarias ou sociais a
existencia de elementos de transparencia e comportamento ético
por parte dos seus dirixentes resulta esencial. Na actualidade, os
problemas derivados da falsidade, previsión ficticia ou realiza-
ción de prácticas contables irregulares para obter ganancias por
parte de certos dirixentes empresariais e/ou políticos están a
afectar o cerne do sistema. O que Stiglitz chama “capitalismo de
amiguetes” supón unha ameaza directa ao núcleo central do ca-
pitalismo que lle afecta á asignación de recursos, á eficacia do
sistema de prezos, aos movementos de capital, ás ganancias em-
presariais, á distribución da renda e á propia estabilidade do sis-
tema. A realización de boas prácticas contables, económicas e
comerciais trasloce a existencia de institucións formais ou infor-
mais con carácter de autocumprimento a baixo custo nas que se
asentan boa parte das vantaxes dos sistemas de mercado respec-
to dos sistemas burocráticos. A mensaxe transmitida aos axentes
económicos e institucionais: proveedores, clientes, capitalistas,
traballadores ou burócratas ha de ser clara e veraz no que se re-
fire aos puntos básicos nos que se asenta o sistema: cumprimen-
to dos contratos, determinación e protección dos dereitos de pro-
piedade, eficacia e imparcialidade do sistema legal, capacidade
para exercer, esixir ou atribuír responsabilidades, etc.

Os intentos do presidente Bush para apuntalar a súa credi-
bilidade como xestor público asentada na súa traxectoria em-
presarial e nos mecanismos de control implementados baixo a
súa Administración resultarán determinantes para afirmar a
credibilidade e confianza no sistema por parte do conxunto dos
cidadáns-electores e, cabe sinalar, que nese intento se xoga o
seu futuro político a curto prazo pero tamén a capacidade de re-
xeneración e depuración que o sistema de mercado ten para
castigar comportamentos non éticos. O feito concreto de que
George Bush sexa ou non capaz de presentar diante da cidada-
nía unha faciana exemplar nos seus negocios privados e na súa
xestión pública é irrelevante,  o realmente importante é que o
sistema está lexitimado e debe esixirlles aos seus dirixentes po-
líticos e empresariais comportamentos éticos, transparencia na
xestión e eficacia nos seus resultados para, no seu caso, relevar
das súas responsabilidades de goberno a uns persoeiros para
substituílos por outros menos corruptos e máis eficaces.

A cualificación das actuacións corresponderán en cada ca-
so aos grupos e institucións lexitimados para facelo de acor-
do co deseño institucional de cada país. Os accionistas, traba-
lladores e clientes reclamaranlles aos dirixentes empresariais,
os afiliados sindicais aos líderes sindicais, os militantes dos
partidos aos seus dirixentes e as institucións básicas do Esta-
do de Dereito: Executivo, Lexislativo e Xudicial cumprirán o
seu papel no exercicio das súas responsabilidades de goberno
de acordo co seu nivel competencial. Xunto a todo esto a so-
ciedade civil, mediante os instrumentos de acción colectiva:
organizacións sociais, medios de comunicación e outros sis-
temas de participación, incidirán no proceso político-econó-
mico para mellorar a calidade das políticas públicas.

Por certo, e referíndonos a Galiza, xa era hora que o na-
cionalismo galego avanzase na transparencia do directorio da súa
organización principal, o BNG. Un dos resultados máis impor-
tantes da X Asemblea foi a creación dun deseño organizativo e
competencial interno e externo ben definido. Outro resultado foi
o control efectivo do BNG polo grupo dominante en cargos po-
líticos, iniciativas e capacidade orgánica ratificado a posteriori
nas asembleas locais e comarcais. Era urxente substituír o na-
cionalismo de “amiguetes” por lideratos claros e responsabilida-
des explícitas tanto diante dos simpatizantes do nacionalismo co-
mo dos cidadáns-electores da sociedade civil galega.♦

‘A mensaxe transmitida aos axentes
económicos e ha de ser clara e veraz no

que se refire aos puntos básicos nos
que se asenta o sistema”
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John Sigmore, presidente de WorldCom.

A.N.T.
Xesús Seixo, secretario xeral da
CIG, enviou unha carta a Cándi-
do Méndez e José María Fidalgo
na que critica a “dinámica exclu-
sivista e anti-unitaria” que as dú-
as centrais estatais estarían a im-
por logo da folga xeral do 20 de
xuño. Seixo formulou a necesi-
dade de celebrar un Cumio Sin-

dical Estatal coas centrais máis
representativas do Estado a fin
de preparar as próximas respos-
tas sindicais se, “como todo pa-
rece indicar, o Goberno non mo-
difica a súa postura de aprobar
vía lei no Parlamento as medidas
contempladas no Decretazo”. 

O secretario xeral da CIG
considera que “o enorme segui-

mento da folga e a masiva parti-
cipación nas manifestacións pon
de manifesto as enormes espec-
tativas que na clase obreira se
xeraron de conseguir tirar abaixo
o Decretazo”.

Seixo afirma que a CIG está
disposta, por si mesma, a preparar
“unha nova convocatoria de folga
xeral nos próximos meses”.♦

A CIG proponlle a CCOO e UGT a
convocatoria dunha nova folga xeral

A decisión podería abrir un eixo económico luso-galaico

O novo Banco Simeón conserva
o nome e a sede social en Vigo

PA C O  VILABARR O S



A.N.T.
Senllas manifestacións celebradas
ao longo da última semana, unha
en Compostela e outra en Ponte-
vedra, reclamaron a conservación
da lonxa de poxa en fresco de
Pontevedra, sobre a que pesa unha
orde da Consellería de Pesca para
a revocación da autorización para
o seu funcionamento.

A decisión de Pesca funda-
méntase no incumprimento do
compromiso de informar quince-
nalmente á Consellería sobre o
resumo final de actividade. Sen
embargo, o concelleiro do ramo
en Pontevedra, Xosé Lois Veiga,
lembrou que “corresponde á Con-
sellería subministrar o material
informático para dar conta desa
actividade e a empresa designada
pola Administración non o fixo”.

Para Veiga, trátase dunha es-
cusa, sobre todo porque no vin-
deiro mes de marzo comezará a
funcionar a nova praza de Ponte-

vedra, na que estará incluída a
lonxa. “Queren suprimila agora
antes de que comece a funcionar
a nova, que conta cunhas moi
boas instalacións”, indicou o
concelleiro.

A lonxa de Pontevedra ten
máis de cen anos de historia, na
mesma poxábase sobre todo por
marisco fresco e era a que máis
volume de actividade rexistraba
debido á obtención de mellores
prezos, aínda que se trataba dun-
ha lonxa atípica por non estar en
mans da confraría de pescado-
res. Hai catro anos xa houbera
unha tentativa de pechala, pero o
concello realizou unha legaliza-
ción provisoria.

Para o secretario xeral da CIG
Mar, Xabier Aboi, “trátase dunha
cacicada deste aspirante a sucesor
que é López Veiga, que apoia ás
confrarías de Marín e Bueu por
intereses políticos; non actúa por
problemas de instalacións”.♦
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O xulgado do so-
cial número un
de Pontevedra
absolveu á Con-
federación Inter-
sindical Galega e
ao comité de fol-
ga de Transpor-
tes A Unión
–composto por
12 persoas– por
unha demanda
por danos e pre-
xuízos por estra-
gos a vehículos
presentada pola
empresa de
transporte de via-
xeiros, que viviu
unha longa folga o pasado ano.

A principal razón para absol-

ver os encausados
foi que non se
acreditaba a res-
ponsabilidade dos
mesmos, algo que
precisa a existen-
cia de feitos e a
relación dos acu-
sados con eses
feitos. Ademais, o
xulgado atopou
moitas irregulari-
dades nas probas
incriminatorias
presentadas pola
compañía que di-
rixe Raúl López.

A sentencia
indicou que “nin-

gún dos conductores denuncian-
tes dos danos acontecidos nos

vehículos autocares puideron,
en momento algún, identificar á
persoa ou persoas que ocasiona-
ron tales prexuízos”.

Por outra banda, o fallo ab-
solutorio sinala que “se aportan
numerosas facturas” das que os
“importes non coinciden, na súa
cuantificación, co informe peri-
cial contábel aportado pola [em-
presa] mercantil demandante”.

Outra anomalía atopada polo
tribunal “confirma a total contra-
dicción entre os danos, a súa
cuantificación e as facturas emiti-
das”. A sentencia detense nun ca-
so significativo, como é o do ve-
hículo PO-3735-AH, suposta-
mente danado en varias ocasións.
Neste caso o fallo sinala que “se
ben existen tantas facturas como
veces resultou averiado o vehícu-
lo, estas refírense aos mesmos da-
nos e a súa cuantificación é idén-
tica ao que segue a seguinte pre-
gunta: ¿como un vehículo averia-
do o día 21-03-01 e novamente o
17-04-01, entra no taller e en am-
bos casos, o 01-08-01?”.♦

Absoltos o sindicato e o comité de folga por unha demanda por danos e prexuízos

A Unión pretendía cobrarlle á CIG
reparacións de agosto por estragos de febreiro

H. VIXANDE
Transportes A Unión presentou unha demanda contra a CIG e o
comité de folga desa empresa por danos e prexuízos por estragos
contra vehículos nos meses de febreiro, marzo e abril de 2001,
pero como proba presentou facturas de reparacións realizadas
en Agosto. Por esta razón e porque non quedou acreditada a res-
ponsabilidade nos actos, o xulgado absolveu os demandados.

‘¿Como un

vehículo averiado

o 21-03-01 e

novamente

o 17-04-01, entra no

taller en ambos

casos, o 01-08-

01?’, pregunta a

sentencia

O empresario Raúl López preside Transportes A Unión.

Mariñeiros do banco canario sahariano péchanse na delegación da Xunta en Vigo
O pasado 18 de xullo os mariñeiros do banco canario sahariano pecháronse na delegación da Xunta en Vigo
en demanda das indemnizacións pola paralización da flota pola falta de acordo pesqueiro con Marrocos. O ac-
to, convocado pola CIG-Mar, lembraba que no seu día o Goberno aprobou compensacións económicas para os
mariñeiros afectados pola renovación do acordo pesqueiro entre Marrocos e a Unión Europea e que en marzo
os traballadores do mar reclamaron esas retribucións aprobadas, sen atopar resposta por parte do Executivo.

Moitos dos mariñeiros do banco canario sahariano están a esgotar o subsidio de desemprego, pero as indem-
nizacións comprometidas non dan chegado a pesar das promesas da Xunta e do Goberno central. O secretario xe-
ral da CIG-Mar, Xabier Aboi indicou que os cartos xa chegaron procedentes de Bruxelas, pero “a Xunta danos
largas e agora vanse de vacacións”. Para o sindicalista, “pode darse que por vez primeira haxa un excedente de
cartos para indemnizacións, pois a pésima administración da Xunta impide que cheguen aos traballadores”.♦

PA C O  VILABARR O S

Suprimida cunha escusa burocrática

Unha manifestación
reclama a continuidade
da lonxa de Pontevedra

O  neno
mosquito

O  soño
do ga lo

Xanardán
e a becha

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



De momento, Raxoi non acusou
ao Goberno vasco de formar
parte xunto con Batasuna do
aparello político da organiza-
ción independentista ETA, pero
a piques estivo de facelo, ao
culpar aos tres coaligados no
Executivo de Gasteiz da ausen-
cia de atentados.

“Algunha sorte de entende-
mento hai entre senllas cousas e
é un tema que haberá que anali-
zar”, advertiu o vicepresidente,
que engadiu que “a decisión do
PNV, EA e IU-EB, co apoio tá-
cito de Batasuna, foi de extre-
ma gravidade”.

Con todo, Raxoi tamén atri-

buíu o descenso de atentados á
menor capacidade operativa de
ETA “tras as últimas operacións
policiais”, aínda que considera
que a organización armada con-
tinúa a ter capacidade operativa,
“como se demostrou cos seus
atentados sen víctimas durante
o Cumio de Sevilla”.

As declaracións de Mariano
Raxoi poñen de manifesto a in-
comodidade política que para o
Partido Popular supón a dimi-
nución da tensión armada no
País Vasco e o feito de que a
vía política substitúa á violen-
cia no panorama de Euskadi e
do Estado.

A pesar das declaracións
que veladamente relacionan a
ETA e ao Goberno vasco, Ma-
riano Raxoi recoñeceu que non
ten “probas inequívocas” e
mesmo a propia organización
independentista criticou ao
PNV a través do seu boletín in-
terno Zutabe. O vicepresidente
afirmou “é mellor non facer
elucubracións” porque “ETA
deixou claro que non pensa
abandonar as armas”.

No que vai de ano só se re-
xistrou unha víctima mortal
nun atentado terrorista, aínda
que si houbo varios asasinatos
frustrados. Houbo, sen embar-
go, atentados nos que a inten-
ción era a de non causar mor-
tos, aínda que na explosión de
varios coches bomba si que se
rexistraron feridos de distinta
consideración.♦
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Os analistas políticos insistiron
no posíbel futuro de Josep Piqué
en Catalunya desde a última le-
xislatura sen que puidesen evitar
que gran parte da sociedade os
mirase con receo e ansia. Uns
porque desexarían que así fose.
Os outros porque desexaban que
nunca fose certo, polo medo ao
que se chamou “efecto Piqué”
sobre a política catalana. Pero co-
mo o que non entende de arte e
nunca se fixara en Velázquez re-
flectido no espello do cadro das
Meninas, ninguén vía a Piqué.
Pero el mirouno sempre desde
lonxe, sen que a maioría o detec-
tase, con elegancia. Discreto pero
sempre presente. Observándoo
todo desde as alturas, pero sen
perderse detalle.  Eso si, facendo
oír o seu perfecto catalán cando
foron mal dadas. Sempre acudin-
do a tirar as castañas do lume a
Alberto Fernández Díaz, a quen,

con toda probabilidade, lle tirou
o trono da presidencia do PP de
Catalunya e da cabeceira da lista
para as autonómicas. Fernández
Díaz foi relegado a candidato da
formación no Concello de Barce-
lona. Un reto, eso si, pois a capi-
tal catalana é un bastión socialis-
ta. Despois do verán, o partido
decidirá quen sucede a Fernán-
dez Díaz. Ninguén dubida en
pensar en Piqué. Xa se verá pero

é demasiado sospeitoso que dous
días despois de que o flamante
ministro de Exteriores fose rele-
gado a unha carteira moito máis
técnica e menos lucida, a de
Ciencia e Tecnoloxía, Alberto
Fernández Díaz anuncie que non
se volve presentar nin como can-
didato ás autonómicas nin para
renovar o seu cargo como presi-
dente do PP de Catalunya. 

Los movementos son rápidos

e bruscos non só no PP. O conse-
ller en Cap da Generalitat e can-
didato de CiU ás autonómicas,
Artur Mas, reiterou esta mesma
semana que as eleccións autonó-
micas poden chegar en calquera
momento a partir do próximo xa-
neiro. Ademais, pola atitude dos
políticos cataláns nos últimos dí-
as, parece que as tintas preelec-
torais están máis ca cargadas.
Enchen as bocas de palabras a

prol de mellorar o autogoberno e
de reproches cruzados pero o fi-
nal sempre é o mesmo: o gober-
no de Madrid nega calquera
avance. Así que xa poden ir can-
tando as desvergoñas os uns dos
outros que, ao fin e ao cabo, o
electorado nacionalista acaba
sen ver traspasada ningunha das
competencias autonómicas. O
goberno popular dá por culmina-
do o proceso de traspaso das
grandes competencias. Así as
cousas, as acusacións mutuas
que se fan os socialistas cataláns
e os nacionalistas de CiU soan só
a arma de arrebato de votos. E se
chega Piqué, farao cunha estrate-
xia ben estudada, diplomática,
acurtando as distancias que CiU
intenta marcar co PP e deixando
en evidencia os discursos des-
cualificativos e baleiros de conti-
dos que hoxe por hoxe fan os so-
cialistas e nacionalistas.♦

Josep Piqué, máis perto ca nunca 
A. MARQUÈS

Como Velázquez no retrato das Meninas. Josep Piqué é o ho-
me que sempre estivo aí. A súa sombra planeou incesante-
mente en Catalunya e agora faino con máis forza ca nunca.

Ba r ce lona

Xa sabemos de qué lado estiveron
os deuses do Olimpo no debate
parlamentario que pechou o curso
político. Se faltaba algunha demos-
tración de que nada é igual despois
do 20-X non fixo falta outra cousa
que mirar e escoitar o duelo Aznar-
Zapatero no Congreso dos Deputa-
dos. Como queira que levo enriba
do lombo, por obriga profesional,
unha morea de debates deste tipo,
non tiven necesidade de tomar no-
tas, abondou con escoitar e presen-
ciar co mesmo interese que calque-
ra cidadán dos moitos que seguiron
a sesión. Como resumo das moitas
faces que poderían comentarse
ocórrenseme tres principais, as tres
referidas a manobras dialécticas e
parlamentarias do vencedor do de-
bate, o líder do PSOE, José Luis
Rodriguez Zapatero. A primeira, o
xeito maxistral de descompoñer a
xogada presidencial consistente en
chegar ao debate cun goberno no-
vo e cun sucedáneo de discurso de
investidura. A sentencia de que esa

era a mellor proba do fracaso do
goberno e o irónico repaso, un por
un, dos ministros cesados ou “de-
gradados”, mentras asentían satis-
feitos e vingativos Villalobos e Po-
sadas, ou Piqué puña cara de parvo
ante a evidencia e o presidente non
sabía para onde mirar, seguramen-
te supuxo a secuencia máis lograda
deste filme traxicómico. Ata tal
punto que os seus propios voceiros
–Gabriel Cisneros concretamente–
sinalou esta pasaxe como unha das
máis brilantes do xefe da oposi-
ción. Dicía algún comentarista ao
día seguinte que despois desta ma-
lleira o “novo” goberno xa estaba

“vello”. A segunda faceta a consi-
derar é a definitiva consagración
de Zapatero como líder e alternati-
va críbel. Eu mesmo, tanto en con-
versas cos seus colaboradores co-
mo nestes mesmos artigos queixei-
me moitas veces da falta de pulo,
de forza, de auténtica política de
oposición. Hoxe teño que rectificar
–e con moito gusto– as miñas opi-
nións. Porque foi precisamente o
recordo desa política de pactos nos
temas de “Estado” a que fixo en-
mudecer os sempre esbardallantes
deputados da dereita que tentaban
repetir a táctica que tan ben lles foi
nunha ocasión semellante con Bo-

rrell. Ademais de deixalos sen ar-
gumentos para o insulto. Zapatero,
coma un toureiro crecido, aconsel-
loulles que seguisen desafogando,
xa que no seu partido non lles dei-
xan. E o importante non é calar os
opoñentes se non que esa colleita
de home sereno, colaborador do
goberno nos temas trascendentais
como chamado a gobernar mañá,
está a mostrar os froitos hoxe mes-
mo, cando non leva máis que dous
anos á frente do Partido Socialista.
E o terceiro aspecto a subliñar foi o
retrato que fixo do presidente e a
súa política con tres adxectivos
aplicábeis tanto á persoa como á

política: “antisocial, autoritario e
antigo”. Unha triple “A” demole-
dora. Tanto que Aznar non daba
creto ao que estaba escoitando por
falta de costume e non se lle oco-
rreu outra resposta que clasificar o
noutrora “brando” Zapatero de lí-
der de barricada e de pancarta. Non
é doado de crer. Pero para min te-
ño que por riba do cálculo dos tem-
pos que demostra, Zapatero cam-
bia de rexistro empuxado pola va-
ga social e pola xente botada á rúa
a moreas e nas que el ten o olfato
político de mergullarse e saber po-
ñerse a carón dos cidadáns de a pé.
Tamén como nunha xogada de bi-
llar, a carambola de Zapatero re-
mata debuxándose o solpor de Az-
nar e dando a reviravolta dun xesto
que, ata hoxe semellaba un triunfo:
a súa marcha voluntaria. agora pa-
rece forzosa. “Non ten futuro”. Ata
aquí a película. Agora queda o tra-
ballo e a dura realidade. E, de mo-
mento, as vacacións. Que as des-
fruten. Ata setembro.♦

Solpor 
MANUEL LOMBAO

Logo do debate do Estado da Nación, a figura de José Mª Aznar saíu dimi-
nuída. Parece que chegou o solpor do sorriso perpetuo do PP gobernante.

Madr id

Atribúe o descenso de actividade ao texto a prol do autogoberno

Raxoi culpa ao Goberno vasco
de que ETA non cometa atentados

A.N.T.
O vicepresidente primeiro do Goberno central, Mariano Raxoi,
culpou ao PNV, Eusko Alkartasuna e a IU do descenso na activi-
dade da organización independentista ETA. A motivación estaría
no texto a prol do autogoberno que aprobou o Parlamento vasco.



CÉSAR LORENZO GIL
O goberno da Autoridade Na-
cional Palestina (ANP) acusou
o presidente israelita, Ariel
Sharon, de querer sabotear
unha tregua do grupo integris-
ta Hamas co seu brutal atenta-
do contra un edificio civil en
Gaza. Agora, o presidente he-
breo defende volver negociar
cos palestinos, despois de vana-
gloriarse do “éxito” do ataque.

A través do ministro de Infor-
mación, o presidente palestino,
Iasir Arafat, cualificou de xoga-
da político-militar interesada o
masacre de civís en Gaza. Iasir
Abed Rabbo, titular desta car-
teira, considerou que Ariel Sha-
ron estaba ao tanto dos intentos
de negociación entre a ANP e
Hamas para que o grupo inte-
grista declarase un alto ao fogo.
“O atentado é a resposta de Isra-
el á paz. Para seguir a súa polí-
tica de ofensiva contra nós,
cómpre seguir contando cun ini-
migo útil”, dixo. Hai que lem-
brar que Hamas é un dos princi-
pais responsábeis dos atentados
suicidas en territorio israelita,
práctica na que se xustifica Isra-
el para atacar Palestina.

Pola súa parte, Sharon tendeu
a man aos palestinos para reto-
mar as negociacións de paz. Ao
tempo, algúns dos ministros isra-
elitas falaron claramente de “erro
irreparábel”, caso de Simon Pe-
res, titular de Asuntos Exteriores.
“É urxente volver situar o debate
político na busca da paz. Estes
excesos son os que adían durante

xeracións calquera saída política
ao conflito”, afirmou.

Tirón de orellas de Bush

A marcha atrás de Sharon coin-
cide co aviso verbal da Admi-
nistración estadounidense. O
presidente George Bush consi-

derou “unha acción deliberada
que deixou moitas vítimas ino-
centes e entorpece a paz” o ata-
que contra o líder islámico Salá
Xahada, que se saldou coa mor-
te de 15 civís.

Esta reprobación pública, á
que se sumou a UE e incluso as
Nacións Unidas, metéronlle o

medo no corpo a Sharon, que ho-
ras despois da ofensiva en Gaza
denominou “éxito” a operación
“contra o terrorismo”. O presi-
dente israelita podería ser incri-
minado por crimes contra a hu-
manidade e ser susceptíbel de
persecución a través do Tribunal
Penal Internacional.♦
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¿Arafat? Incontrolable e non de
fiar, reliquia dos acordos de Oslo,
mortos con Rabin, afirma con re-
tranca Béchir Ben Yahmed en Jeu-
ne Afrique. Para Bichara Khader,
profesor de Ciencias Políticas,
Económicas e Sociais da Universi-
dade de Louvain-la-Neuve, (Bélxica) e di-
rector do Centre d’Étude et de la Recherche
sur le Monde Arabe Contemporain, o novo
plano do Presidente Bush vén ser outro cra-
vo no cadaleito da paz e deixa tempo dabon-
do a Sharon para continuar coa súa política
de asasinatos, de toque de queda, de castigos
colectivos, e de feitos consumados en todas
as ordes. Semella un plan ditado por Sharon,
a extrema dereita cristiá e os falcóns do par-
tido republicano. É a manifestación máis es-
candalosa do unilateralismo americano, ase-
gura Khader, e dunha arrogancia que ilustra
un enorme desprezo polos árabes e a escasa
consideración dos aliados europeos. 

O plano de Bush ten como principal ob-
xectivo sacar do poder a Iaser Arafat. De
aquí ao 2005 conta tamén con librarse de
Sadam Hussein e unha nova paz americana
irase abrindo camiño na zona da man dos
gobernos amigos de Washington e Tel-Aviv,
unidos nun “Eixo do Ben”, con Turquía, na-
turalmente, como un sólido peón que con-
tribuirá ao illamento primeiro e desestabili-
zación despois do Irán dos mulás. Situando
baixo control o petróleo de Bagdad e asen-
tadas as prazas de Afganistán e Paquistán,

velaí a paz máis perfecta e máis rendible.
Un mes despois de pronunciar o seu dis-

curso no Xardín Rosado da Casa Branca,
proseguen as manobras de diverso signo, in-
volucrando a boa parte dos países árabes,
que alentan, como é tradicional, esas medias
tintas que a poucos convencen. Moitos, diri-
xentes e analistas, aventuran que a insisten-
cia de Bush en defenestrar a Arafat, non fa-
rá máis que frustrar o plano. Cando se cum-
priron máis de vinte semanas de conflito in-
tenso entre palestinos e israelís, concluír que
a dirección de Arafat é a causa das tensións
e que soamente poñendo fin á vida política
do vello líder árabe se acabará o conflito, é
un maniqueísmo absurdo. Poida que Arafat
teña xa demasiados anos e mermada a saúde
para controlar o terrorismo interno e mesmo
para establecer e dirixir un Estado palestino,
pero é o líder legalmente electo polo seu po-
bo e goza de enorme prestixio dentro e fóra
do mundo árabe. A maiores, a reforma das
institucións palestinas é unha esixencia dos
proprios palestinos, pero ninguén está auto-
rizado a lles ditar como deben elixir os seus
representantes ou como deben organizarse,
sobre todo, mentres dure a presente ocupa-

ción traumática que bloquea todos
os procesos de cambio social e po-
lítico, conxelando calquera espe-
ranza de transformación na socie-
dade palestina.

Salvo que Arafat estea de
acordo en retirarse do escenario

político, o novo Plano de Bush non será
máis ca papel mollado: se participa nunhas
próximas eleccións sairá elixido de novo.
Votarán por el simplemente para amolar a
Bush. A transición ao sucesor de Arafat re-
quire dun proceso gradual e estable que lle
permita gañar o suficiente prestixio para
poder controlar a delicada situación palesti-
na e discutir con Israel, plenamente lexiti-
mado, os verdadeiros problemas que están
no cerne das actuais tensións: as fronteiras,
o estatuto de Xerusalén e os asentamentos
xudeus. Ningún novo líder do pobo palesti-
no fará concesións nestas materias. ¿Por
que vai ceder entón a parte israelí se non o
fixo ata agora? A retirada de Arafat non é a
condición da paz. Unicamente a urxente
proclamación dun Estado palestino, con po-
der suficiente para controlar a situación in-
terna e combater o terrorismo, e a inmedia-
ta retirada de Israel dos territorios ocupados
ilegalmente, poden ser medidas autentica-
mente pacificadoras.♦

XULIO RÍOS é director do Instituto Galego de
Análise e Documentación Internacional (IGADI),

www.igadi.org

Un plano contra Arafat
XULIO RÍOS

Aquí fór a

Rebeldes
MONCHO LEAL

Arebeldía é unha
característica
humana que

existe dende que alguén
non estivo conforme
con quen puxo por
primeira vez na
historia pedras no chan
que delimitaban á forza
un lugar privado. Nesta
beira, a publicidade
relaciona a rebeldía co
teléfono móbil que se
use, coas bebidas que se
toman, co carro que vai
a velocidades con
pouco sentidiño. O
consumo, mecanismo
devorador de mentes, é
a relixión con máis
adeptos. Uniformiza
coa habilidade de facer
que alguén se sinta
orixinal. O alcalde de
Nova York imploraba
dous días despois do 11
de setembro que a
xente fixera vida
normal, que consumira.
A mensaxe do sistema é
que todo o mundo é
igual. Que non paga a
pena a loita, que
sempre foi así, que non
hai nada que facer.
Escoiteino hai uns días
nun acto
reinvindicativo en boca
dun actor que seica
triunfa en Madrid.
Creo que quería facer
rir. Non hai nada máis
reaccionario. Neste
país, co futuro
hipotecado, máis cedo
que tarde a realidade
poderá máis que o
virtual. Pero a rebeldía
existe no mundo. Esta
semana conmemoramos
o 26 de xullo. Ese día
de 1953 un grupo
armado asaltou o
cuartel Moncada en
Santiago de Cuba, un
dos símbolos da tiranía
de Batista. Supuxo
unha desfeita, na que
foron torturados e
asasinados moitos
mozos. Outros foron á
cadea, alguén deu
fuxido. Esa derrota
militar creou o
movemento que levou o
nome desa data e que
levou á victoria menos
de seis anos despois a
Revolución cubana. Un
dos asaltantes, galego
de Viveiro, está estes
días polo noso país.
Pedro Trigo pasea
conversando. É alguén
que sabe o que é a
rebeldía, a que se
enfronta ao sistema. A
que conserva a
esperanza tendo a
unhas millas o imperio
mellor armado da
historia. Non é a
única.♦

O goberno estadounidense
amonesta só verbalmente a actuación israelita

Palestina acusa a Sharon de sabotear
unha tregua de Hamas co ataque a Gaza

Manifestación de repulsa polo ataque israelita a unha vivenda en Gaza, no que morreron 15 persoas.



A.N.T.
A política interna marroquí,
en concreto o medo a unha en-
xurrada integrista, parece es-
tar detrás das últimas facilida-
des dadas por Marrocos ao re-
cente acordo asinado con Espa-
ña sobre o conflito de Perejil.

O novo rei de Marrocos dera hai
uns meses a orde de poñer en li-
berdade a un bon número de líde-
res integristas que permanecían
detidos. Estes, a cambio, promete-
ran non presentarse ás próximas
eleccións. Sen embargo o conflito
de Perejil parece ter requentado os
ánimos. Grupos islámicos amea-
zaron con organizar unha marcha
verde (nome que lembra a ocupa-
ción do Sahara en 1975) sobre o
illote, pero ademais anunciaron
que poderían organizar dúas mar-
chas máis, de moito maior calado
político, sobre Ceuta e Melilla.

É difícil coñecer en realidade
o ascendente entre a poboación
das posturas islamistas, pero, da-
dos algúns precedentes próximos
como o alxeriano, concorren ra-
zóns suficientes para que o gober-
no de Rabat se tome a ameaza en
serio. Unha marcha sobre as dúas
cidades norteafricanas, baixo xu-
risdición española, poñería a Ma-
rrocos e España ao borde da gue-

rra, algo que non desexa ningún
dos dous estados. O comercio que
se realiza a través destas dúas pra-
zas supón ademais un beneficio
para o propio país árabe. 

Marrocos,
máis felipista que aznarista

Fontes de A Nosa Terra en Ma-
rrocos indican que a toma de Pe-

rejil por parte alauita veu moti-
vada, cando menos en parte, po-
la postura de Aznar no último
cumio europeo, moi dura contra
a inmigración. No telexornal das
seis do serán da televisión públi-
ca marroquí, un noticieiro diario
que se emite en español, os locu-
tores valoraron a actitude espa-
ñola, sinalando que “o último es-
tado en incorporarse á UE con-

verteuse no máis esixente” e
afirmando tamén que “Aznar
quere converter a UE nun templo
inexpugnábel para os paises que
necesitan colaboración”. 

A carón desta discrepancia é
preciso considerar igualmente o
referendum de autodetermina-
ción sobre o Sahara, a respecto
do cal Madrid e Rabat manteñen
posturas diferenciadas. Un ter-
ceiro motivo habería que buscalo
nas manobras que tropas españo-
las realizaron na baía de Alhuce-
mas días antes da toma de Perejil.
Unha afrenta máis, desde o punto
de vista da poboación do país,
que considera este tipo de actos
innecesarios unha mostra máis da
tradicional prepotencia española.

Por último, algunhas fontes
aluden ao enfado do goberno
marroquí polos sondeos petrolí-
feros realizados por España, per-
to de Canarias, en augas que o
país árabe considera súas. 

O goberno de Aznar choca,
polo demais, coas simpatías ma-
rroquinas polo PSOE de Felipe
González, agarimo traspasado ao
seu sucesor, José Luís R. Zapate-
ro. A época socialista significara
unha melloría das relacións entre
ambos paises e un incremento do
apoio económico español ao es-
tado norteafricano. ♦
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O BNG propugna
a descolonización
do norte de África

O BNG entende que o litixio
de Perejil é un residuo de pre-
sencia colonial española nuns
enclaves que territorialmente
pertencen a Marrocos. Por es-
ta razón, apoia a descoloniza-
ción da illa de Perejil, de Ceu-
ta e de Melilla, aínda que nes-
tes dous casos lembra que as
doutrinas de descolonización
esixen contar coa opinión da
poboación afectada.

Por boca do seu portavoz
no Congreso dos Deputados,
Francisco Rodríguez, os na-
cionalistas recoñecen que “á
marxe das actitudes pouco in-
telixentes do PP, é un proble-
ma delicado polas implica-
cións que ten en Ceuta e Me-
lilla e por outros aspectos co-
mo o do Sahara, o petróleo, a
inmigración ou a dependen-
cia do gas do Magreb”.

A vía diplomática é o mo-
do de solucionar o conflicto,
entende o Bloque, que rexeita
as actitudes “patrioteiras e
agresivas que manifestan tanto
España como Marrocos”. A
crítica esténdea o BNG ao pa-
pel dos EE UU. A crise terá
consecuencias, segundo o Blo-
que, con eventuais situacións
perigosas, cun maior peso dos
EE UU e Francia e cun cambio
de posición de España no Sa-
hara e en Ceuta e Melilla.♦

Os integristas anunciaran unha marcha verde sobre Ceuta e Melilla

O medo aos islamistas aconsella a Rabat
negociar con Madrid o estatus de Perejil

O rei de Marrocos, Mohamed VI en primeiro plano, teme o crecemento do integrismo.

a patria, 
esa palabra última
que cantou o seu
labre, 
está collendo a fonda
dimensión da palabra

Antón Avilés de Taramancos

25 DE XULLO

[DE “PALABRAS EN SOUTOMAIOR A
DONA AMALIA ÁLVAREZ”
EN MEMORIA 
DE ALEXANDRE BÓVEDA,
FILLO ADOPTIVO 
E MEDALLA DE OURO
DO CONCELLO DE PONTEVEDRA]



CÉSAR LORENZO GIL
Neste verán os xornalistas pa-
san máis tempo adiviñando
qué xogadores van ser descar-
tados nos equipos de fútbol da
primeira división que compo-
ñendo os rumores sobre novas
incorporacións. Xogadores que
están no paro, outros que re-
pescaron polo seu antigo club e
moitos outros que temen en-
trar na lista dos transferíbeis.

Os xornais deportivos de Madrid
e Barcelona sofren de abatemen-
to no verán. A case total ausencia
de fichaxes obriga a facer render
durante semanas cada unha das
contratacións e a subir aos titula-
res as listas negras de descartá-
beis. Non hai máis que observar
a noticia “bomba” deste mes: Ri-
valdo marcha do Barça. Pese a
que os cataláns ficharon a Ri-
quelme e trouxeron outravolta á
liga española a Mendieta, o máis
importante é que o campión do
mundo ten que buscar o seu
enorme substento noutro campo. 

A crise económica que produ-
ciu o fin da bonanza dos paga-
mentos televisivos acabou coa
ilusión de que o fútbol pode ser-
vir de investimento. O paso ás
sociedades anónimas provocou
un aumento do valor ficticio de
cada un dos contratados. O De-
portivo atou a xogadores como
David Pirri ou Jaime con contra-
tos moi longos e cláusulas de res-
cisión escandalosas incluso fa-
lando en euros. A idea era produ-
cir valor para as empresas, pre-
sentar diante dos accionistas e
posíbeis investidores unhas con-
tas de resultados case tan falsas
como as de Enron e Worldcom.

Moitos analistas económicas
afirman que o día que Facenda lle
perda o medo á reacción popular e
esixa dos clubes de fútbol os im-
postos reais aos que están obriga-
dos, acabarase para sempre a esce-
na de xogadores con Ferrari apar-
cado á porta do chalé con piscina.

Xa hoxe moitos equipos andan
abafados entre a arela de non se
desprenderen das súas figuras e
colmaren as expectativas de sala-
rios dos seus planteis. Pero hai ou-
tro problema: non hai quen compre.

Alkorta, na cola do paro

A imaxe do internacional español
e vasco Rafael Alkorta na cola da
ofina de emprego é ben caracte-
rística da nova situación. Os fut-

bolistas tardaron demasiado tem-
po en comprenderen que os seus
niveis de soldo están xa noutra
dimensión. Nin sequera os equi-
pos grandes do país poden permi-
tirse luxos e son os futbolistas os

que deben dar o paso se queren
seguir xogando na elite. Ismael
Urzáiz saíu por unha porta de
San Mamés querendo cobrar un-
ha cantidade e volveu na entrada
de Lezama por menos do que o
Athletic ofrecía hai seis meses.

O Madrid parece que non vai
fichar ninguén, a pesar de que lle
viría ben un defensa central para
compensar a baixa de Karanka, o
ostracismo de Iván Campo e a
inexperiencia de Pavón. Mais o que
realmente lle preocupa a Florentino
Pérez é librar o vestiario de Congos
e Flávios que un día chegaron ao
Bernabéu para produciren plusvalí-
as e acabaron aparecendo máis po-
los concesionarios da BMW que
polo banco madridista.

Na concentración do campión
de liga, o Valencia, tamén hai un-
ha lista fatídica e un peso no or-
zamento de xogadores que non
encaixan no esquema do agora
todopoderoso Rafa Benítez. A
superpoboación dáse tamén no
Deportivo, experimentado colo-
cando cedidos pero sabedor de
que este ano non vai ser tan doa-
do buscar acomodo porque nin-
guén ten diñeiro para futbolistas
rebotados verán tras verán.

Xustamente, a técnica da ce-
sión, principalmente orixinaria
de mercados aínda máis gastado-
res ca o español, como o italiano,
é a fórmula que impide saber se
vai haber unha real revolución
no fútbol da liga. Quizais dentro
de dúas tempadas, as canteiras
volvan producir xogadores iden-
tificados desde nenos coas súas
cores (xa ocorre no Betis ou no
Sevilla) ou os presidentes non se
decaten de que as cousas muda-
ron e sigan teimosos en pintar o
seu cadro deportivo con notas
exóticas que xa non poderán
vendelas no negocio do século, a
non ser que se chamen Rio Fer-
dinand, de momento a gran fi-
chaxe do ano, pola que o Man-
chester United lle pagou 48 mi-
llóns de euros ao Leeds.♦
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Galicia gaña oito
medallas nos
Europeos de
piragüísmo

A.N.T.
Tareixa Portela e Sonia Mo-
lanes convertéronse o pasa-
do 20 de xullo en medallis-
tas nos Campionatos de Eu-
ropa de todas as modalida-
des de piragüísmo en kaiak,
que se desputaron nas aguas
de Szeged (Hungría). Mola-
nes gañou en K-2 e K-4 nas
distancias de 200 m. e obti-
vo o bronce nas mesmas ca-
tegorías nos 500 m.

Portela fíxose co ouro en
K-1, na final dos 200 metros.
A atleta de Aldán participou
tamén dos triunfos do equipo
de K-4. Xaime Acuña obtivo
a prata na carreira dos 200
metros co equipo de K-4

O vigués Jovino Gonzá-
lez foi bronce nos 500 m. de
K-1 e recuperou o posto de
referencia na elite do pira-
güísmo. Seu irmán, Aike
González, conseguiu tamén
un excelente quinto posto co
equipo de K-4.♦

O campión do mundo Rivaldo pasou de custar 60 millóns de euros a marchar do Barcelona pola porta de atrás.

A crise económica da liga crea a bolsa de parados
e descartábeis máis ampla da última década

Sobran futbolistas na
primeira división



Taj Mahal
en Pontevedra
O jazz inundou as noites pontevedre-
sas durante toda a semana coa celebra-
ción do X Festival Internacional de
Jazz, que arrancou o luns 22. A voca-
lista norteamericana Jane Monheit foi
a encargada de abrir, na Praza do Teu-
cro, esta edición que se pecha o xoves
con Joe Zawinul. O festival conta ade-
mais, por primeira vez,  con actuacións
paralelas polas tardes nas que debutou
un conxunto de alumnos do Semina-
rio Permanente de Jazz da cidade.♦

Feira dos Sentidos
en Compostela
O sábado 27 de xullo a compostelá
Fundación Granell celebra unha
xornada centrada na creación de
vangarda. A Feira dos Sentidos
acolle, nun espacio virtual, as últi-
mas propostas visuais e sonoras
dos artistas invitados, ofrecendo
once horas continuadas de sensa-
cións. Ademais servirá de plataforma
para os creadores desta nova modali-
dade dos videojockeis, na que mestu-
ran imaxes e música en directo.♦

Ribadavia,
puro teatro
A XVIII Mostra Internacional de Tea-
tro de Ribadavia presenta un programa
innovador, con autores contemporáne-
os, que recolle dende espectáculos pa-
ra nenos ata animacións de rúa, pasan-
do por obras vangardistas. Sete días
adicados ao teatro, desde o 19 de xullo,
o castelo de Ribadavia acolle catorce
estreas, tres delas absolutas en Galicia.
Ademais dos premios do público, en-
tréganse os galardóns de honra Abren-
te a Ernesto Chao e a Rosa Álvarez.♦

Nova colección
de Espiral
A historia, a filosofía e a socioloxía, a
investigación literaria e lingüística e
todos os temas relacionados coa cien-
cia e coas humanidades terán cabida
na colección Universitas, da editorial
Espiral Maior. Preténdese mellorar
a oferta editorial galega de obras es-
pecializadas e de interese universi-
tario e lingüístico. Inaugura a colec-
ción o traballo Lendo nas marxes.
Lingua e compromiso nos paratextos
(1863-1936), de Goretti Sanmartin.♦

dinamismo da cultura galega queda á vista nas
xornadas que rodean ao Dia da Patria. Música, de-
bates e libros inundan o Festigal 02 na súa pri-
meira convocatoria. Dous días despois, Compos-

tela prepárase para unha dinámica Feira dos sentidos na Fun-
dación Granell, tamén se despiden por este ano o Festival de
Jazz de Pontevedra e a Mostra de Teatro de Ribadavia. A mul-
titude de actividades contrasta coa resposta vaga do goberno

de Aznar cando responde ao BNG sobre o papel do Instituto
Cervantes á hora de difundir a cultura galega, pingas apenas
dunha riqueza que dificilmente traspasa ás fronteiras. A noticia
triste da semana ven pola morte do fotógrafo e ex-presidente
do Cineclube Pontevedra Carlos Osorio mentres os parabéns
recíbeos a Fundación Castelao presidida por Avelino Pousa
Antelo a quen o Patronato da Cultura Galega de Uruguai lle
concede a súa máxima distinción, a Vieira de Prata 2002.♦
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As casas dos pintores



¿Paga a pena tanto esforzo para
defender línguas que ás veces
case que nin contan con falan-
tes? ¿É positivo que haxa tantos
idiomas que nos confundan aín-
da máis? Xosé Henrique Costas
ven de publicar a
Guía das linguas
de Europa (Edi-
cións Positivas) e
argumenta o pro-
blema así: “hai
persoas e institu-
cións moi ben in-
tencionadas que
se desviven pola
conservación e
recuperación das
poboacións de bi-
sonte europeo en
Polonia, das bale-
as do Ártico ou
dos fentos xigan-
tes dos Dolomitas
e sen embargo
non semellan de-
mostrar a mesma
ansia na defensa
da lingua caxubia en Polonia, da
lingua saami no Ártico ou da lin-
gua rética dos Dolimitas”. “Para
nós -afirma este profesor da Uni-
versidade de Vigo- é todo o mes-
mo: a loita contra o monoculti-
vo, o monolingüismo, a mono-
fauna, o monopensamento”.

Cento vinte linguas
de Fisterra aos Urais

Na Europa actual, desde Galiza
ata os Urais, fálanse unhas cento
vinte ou cento corenta linguas
das máis diversas familias, se-
gundo Costas. Delas só unha
trintena son linguas oficiais dun

estado, o que dá un promedio de
catro linguas por estado europeo.
¿Paréncelle moitas? Pregúntase.
“Pois son moi poucas se compa-
ramos esta media coa diversida-
de lingüística no resto do mun-

do”. Islandia e
Lietchtenstein son
os únicos estados
completamente
m o n o l i n g ü e s .
Portugal tense ta-
mén por monolin-
güe, pero na zona
trasmontana de
Miranda do Dou-
ro aínda hai uns
miles de persoas
que falan miran-
dés, unha varieda-
de do astur-leo-
nés. As fronteiras
lingüísticas case
nunca coinciden
coas político-ad-
ministrativas.

Costas non
pretende ser ex-

haustivo, nin imparcial, pero si
riguroso. “Cando unha lingua
invade o territorio doutra -afir-
ma- pon en perigo a superviven-
cia desta en particular e o equili-
bro ecolóxico en xeral. Por iso
renegamos da asepsia daqueles
lingüistas que dan en ser sabios
entomólogos e derivan en tristes
funcionarios de funerarias”.

Costas confesa non saber se
algunha destas linguas existe xa,
pois por exemplo o saami Skolt e
o saami Ter tiñan menos dunha
ducia de falantes segundo un
censo de 1987. Sen embargo xul-
ga que hai que fuxir da ditadura
dos números e da economía. Re-

salta, por exemplo, que a diferen-
cia entre lingua e dialecto sempre
se establece por motivos extralin-
güísticos, é dicir, políticos, socio-
lóxicos, históricos, etc. e lembra
a máxima de que toda lingua non
é máis que un dialecto afortuna-
do. Que o toscano seña a base do
actual italiano débese ao esforzo
de escritores como Dante e a cir-
cunstancias políticas que o favo-
receron, pero igual sorte puido
ter gozado o piemontés ou o na-
politano. Con todo, as diferencias
entre uns e outros non desapare-
ceron da noite á mañá. De feito
“na Arxentina e no Brasil -sinala
Costas- os emigrantes italianos
tiñan que recorrer habitualmente
ao español ou ao portugués para
entenderse, xa que entre un véne-
to e un calabrés, ou entre un sar-
do e un lucano a distancia lin-
güístico-estructural é importante
e non permite a comprensión re-
cíproca. Moitos italianos emigra-
ron antes da II Guerra Mundial,
cando non estaba estendida a es-
colarización obrigatoria en italia-
no stándar e só dominaban pasi-
vamente esta lingua”.

Trinta e dous e
non corenta millóns
de falantes de castelán

Os números tamén enganan dou-
tra maneira. “¿Falan case 40 mi-
llóns de persoas o español en Es-
paña -pregúntase Costas- ou esa
cifra só corresponde cos cidadáns
que o saben/poden falar aínda que
non o falen habitualmente e non
sexa a súa lingua familiar?”.
“Unha persoa galega -lembra-
pode aparecer nas estatísticas de

tres linguas ao mesmo tempo: do
galego (por lingua), do portugués
(por proximidade con lingua esta-
tal/internacional), do español (por
poder ou saber falar español e ter
pasaporte español). En conxunto,
sostén o autor, “hai uns oito mi-
llóns de cidadáns do Estado espa-
ñol que falan habitualmente ou-
tras linguas distintas do castelán,
polo que a cifra real de falantes de
castelán anda polos 32 millóns e
non polos 40 como se pretende
facer crer desde o poder central e
desde a propaganda do Instituto
Cervantes”. Igual sucede noutros
moitos países, por non dicir en
practicamente case todos. En
Mozambique só o 15% da súa
poboación fala portugués (10%
como primeira lingua), sen em-
bargo compútanse como falantes
de portugués todos os seus habi-
tantes. En México hai un mínimo
de cinco millóns de persoas que
falan linguas amerindias, sen em-
bargo iguálase número de cida-

dáns mexicanos con número de
falantes de español en México.

Situacións semellantes,
políticas opostas

Para que un idioma sobreviva
cómpre “un mínimo de poder
político”. Dito doutra maneira,
cómpre conciencia por parte dos
seus falantes e un mínimo de au-
tonomía. Chama a atención co-
mo a situacións lingüísticas moi
semellantes corresponden políti-
cas moi diferentes. O napolitano
é usado por catro millóns de per-
soas e non ten ningún recoñece-
mento máis que como “dialetto”,
a pesar de ser dificilmente inteli-
xíbel para un italiano do centro
ou do norte da república. O eus-
kera estase recuperando entre a
xente nova en Euskadi gracias á
política lingüística levada a cabo
polas autoridades desa nacionali-
dade. O contrario, resalta Costas,
sucede en Nafarroa e Iparralde,
onde a porcentaxe de falantes
tende a decrecer.

Na antiga Federación Iu-
goslava, e hoxe aínda na Repú-
blica Iugoslava, o plurilingüis-
mo non se mediu nunca en pa-
rámetros económicos, senón de
respecto e fomento do patrimo-
nio cultural e nacional. O anti-
go Parlamento de Belgrado
funcionaba en cinco linguas e,
aínda hoxe, reducida a Repúbli-
ca Iugoslava, o parlamento em-
prega as tres linguas existentes
dentro do actual Estado. O caso
húngaro é outro dos máis respe-
tuosos. No seu parlamento cal-
quera pode utilizar unha das ca-
torce linguas oficiais. Existen
intérpretes para 169 combina-
cións lingüísticas posíbeis.

Dúas opcións para o futuro

Nos últimos anos, sinala Xosé
Henrique Costas, o programa
Mercator-Education da UE vén
traballando con estratexias trilin-
gües en zonas de minorización
lingüística. ¿Complicar máis as
cousas? “Nós –afirma Costas–
pensamos que o ensino trilingüe
pode ser de grande axuda para as
´linguas menos usadas` sempre
que se parta destas últimas como
lingua base de ensino. En diver-
sas rexións de Europa veñen apli-
cando desde hai dez anos un pro-
grama piloto con resultados sor-
prendentemente exitosos”. 

Fronte a esta posibilidade
optimista, Costas lembra tamén
que o galego ten máis falantes
que o esloveno, o lituano e o le-
tón, por exemplo, e estas linguas
sen embargo han ser linguas ofi-
ciais da Unión Europea proxi-
mamente, cando as súas repúbli-
cas respectivas entren a formar
parte da UE. Así, darase pronto
o caso de que un millón de le-
tóns teñan todos os dereitos lin-
güísticos recoñecidos  a nivel
europeo e dous millóns e medio
de galegos non teñan ningún.♦
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Os ecoloxistas da fala
Xosé Henrique Costas publica unha Guía das linguas de Europa

M.V.
O derradeiro falante que tivo por língua materna o manx (gaélico
da illa británica de Manx) morreu en 1974, pero o goberno local
decidiuse a restaurar a lingua e introduciuna no sistema escolar,
administrativo e comunicacional. Hoxe falan manx mil persoas,
delas 400 de maneira habitual. Pero non todos os idiomas teñen a
mesma sorte. Sotiris Bletsas, por exemplo, foi condenado a 15 me-
ses de prisión o 5 de febreiro de 2001 por distribuir un boletín no
que se proclamaba a existencia da lingua arromanesa en Grecia e
por esixir o cumprimento da Recomendación do Consello de Eu-
ropa relativa á protección desta minoría étnico-lingüística. 

Pronto un millón
de letóns terán
todos os seus
dereitos
lingüísticos
recoñecidos
pola UE e dous
millóns e medio
de galegos non
terán ningún

LAUZÁ N

A sorte
das linguas
Todo dialecto non é máis que
unha variedade derrotada po-
la historia.  Dentro dunha
mesma familia, como é o ca-
so da úgrica, pode haber si-
tuacións moi distintas. O
khanti conta cun número de
falantes que abala entre os 13
e os 20 mil, o mansi conta só
con 3 mil, pero o húngaro é
falado por quince millóns.♦
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CARME VIDAL
Caderno a destempo (Libros da
Frouma) é o segundo poemario
de Franck Meyer, despois de
que aparecese no noso panora-
ma literario con pêle-mêle fel
(Edicións Positivas). No seu ga-
lego apréciase un sotaque que
se explica porque Meyer naceu
na Lorena francesa e se criou
no Sarre alemán. Afirma o po-
eta que Caderno a destempo
“documenta a descolocación”
pero todo indica tamén que es-
te escritor e editor de proce-
dencia alemana ten clara a súa
opción pola literatura galega. 

Tempo atrás pensou que o poe-
mario aínda inédito Resumo da
despedida sería o seu adeus á li-
teratura galega. Foi o momento
no que, despois de pasar unha dé-
cada na Galiza, Franck Meyer
valorou a posibilidade de regre-
sar a Alemania. Logo viría a
“descolocación”  e con ela este
Caderno a destempo que mostra
o poeta “a cabalo entre un lugar e
outro, sen casa, a destempo, des-
colocado polo cambio de país, de
pautas culturais e de situación”.
Por iso este é un poemario que
non se proxecta, “porque a des-
colocación non se planifica, pre-
ferirías prescindir dela, que non
existise. Ten forma de block de
notas porque nesa situación o li-
bro non se concibe, non se pen-
sa”.  E ¿como se decata Franck
Meyer desa situación? Pois, por
exemplo, cando de regreso a Ale-
mania se atopa escribindo un po-
ema na nosa lingua, feito que o
sorprende e o fai pensar en que
lugar se atopa verdadeiramente a
súa casa. “¿Por que cando estou

en Alemania sáeme un poema en
galego?” preguntouse entón, an-
tes do seu necesario regreso e tal
vez despois de lembrar cando, na
súa chegada a Galiza, os poemas
nacían en alemán, un idioma que
foi indo a menos na súa creación
literaria. “A orixe da lingua ten
que ver coa orientación, co lugar
onde te queres afincar, onde pen-
sas”, afirma e queda case todo di-
to da súa condición de escritor
galego, unha necesidade que ta-
mén explica porque non podería
ser doutro xeito cando el entende
a poesía como comunicación. “O
que escribo é de aquí e estou ins-
talado nesta lingua. A poesía é
minoritaria pero abonda con ter
dous lectores diante, prodúceme
unha inmensa satisfacción”. O li-
bro é tamén un “intento de supe-
racióna través da creatividade”.

Voz do desterro

Por esa razón é tamén Caderno

a destempo unha voz do deste-
rro, da emigración e da inmi-
gración. “Os emigrantes pensan
no lugar que deixaron e sínten-
se desterrados, a perda vai sem-
pre canda eles. Sempre se deixa
algo e sempre se toma algo no-
vo e é humano que nalgún mo-
mento te queiras asentar, que
queiras ter casa”, sinala. Un ca-
derno de viaxe, de bitácora “pe-
ro sen compás porque non se
sabe onde está o norte”.

Franck Meyer defende a con-
temporaneidade do seu poemario,
unha afirmación que fai explícita
porque, ao seu ver, non é obvia.
“Significa percibir o noso tempo
en formas e palabras. Escribir un
soneto hoxe en día é cómico, un
puro exercicio estilístico. Só ten
sentido se percibes a poesía como
un luxo culturalista pero carece
del se a entendes como expresión
da vida. É como poñer hoxe un
vestido do século XIX”. 

Xa en pêle-mêle fel, o erotis-

mo formaba parte da poesía de
Franck Meyer, un signo de identi-
dade que continúa formando par-
te da súa obra. “Celebra o feito de
que exista outra pesoa. O erotis-
mo consiste en nomear a felicida-
de sen recurrir a esa palabra que
ven de lonxe. É unha maneira de
referirse ao sentimento. Falo do
corpo pero non por iso son desal-
mado. Non me gustan os grandes
conceptos, son etiquetas. O poe-
mario está ao tempo cagado de
dúbidas, entre elas, a da compati-
bilidade das persoas”. Tamén nes-
te sentido a obra de Franck Meyer
semella tirada de dentro, saída do
sentir persoal do autor. “En certa
maneira exposte pero non por ex-
hibicionismo senón como expre-
sión da humanidade. Non é algo
procurado, non se pode producir
senón sae por si mesmo, cunha
sorte de autenticidade do poema”
afima deste Caderno a destempo
que se publica coas ilustraciósn
de Serxio Suárez.♦

Franck Meyer
‘Escribir hoxe en día un soneto resulta cómico’

Aznar, o
anumérico
VÍTOR VAQUEIRO

Existe unha fotografía de
grande sona, feita por Ro-
bert Frank, dos anos finais

da década dos cincuenta. A
imaxe mostra-nos un despacho
que suxire unha dependéncia
da administración pública.
Nunha parede, ao fundo da fo-
to, podemos ollar pendurada a
bandeira norteamericana. En
primeiro termo figura unha me-
sa na que se achan pousados
dous pes, nunha actitude costu-
meira de sheriff do far west. Na
mesa figura un adesivo co tex-
to Ask me about it. Toda unha
declaración de principios.

Así é como me imaxino eu
ao sheriff Bush e ao seu
subordinado Aznar, conver-
sando sobre as fazañas
atléticas de ambos os dous.
Van alá xa uns cantos días
dende que Aznar proclamara a
frase de que pode correr os
dez quilómetros en cinco
minutos e –coido–  vinte
segundos. Xornalistas, articu-
listas e plumíferos verteron
enxurradas de humor sobre o
dito e eu non vou tentar
mellora-los. Só farei unha pe-
quena consideración. 

Eu sei, como sabe a cidada-
nia máis consciente que perco-
rre o país, que Aznar non é pre-
cisamente un Einstein, nen
sequera un Palacios –non falo
do arquitecto porriñés, senón do
físico español que durante anos
tentou, con éxito cativo, refutar
a teoría da relatividade– e que a
sua soberania se basea sobre os
recursos mínimos do
autoritarismo, a repetición, a
mediocridade e o controlo duns
meios que son públicos mais
que emprega como se fosen pri-
vados. Porén, o que debe preo-
cupar é a súa falta absoluta da
idea de medida, o
descoñecemento do que signifi-
ca o que se costuma chamar a
orde da magnitude. Se Aznar
dixese, por pórmos un exemplo,
que corre dez quilómetros en
vinteseis minutos trinta
segundos  iso implicaria que o
seu tempo estaba na viciñanza
do record mundial, mais ficaria
dentro do posíbel, ao se tratar
dunha velocidade duns 23
quilómetros por hora, integrábel
no horizonte humano. Mais o
presidente do 24, 39% dos
españois –tal é a percentaxe dos
que o votaron– ignora que todo
erro superior ao 10% –o
chamado erro técnico– resulta
inadmisíbel. Ao afirmar a súa
marca de 5’20’’ nos 10.000 m.
Aznar está a dicer que é quen
de desenvolver unha velocidade
média de 112,5 quilómetros á
hora e a perpetrar un erro que
se move por enriba do 400%.
Iso, dende o ponto de vista hu-
mano, –e mesmo dalgunhas
máquinas– resulta inadmisíbel
e non é un erro, senón unha
aberración, alén dun exemplo
transparente do dito popular
de que o falar non ten
cancelas. Un governante que
manexa con tal ignoráncia os
dados ao seu dispor non é me-
recente de ocupar un cargo de
responsabilidade.♦
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Título: A lingua secreta.
Autor: Xesús González Gómez.
Edita: A Nosa Terra.

O nome de Xesús González
Gómez sempre se asocia á crí-
tica (nas páxinas de A Nosa Te-
rra, Expresso, Luzes de Galiza
ou Grial), á traducción (de
Baudelaire, Llorenç, Villalon-
ga, Alexandre Ballester) ou aos
estudios literarios (Manifestos
das vangardas europeas, Teatro
e surrealismo, A novela poli-
cial), sen embargo hai que con-
tar tamén Ucronía, curiosa fic-
ción literaria (¿cal é a diferen-
cia entre ficción e realidade?) e
camiño polo de agora poco an-
dado nas nosas letras. A todo
este labor súmase agora A lin-
gua secreta, novela que tamén
se sitúa entre dúas augas, entre
a ficción e a realidade, á que lle
queda que nin pintado iso de
“se non foi así ben puido ser”.
Trátase, pois, dunha novela re-
alista, baseada na experiencia
dun pai e un neno (13-14 anos).
Unha ficción que en pouco ou
en nada é diferente da realida-
de, aínda que poida variar a
anécdota. Esta experiencia é
ademais moi próxima ou pro-
pia do autor (vid. ANT,
nº1028) pois se unha pertenceu
ao seu pai (en memoria de quen
foi escrita a novela) a outra é
lóxico pensar de onde nace.
Mais non quere isto dicir que
sexa unha novela autobiográfi-
ca, só unha
ficción inspi-
rada na reali-
dade.

Nuns tem-
pos nos que
impera a bana-
lización, o des-
prezo de todo
o que signifi-
que solidarie-
dade ou xusti-
za, a historia
que conta A
lingua secreta supón un oasis de
integridade. Dixemos a historia
e, en realidade, deberamos dicir
as historias, xa que son dúas as
que se contan porque entremes-
tura a do rapaz e a do pai en ca-
pítulos alternos. Dúas historias
que se suceden, que se necesi-
tan, que se inflúen, pero que
non se tocan senón que unha (a
do fillo) continúa a outra (a do
pai). A do neno relata a asun-
ción da lingua galega por parte
dun cativo ao que os pais lle fa-
lan en castelán, conta como se
vai adornando dunha lingua que
aprende e pretende furtivamen-
te –todo un exemplo, para pai e
fillos dos dias de hoxe. A do pai
conta a experiencia do horror
vivido en dúas guerras (Civil e
Mundial) e a posguerra (de vol-
ta a casa), na que o neno está es-
pertando á vida. Tanto un coma
outro viven baixo dous infer-
nos, os da guerra ou posguerra e
a represión. O pai, como todos
os adultos, quere salvar o fillo

deste último, pero a barbarie es-
tá tan presente que non atopará
maneira de evitar que o neno,
unha noite de insomnio, para
durmir conte mortos en lugar de
ovellas, nunha das pasaxes máis
cruelmente duras e estarrecedo-
ras, que coñecemos da literatura
galega.

Documentación do horror
que supón unha reconstrucción
furtiva da historia roubada: a
guerra, os campos de concen-
tración en Francia... A xusta e
sentida homenaxe só na litera-
tura acha expresión, refuxio.
Dignidade conxugada con esa
outra, social tamén, que repre-
senta a lingua, a asunción da
cal trae o único lóstrego de es-
peranza posíbel.

A lingua secreta é unha no-
vela exemplar, lectura indicada
para toda a familia, escrita con
sinxeleza pero sen renunciar á

vontade de estilo. Os capítulos
que narran a historia do cativo
presentan unha factura tradi-
cional. En cambio nos do pai
desaparecen as maíusculas co-
mo forma de indicar que nada
hai superior a nada, unha das
poucas licencias que o narrador
se toma: son tamén capítulos
substantivos que foxen de todo
o superfluo (se a esencia con-
tén a forma, para que se que-
ren?), porque fóra diso nada
importa. O mesmo narrador, a
medida que vai avanzando na
historia intensifica tanto a tra-
ma como os trazos estilísticos,
chegando á ausencia total de
puntuación nos momentos
máis líricos e emocionalmente
intensos. Isto e a acumulación
son o máis salientábel. Polo de-
mais a lingua, fóra dalgún gali-
cismo, é moi accesíbel e os ca-
pítulos admiten tamén lectura

independente. Naturalmente
sería un grave erro confundir a
sinxeleza coa ausencia de re-
cursos, o uso indiscriminado
deles sinala aos autores pouco
experimentados. González Gó-
mez sábeo ben, por iso escribe
con moita naturalidade unha
historia que non precisa enfei-
tes, xa que o seu propio conti-
do é tan intenso que refugaría
calquera cousa que distraese a
atención do leitor. 

Eis outra novela que enga-
dir ao a cada día meirande
grupo de obras sobre a Guerra
Civil e as súas consecuencias
(tema que nunca perde actua-
lidade). Novela na que tamén
se perciben certas influencias
da literatura francesa; o mes-
mo autor, no remate, dá conta
delas.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Do 25 ao 31 de xullo de 2002
Ano XXV

Guións
de Suso de Toro
Xerais publica na colección Fo-
ra de Xogo Servicio de Urxen-
cias, un conxunto de guións es-
critos por Suso de Toro para o
espacio tele-
visivo Velaí,
dirixido por
Xaime Fandi-
ño en 1989.
Tratábase de
incluír no pro-
grama unha
teleserie breve
de humor con
historias de
hospital. Xoga-
ba De Toro co
riso e a desesperación. “Como
as situacións de urxencias hos-
pitalarias: cando as persoas es-
tamos máis desvalidas,
vencidas, doridas... Iso é o
humor: un modo de ir levando
o que nos supera, as derrotas
que nos inflixe a vida”, explica
o escritor.♦

Camiños
de Britonia
Os estudiosos do medievo usan
Britonia para referirse ao terri-
torio dunha poboación celto-
británica restablecida no
noroeste da Península Ibérica
na primeira Idade Media. A súa
capital esta-
ría preto de
Mondoñedo.
Co traballo
Britonia: ca-
miños novos,
que agora
edita
Toxosoutos,
Simon Young
quedou finalis-
ta no premio
Historia
Medieval de Galicia 2001. Na-
tural de Inglaterra, Young resi-
de en Compostela e mantén un-
ha paxina web denominada
www.britonia.org.♦

Obra de
Luís Bouza-Brey
Gonzalo Bouza Brey
comprometeuse tras a morte do
seu pai en 1980 a recoller a súa
obra esparexida. Por iso, xunto
a Xosé Ramón Fandiño encár-
gase da edición de Luís Bouza
Brey. Obra completa, que apa-
rece en Ediciós do Castro.
Neste volume inclúense
poemas, unha biografía “huma-
na e apaixoada” de Ramón Ca-
banillas, o
diccionario
de alcumes
de Arousa,
O Ullán e o
Salnés así
como prosas
soltas. Luís
Bouza Brey
naceu en
1905 en Vila-
garcia, estivo
preso na Illa de San Simón en
1936 ata que o seu irman
Fermín conseguiu que non o
executaran, exerceu como avo-
gado e participou en innumerá-
beis congresos sobre etnografía
e historia.♦

González
Gómez
escribe con
moita
naturalidade
unha
historia que
non precisa
enfeites

Reconstrución persoal da historia
González Gómez ensarilla a represión da guerra coa da lingua

Xesús González Gómez.                                                                                                                           A .PA N AR O  / Arquivo
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Título: Memoria para Xoana.
Autora: Marica Campo.
Edita: Espiral Maior.

Marica Campo a escritora de
o Val do Mao, no Incio, foi
merecente do Premio de Na-
rrativa do Concello de Vilalba
no ano 2001  con esta novela.
Onde unha nai fala coa súa fi-
lla, aínda no ventre. Cóntalle
a Xoana, último elo da cadea
ata este intre, a historia das
mulleres da súa familia, con
agarimo e tenrura, sen odio
nen rencor, tentando transmi-
tirlle a herdanza da memoria
individual e colectiva, mos-
trándolle a forteza destas mu-
lleres porque Memoria para
Xoana é unha novela apegada
a terra, Galiza está presente en
cada capítulo. 

A reivindicación do noso,
o orgullo tirado en base ao
sufrimento destas mulleres,
protagonizan a primeira no-
vela da autora dos relatos,
publicados por Bahía e fina-
listas do premio da crítica,
Confusión e morte de María
Balteira.

A nai da protagonista aínda
non nacida, reaviva a memoria
da familia nun ton coloquial,
de diálogo sen resposta, con-
vertendo a palabra na mellor
das herdanzas.

“Pola miña memoria, polas
miñas veas quizais, desfilaron
Pepa a Toupa, preñada e cega,
a tecer polos camiños o veo
dun soño para cubrir a dor
dunha violación. E Rosa Pérez,
fráxil coma un vidro, abando-
nada polo seu amo e señor, a
criar dous fillos nunha misera-
ble casoupa. E Carolina, a

avoa, viúva aos vinte e poucos
anos, loitando contra a pobreza
e sorrindo sempre, aínda que o
corazón lle bagoase. E Carme ,
a miña nai, transcendendo os
intereses persoais para recla-
mar unha sorte mellor para es-
te noso país e para a súa xente.
Unha fermosísima cadea de vi-
da da que eu tamén era un elo,
un elo en que engarzabas ti e
non había romper”.

Este é o pulso narrativo de
Memoria para Xoana transpa-
rente, axil, lúcido, cinemato-
gráfico e comprometido. 

Na ducia de capítulos que
a forman, atopamos dúas par-
tes claramente diferenciadas.
A primeira
adicada a lina-
xe de Xoana,
na segunda a
súa nai, cunha
analise do
mundo no que
nos tocou vi-
vir e onde a
autora Marica
Campo since-
rase e deixa
transpirar as
súas ideas con
repecto a pena
de morte, a
globalización,
a lingua, os avances da cien-
cia, a desigualdade, porque o
Sur tamén existe como dicía
Mario Benedetti.

Memoria de Xoana non é
unha historia dunha saga fa-
miliar ao longo das xeracións
como as que temos tantos
exemplos na literatura univer-
sal e galega. É a evolución da
muller galega, da súa formu-
lación existencial, dende a

dor, o sofrimento e a pobreza.
“Contan, Xoana, Xoana

que aínda non chegaches, vis-
guenta carne a navegar nas au-
gas amnióticas do meu ventre,
que a miña tataravoa Pepa, Pe-
pa a Toupa, quedou preñe en
Monterroso, na feira de no-
vembro. Nunca soubo quén lle
puxera entre as pernas a se-
mente que deveu en Rosa, Pé-
rez como ela, e sen segundo,
como era habitual nos fillos a
que  ningún pai se chamaba.”

Narrado dende unha optica
feminina, épica, de compromi-
so. Cun estilo sinxelo e intimis-
ta que reivindica a memoria
como sentimento de pertenza e
de apuntalamento do futuro,
Marica Campo preséntanos un-
ha obra que non sabemos ben
se é unha novela curta ou un
conto longo, o que si sabemos
é que a historia da cega Pepa a
Toupa que acompañaba ao Ma-
ricallo cantando romances po-
los pobos da Galiza, victima
dunha violación é o comenzo
da saga de mulleres cheas de
afouteza que viven na obra da
autora de Pedinche luz presta-
da e que engancha ao lector.♦

XOSÉ FREIRE

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.

Tabela das letras

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

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

A evolución da muller galega
en Memoria para Xoana
Marica Campo reúne épica e intimismo

O pulso
narrativo de
Memoria
para Xoana
é transpa-
rente, axil,
lúcido,
cine-
matográfico
e compro-
metido.
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Título: O mesmo amor, a mesma choiva
Director: Juan José Campanella.
Intérpretes: Ricardo Darín, Soledad Villa-
mil, Ulises Durmont, Eduardo Blanco.
Nacionalidade: Arxentina, 1999.

O éxito de O fillo da noiva (un
millón de espectadores xa no
Estado español e segue en car-
tel) é o que probabelmente faci-
litou que as distribuidoras nos
permitan gozar hoxe do filme
anterior do mesmo equipo: O
mesmo amor, a
mesma choiva.
Ambas están
dirixidas por
Juán José
Campanella e
ambas foron
protagonizadas
por Ricardo
Darín e Eduar-
do Blanco, en-
tre outros, aín-
da que muden
algunhas das
actrices e desa-
pareza o grande Héctor Alterio.
Neste caso, a protagonista fe-
menina é Soledad Villamil que
non desmerece en nada á Nor-
ma Aleandro de O fillo da noi-
va. Villamil acada o glamour de
certas actrices italianas, coa

mesma capacidade ca elas para
mostrarse reais, domésticas e
maxestuosas a un tempo, algo
que normalmente se lle escapa
ás actrices de Hollywood, capa-
ces de proporcionar engado, pe-
ro non verosimilitude.

Non é inoportuno que nos
centremos, desde un principio,
nos protagonistas porque esta
fita de guión ben construido,
esta comedia/drama ben dirixi-
da, vive e cautiva o espectador
por obra e gracia da credibili-
dade que lle dan os actores.  

Darín, Blanco e Villamil, pe-

ro tamén calquera dos demais,
ofrécennos todos os rexistros
dos que debe ser capaz un actor.
Á Arxentina aínda non chegou,
polo que se ve, o lamentábel
costume de sustituir os actores e
as actrices por modelos. Sérva-
nos de exemplo o actor secunda-
rio que interpreta a un director
de teatro e que lle dá a réplica a
Darín cando este trata de cobrar-
lle 500 dólares por unha crítica
teatral positiva. O seu rostro, sen
palabras, pero tamén sen sobre-
actuación, recítanos todo un dis-
curso sobre o que se pode sentir

nunha situación así. 
Polo demais, o argumento

percorre os anos oitenta e noven-
ta arxentinos, desde a ditadura ao
neoliberalismo, unha transición
semellante á española e que aín-
da non reflicte o gran batacazo
económico dos últimos meses.
Director e guionista mostran co-
mo se pode facer unha película
política, sen falar a penas de polí-
tica,  entregándolle todo o papel á
vida cotiá dos protagonistas e á
historia de amor sobre a que se
encadea o conxunto do filme.
Drama, polo demais, por debaixo
dese permanente bon humor do
guión, como xa sucedía en O fillo
da noiva. Sentimentos, mesquin-
dade, solidariedade, miserias per-
soais, palabras gastadas polo seu
abuso nos carteis cinematográfi-
cos, pero que aquí si atopan un
lugar dentro da propia película.

Bastaría dicir, con todo, para
resaltar o valor da película, que o
protagonista –Darín– é un antihe-
roe (e hai que volver ao paralelis-
mo con O fillo...) egoista, cobar-
de e hipócrita, pero que aínda así
soportamos, comprendemos e,
polo tanto, chegamos a querer.♦

M. TABOADA
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Cerna
Revista galega de
ecoloxía e meio
ambiente

Nº 35. Primavera de 2002. Prezo 3 euros.
Edita: ADEGA.

Este número está adicado
principalmente á relación
entre as cidades e o mar en
Galicia. Inclúese un caderno
especial no que se valora
o compor-
tamento ur-
bano en re-
lación ás rí-
as.
Ademais,
Santiago
Bobo expli-
ca o compo-
ñente medio-
ambiental na
Política Agra-
ria Común europea. Xacobe
Feijóo describe o freixo. Fran-
cisco Fernández Naval fai un
roteiro polo Monte do Pindo,
en Carnota. Manuel Soto dá
conta dun estudo sobre
reciclaxe de lixo en Galicia.♦

R.G.T.
Nº 30. Primavera de 2002. Prezo 4,82 euros.
Dirixe: Antón Lamapereira.
Edita: A.C. Entre Bambalinas.

Os contacontos centran este
número. Paula Carballeira e
Cándido Pazó explican a
profesión desde dentro. Brigit-
te Arnaudies explica o rexurdi-
mento do conto en Francia.
Marina Sanfilippo relata a
situación da
narración
oral en
Italia. Boni-
face Ofogo
Nkama dá
conta da tra-
dición africa-
na do conto.
Magdalena
Labarga
explica os
“pecados” do
contacontos. Á parte, repásase
profundamente a actualidade
do mundo teatral en Galicia e
no resto da Península.♦

Índice
Nº 23. Xuño de 2002.
Dirixe: Juan Ramón Güell.
Edita: Antigos alumnos da Escola de Nego-
cios de Caixanova.

Sara Díez entrevista a Felipa
Xove, directora de Patrimonio
de Fadesa. Teresa Mariño
repara nos problemas que
sofre a xestión do BBVA tras
o escándalo das contas
secretas. O
delegado do
Estado para
a Zona
Franca de
Vigo, Pablo
Egerique, ex-
plica a
importancia
do organismo
que dirixe no
desenvolvemento económico
da cidade. Tamén se inclúe un
resumo de actividades da Aso-
ciación dos Antigos Alumnos
da Escola de Negocios.♦

A transición arxentina nunha película de amor
O éxito de O fillo da noiva recupera a anterior fita de Campanella

Darín,
Blanco e
Villamil
ofrécennos
todos os
rexistros
dos que
debe ser
capaz
un actor.

Título: Homenaxe a Hernán Naval. Cader-
nos Ribadenses. Nº 4, 17 de maio de 2002
Coordenan:Eduardo Gutiérrez e Xavier Campos.
Edita: A.C. Francisco Lanza.

Cúmprese un ano do pasamento
de Hernán Fernán Naval Para-
par, viveirense, músico, activista
cultural e militante nacionalista,
finado prematuramente na beira
da corentena. Naval era director
da Escola Municipal de Música
de Ribadeo e director tamén da
Banda Sinfónica Municipal da
mesma localidade. Neste núme-
ro son máis de vinte os amigos,
alumnos e compañeiros os que
lle renden homenaxe cunha serie
de artigos nos que a lembranza e
o sentimento non escurecen a ca-
lidade da documentación e o ser-
vizo aos lectores para que coñe-
zamos a obra e as características
de alguén entregado á comuni-
dade, comezando polos seus ve-
ciños inmediatos, desde un pun-
to de vista crítico e ilustrado.

Hernán Naval era, para alá do
dito, trompetista, director de coro,
compositor, mestre e ensinante de
música (que destacaba, segundo
os seus alumnos, pola súa pacien-
cia e dedicación), facía arranxos
de composicións e exercía de
conferenciante, articulista e rela-
tor en congresos. Militaba en con-
tra do concepto vellouqueiro das
bandas, utilizadas para as tres
“pes”: pasarrúas, procesións e pa-
sodobres, como lembra o director

da Banda de Sober, Luís Guitián.
Como articulista, Naval cola-

borou nas edicións locais de case
todos os xornais da Mariña e
mesmo na radio. A colección de
A Nosa Terra tamén garda unha
boa presa de artigos seus, froito
dunha colaboración comezada en
1983. Naval foi, por outra parte,
presidente da asociación cultural
Sementeira da súa vila natal e,
nos últimos anos, membro da di-
rectiva da agrupación Francisco
Lanza de Ribadeo, localidade na
que traballaba.

As súas facetas de activista
cultural extendianse ao teatro. En
1990 os Cadernos da Escola Dra-
mática Galega
publicaron a
súa obra Comu-
nicando (Traxi-
comédia con
parabel lum.
Nun acto) e gar-
daba algunhas
outras obras
dramáticas sen
publicar, alén
de poemas iné-
ditos. Xavier
Campos ofréce-
nos un excelen-
te artigo sobre a súa escrita, tanto
a publicada como a que aínda des-
cansaba na gabeta con vontade de
edición, e destaca nela a súa mor-
dacidade para co folclorismo e o
autoodio, a súa retranca (unha ca-

racterística sobranceira do Her-
nán), a súa preocupación social e
a presencia desbordante de re-
ferencias literarias e cultas, entre-
cruzadas no texto. Para algunha
destas obras, Naval deixou com-
postas pezas músicais e mesmo
algúns poemas. Velaí unha das sú-
as características sobranceiras, a
de activista completo (“infiltrado”
gustaba de dicir), autor mesmo, en
ben de casos, dos cartaces que
anunciaban os actos organizados
polas asociacións das que forma-
ba parte, fosen musicais, culturais
ou políticos.

Hernán Naval foi o artífice
de congresos de bandas, partici-
pou en encontros de músicos,
defendendo un ensino da música
vinculado á sociedade e útil a
ela, pero tamén encontrou tempo
para ser concelleiro polo BNG e
mesmo candidato ao Senado. A

política non foi nin moito menos
unha das súas preocupacións
menores. Alén máis, a súa inque-
danza social enchía todas as súas
actividades. Nesta escolla perso-
al de lucidez e compromiso, tiña
pesado desde o inicio a memoria
do seu avó: César Parapar Suei-
ras, membro do Partido Gale-
guista, fusilado en 1936. 

A súa sensibilidade e entusias-
mo extendiase a todos os ámbitos.
En 1988 dinamizou unha campaña
para salvar o teatro Pastor Díaz,
promovida pola agrupación Se-
menteira, co espectáculo poético-
musical Abril no Pastor Díaz. O te-
atro viveirense foi felizmente incor-
porado ao patrimonio público.
Noutras reivindicacións non tivo
tanto éxito, así, por exemplo, o Pa-
zo dos Leóns acabou derrubado e el
deu cabo a unha folla voandeira es-
crita ao efecto con esta frase: “Mal-
dición eterna aos especuladores”.

Queda, polo demais, nestas
páxinas a presencia de Paco
Luis, de Lalo, dos seus alum-
nos, veciños e amigos, como
Marica Campo, que lle dedican
os seus poemas ou unha lem-
branza, e de viveirenses tan
significados como Luís Tobío
ou Lourenzo Fernández Prieto.
Pouco sentimentalismo e moita
verdade, porque a lembranza
de Hernán Naval é sincera.♦

M. VEIGA

Memoria de Hernán Naval
Cadernos Ribadenses lembra o músico e activista cultural

Ricardo Darín e Soledad Villamil en O mesmo amor, a mesma choiva.

Naval era
trompetista,
compositor,
autor
teatral,
militante
político,
serio,
romántico e
retranqueiro .



Villar Ponte. Vida, obra, traxec-
toria cívica e pensamentoson
tres mil páxinas que recollen un
inusual esforzo de profundiza-
ción nunha figura fundamental
para a construcción do naciona-
lismo. Para Emilio Insua, vivei-
rense como Villar Ponte, non é
capricho o volume do traballo
senón que responde á necesida-
de de abranguer todas as activi-
dades e facetas dun escritor, xor-
nalista e político que o sigue en-
tusiasmando como aquel día que
o descubriu no mural de Viveiro.

¿Existía unha débeda de
coñecemento con Antón Vi-
llar Ponte?

Resulta sorprendente com-
probar como en case todos os
campos nos que se moveu ocu-
paba nun papel destacado. Tanto
no teatro como no xornalismo
ou na política, na Fundación das
Irmandades, como deputado nas
Cortes ou na reorganización do
republicanismo. Trátase dunha
figura que está no ollo do fura-
cán na Galiza de antes do 1936.  

O abano de facetas é sor-
prendente. 

Coincide con aquilo que se
di de Otero Pedraio na súa von-
tade de cubrir todos os campos.
Antón era ese prototipo, acti-
vista da cultura, da literatura,
da política... unha figura exem-
plar na súa honestidade. Nun
mundo como o xornalismo da-
quel tempo, a súa vida foi de
privacións e sacrificios. 

Fala del como unha figura
cimeira na construcción do na-
cionalismo cando semella non
estar recoñecido nese papel.

É unha clara víctima de
1936. Morre en marzo e a situa-

ción impide que se desenvolvan
as iniciativas previstas para ho-
menaxealo. O levantamento mi-
litar fai que o seu nome desapa-
reza e son os galeguistas do exi-
lio os únicos que o reivindican
cando aquí ninguén fala del. Só
se sae dese silencio no 1977 can-

do se lle adica o Día das Letras
Galegas e acontece que, á marxe
de que daquela non tivese tanta
repercusión como agora, o na-
cionalismo está nese tempo dan-
do a batalla pola oficialidade do
idioma. As demandas centráron-
se nese tema e non na reivindica-

ción de Antón Vilar Ponte. Logo
inflúe tamén a desidia institucio-
nal á hora de estudiar a súa figu-
ra e non só por prexuízos ideoló-
xicos senón tamén pola enorme
dificultade que supón xa que boa
parte da súa obra está dispersa
por milleiros de artigos en ducias
e ducias de cabezallos de prensa.

¿Cal é o seu legado para o
noso tempo?

Vilar Ponte é fundamental pa-
ra coñecer a época na que viviu.
A través dos seus textos pódese
reconstruír o retrato da Galiza de
comezos do século XX.  É un un
xornalista-faro que está atento a
todo o que acontece. Dáme má-
goa cando vexo algúns estudios
temáticos que non fan referencia
aos seus escritos porque é unha
fonte dun inmenso interese. Por
outra banda, por exemplo, os seus
artigos sobre a situación da lingua
fornecerían dun valioso material
para o debate que se está a dar na
actualidade, ao igual que aconte-
cería noutros temas como a pena
de morte, poño por caso. A publi-
cación deses materiais dará unha
sorpresa a respecto da súa moder-
nidade. Reivindico a validez e ac-
tualidade do seu pensamento.  A
tese demostra que estamos diante
dunha persoa que estaba ao día do
que acontecía no mundo, que se
enchoupaba do que pasaba por
fora para dotar a Galiza de
modernidade. Este feito vese con
especial claridade no seu teatro
que fuxe do costumismo e dos
textos chocalleiros. 

¿Como definiría o seu
pensamento político?

A diferencia de Risco, Vilar
Ponte non compendiou o seu
pensamento que aparece espare-
xido nos xornais. Trátase dunha
figura orgánica e doutrinaria pero
é de especial relevancia o feito de
que a verdadeira popularización
do galeguismo ven da súa man,
dos artigos que el escribía nos
xornais. Mesmo cando no perío-
do de 1934 a 1936 o Partido Ga-
leguista sofre a represión e é des-
cabezado, con Bóveda e Castelao
no desterro e A Nosa Terra pe-
chada, quen transmite o sentir do
galeguismo é Antón Vilar Ponte
nos seus artigos diarios de La Voz
de Galicia e El Pueblo Gallego.
Se tivese que definir o seu ideario
diría que é liberal, demócrata e
progresista. Avoga pola alfabeti-
zación, pola igualdade de homes
e mulleres, maniféstase contra os

privilexios, contra o totalitaris-
mo. Faise nacionalista no 1913 e
1914 coa I Guerra Mundial e o
auxe do catalanismo de Cambó,
cando os imperios se derruban e
as nacións asoballadas comezan
a saír á luz. Se entre o 22 e 23 se
situa ao pé de Risco logo rompe
con el e encamíñase polo republi-
canismo e pacta con Casares
Quiroga. Xa na II República o di-
vorcio con Risco será total. Vilar
Ponte coincidiría con Castelao e
Bóveda nun galeguismo progre-
sista virado á esquerda. 

¿Que modelo de xornalis-
mo defendía?

Vive un tempo no que se pa-
saba do xornalismo de bandeira a
outro de aparencia máis neutra.
El inscríbese claramente no xor-
nalismo ideolóxico. Vilar Ponte
está detrás da iniciativa para a
creación da Fundación de Perio-
distas Galegos Libres que foi
boicoteada e só a apoiaron Blan-
co Torres, Lustres Rivas e un par
de redactores de La Zarpa. Era
consciente do papel cívico que
ten que ter a prensa. Defendía un
periódico moderno, breve e orde-
nado nas seccións, con xornalis-
tas que gozaran de liberdade para
tratar os temas –reclamaba isto
cando existía a censura guberna-
tiva e de empresa–, con inque-
danzas e curiosidade e en contra
do adocenamento. 

Imaxino que tantos anos
de traballo daríanlle unha
grande empatía co personaxe. 

A súa vida foi de grandes sin-
sabores, desde a ruptura coa fa-
milia conservadora para facerse
republicano, ateo e anticlerical e
adicarse á política e ao xornalis-
mo. Pasou tempos de miseria
material e tamén de dorosos de-
sencontros por cuestións políti-
cas. Vive, por exemplo, un calva-
rio pola súa pertenza á ORGA e
cando pide a alta no PG, Castelao
sae a recibilo pero as Mocidades
fanlle o baleiro. A finais de 1935
reivindica case de forma obsesi-
va a súa obra, repite que foi el
quen fundou as Irmandades ou o
primeiro en falar do nacionalis-
mo. Cando, pouco antes de mo-
rrer, lle conceden a honra de pe-
char a asamblea na que o PG de-
cide converxer coa Frente Popu-
lar remata o acto con lágrimas
nos ollos mentras afirma ver re-
compensada a súa vida porque ti-
ña diante moita xente nova que ía
defender as súas ideas.♦
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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

Emilio Ínsua
‘Antón Vilar Ponte fixo popular o

galeguismo’
CARME VIDAL

Era aínda un neno cando viu nunha parede de Viveiro, a súa vila natal, un grande mural do
BNPG coa caricatura de Antón Villar Ponte feita por Maside, unha bandeira galega e unha
frase de reivindicación lingüística. Emilio Insua repite agora aquel lema que significou o seu
primeiro achegamento a unha figura á que, tempo despois, íalle adicar dez anos de investi-
gación ate rematar na tese doutoral que ven de presentar na Universidade de Santiago. 

PA C O  VILABARR O S



Quen nestes días entre na sede
da Fundación Laxeiro na Casa
das Artes de Vigo atopará unha
mostra de debuxos inéditos do
pintor de Lalín e a primeira ex-
posición galega do artista ale-
mán A. R. Penck, un creador no
que non é difícil adiviñar afini-
dades con certos momentos da
traxectoria do propio Laxeiro. Se
os debuxos que agora se mostran
en Vigo dan conta
da inxente produc-
ción daquel artista
que non reparaba en
deixar a súa sinatura
en panos de mesa ou
papeis soltos, a tra-
vés da Colección
Permanente da Fun-
dación é fácil trazar
un percorrido polos
momentos funda-
mentais da traxecto-
ria do artista. Conta
así con 64 pezas que
o propio Laxeiro do-
ara á cidade de Vigo
e que están durante
todo o ano á disposi-
ción dos visitantes.
Funcións que a Fun-
dación acomete co-
mo propias son con-
servar e difundir es-
te legado ademais de
autenticar e catalo-
gar a obra do crea-
dor, dispersa en
multitude de centros
e coleccións. Outro
dos fins da Funda-
ción dirixida por
Xavier Buxán é dar
a coñecer a obra de
Laxeiro. Neste sen-
tido un dos proxec-
tos de maior alcance
foi a organización
da mostra Laxeiro... o eterno re-
torno, que, entre outros destinos,
viaxou á Habana en marzo e
abril do 2001. 

Como a Granell en Santiago
ou a Seoane na Coruña, a Fun-
dación Laxeiro busca converter-
se en referente da actividade
cultural de Vigo cunha progra-
mación que presume dun deseño
propio e singular, marcado en
grande medida pola personali-
dade do artista ao que honra.
Desta maneira, o centro ábrese
en especial a creadores que te-
ñen relación coa obra de Laxei-
ro e defende unha aposta polos
novos artistas a medio de expo-
sicións colectivas e temáticas. 

O xenio surrealista

E se a figura de Laxeiro deseña a
programación do centro de Vigo,

a presencia de Granell marca
dunha forma especial todo o que
acontece no compostelán Pazo
de Bendaña. Abonda con visitar
as distintas plantas do monu-
mental edificio para mergullarse
no xigantesco mundo de Gra-
nell. Desde a tenda con deseños
exclusivos instalada na entrada
ata a biblioteca do último andar,
todos os espacios están mergu-

llados no xenio surrealista.  Nes-
te verán a primeira planta mostra
autorretratos e retratos do artista,
a súa relación co teatro e unha
colección de obra de compañei-
ros surrealistas. No piso superior
a mostra Imaxes da memoria fai
un percorrido pola relación do
creador con Galicia, desde a in-
fancia ao regreso despois do exi-
lio. Pero a indubidábel riqueza
da Fundación Granell é o impre-
sionante legado deixado polo ar-
tista composto por un amplo e
diverso conxunto de óleos, es-
culturas, colaxes ou debuxos sa-
ídos da súa man, unha colección
de arte surrealista con autores
como Marcel Duchamp, Max
Ernst, Joan Miro, Esteban Fran-
cés ou Roberto Matta; o legado
do inglés Philip West e as atrac-
tivas coleccións de arte étnica e
arte ritual afrocubana. 

A Granell é a primeira das
tres fundacións adicadas a artis-
tas galegos. En 1995 abria as sú-
as portas tras a sinatura do con-
venio entre o Concello de Santia-
go e Granell. Dirixida pola filla
do artista, a súa finalidade céntra-
se na difusión da súa obra e do
surrealismo pero ábrese tamén a
experiencias innovadoras como a
Feira dos Sentidos que acollerá o
próximo día 27 de Xullo. As sú-
as salas acolleron exposicións de
artistas como Max Ernst, Esteban
Francés, Man Ray, os galegos
Xesús Carballido, Pazo Pestana
ou Pedro Muíño e deu a coñecer
a súa faceta artística a compañei-
ra de Granell, Amparo Segarra
cunha sorprendente exposición
de collages. 

Ao coidado da Fundación
Granell está a obra do
artista e para iso con-
ta cun departamento
de restauración para a
súa conservación,
mentres que, no to-
cante á difusión, cre-
ou un departamento
pedagóxico que orga-
niza visitas guiadas e
outro de relacións co
exterior que colabora
con outros centros de
arte como a Fundació
Pilar i Joan Miro de
Mallorca ou a Huerta
de San Vicente en
Granada. Dúas expo-
sicións producidas
pola Fundación Gra-
nell itineran por dis-
tintos destinos tanto
noutras cidades ga-
legas como en Lisboa
ou Marrocos. Son a
antolóxica A arte da
conversa e Dalí-Ga-
la-Lacroix. O privile-
xio da intimidade. 

Peculiar do centro
compostelán é a va-
riedade e apertura da
súa programación,
parella ao universo de
Granell, e así ademais
de exposicións, na súa
sede artelláronse ma-
ratóns literarios, con-

certos, ciclos de cine congresos
de surrealismo ou teatro en cola-
boración coas compañías Teatro
Minerva e Tacón Teatro que mon-
taron espectáculos creados expre-
samente para determinadas mos-
tras como O elixir do alquimista. 

A volta do exilio

En 1996, Maruxa Fernández
cedíalle á Fundación Luís Seo-
ane un legado composto por
máis de douscentos óleos do ar-
tista, toda a súa obra gráfica, li-
bros e documentos, traballos
sobre papel e obxectos persoais
do que fora o seu compañeiro
de vida. Era o xermolo dun cen-
tro que nacía na Coruña instala-
do provisionalmente na rúa Du-
ran Loriga na que aínda perma-
nece á espera de que rematen ás
obras do que será a súa sede de-

finitiva no antigo edificio mili-
tar da caixa de reclutas. 

Quen nestes días se achegue
á Coruña poderá visitar a exposi-
ción Os mundos de Seoane con
óleos, debuxos e gravados do
creador. Como nos casos de La-
xeiro e Granell, a obra do artista
que dá nome ao centro é priorita-
ria á hora de protagonizar ás ex-
posicións pero os tres teñen ade-
mais vocación de producir expo-
sicións de distintos artistas con-
temporáneos. Robert Mother-
well, Manuel Facal, Fernando
Casas, Correa Corredoira ou Fer-

nando José Pereira son algúns
dos creadores que mostraron as
súas obras na Fundación Seoane. 

A falta de espacio é un dos
atrancos cos que conta a Funda-
ción Luís Seoane e que espera
solucionar en canto se traslade
ao novo edificio que ten como
data previsto de finalización de
obras no mes de marzo do 2003.
Contan entón facer exposicións
permanentes cos fondos do ar-
tista e mesmo recoller en depó-
sito a interesante biblioteca de
arte de Seoane que está agora ao
coidado da Academia Galega.♦
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As casas de Laxeiro, Seoane e Granell
As fundacións gardan o legado dos artistas en Vigo, A Coruña e Compostela

A.N.T.
Seoane na Coruña, Laxeiro en Vigo e Granell en Compostela.
Tres son os artistas que teñen abertos centros adicados á súa
obra. As tres contan cun fondo doado polos propios artistas e
teñen como obxectivo fundamental difundir a súa obra. Aber-
tas ao público nas tres cidades, as Fundacións Laxeiro, Granell
e Seoane promoven unha programación dirixida a presentar
as distintas facetas destes xenios da nosa arte pero o perfil de
cada un deles marca tamén o deseño das actividades dos tres
centros, abertos a distintas propostas de arte contemporánea. 

Laxeiro. Retrato, 1980 (Óleo sobre lenzo, 27 x 22,5 cm).

Luís Seoane. Nu, 1950 (Óleo sobre lenzo, 73 x 60 cm).

Eugenio Granell. A pesca marabillosa, 1945 (Óleo / táboa, 41 x 26 cm.)



“Non imaxinaba que ía haber
tanto ambiente desde o primei-
ro día pola mañá”, comentaba
durante o xantar Antón Pedrei-
ra. Este libreiro de Compostela
vive o Festigal 02 desde a Ga-

lería das Letras onde comparte
espacio con outras librerías e
editorais, como A Nosa Terra,
cun nutrido programa de apre-
sentación e sinatura de libros
(participan máis de trinta escri-

tores),  recitais poéticos e ho-
menaxes, como a emotiva lem-
branza a Avilés de Taramancos
que inaugurou a xornada.

Moi perto, na Galería Muni-
cipal o nacionalismo dá conta

do labor desempeñado nos
concellos. Un bo sitio para ob-
ter de primeira man informa-
ción sobre o traballo municipal
do BNG en  Lugo, Vilaboa , Ca-
rral, Vedra, Allariz, Vilar de
Santos, A Coruña. Cedeira, Vi-
go, Ferrol, Fene, Narón, As
Pontes ou Pontevedra.

O anfitrión, Santiago, incluso
incorporou ordenadores desde
os que se poden consultar cds
divulgativos, con xogos e ferra-
mentas de traballo e unha pan-
talla de tv na que se pode ver o
vídeo O Bosque de Pedra. “É un
puntazo” –comenta Pilar. “Paré-

ceme unha idea xenial ter unha
zona desde a que poder mos-
trar o que se está facendo nos
concellos”. “É moi positivo ocu-
par máis espacio, darlle outra
dimensión á celebración e con-
seguir ter unha maior presencia
nos medios de comunicación”,
engade Antón. “Nós acabamos
de chegar. Pero ten boa pinta”
comenta Isabel.

A Comisión Organizadora e
a Fundación Galiza Sempre
prepararon máis de trinta car-
pas e oito espacios temáticos
diferentes para acoller progra-
mación durante 48 horas que
se recolle con detalle nos pro-
gramas de man. A Galería Ar-
tesanal, por exemplo, permite a
exposición e venda do traballo
de artesáns de instrumentos
tradicionais, pedra, coiro, barro,
madeira, doces... Outra carpa,
a das Ideas inaugurou o convi-
te á reflexión coa mesa redon-
da,  Selección galega xa á que
se suman durante as dúas xor-
nadas outros debates sobre te-
mas de interese e actualidade
nacional e internacional.

Ao seu carón o espacio pa-
ra animación con contacontos,
danza, teatro, pallasos... e un-
ha miguiña máis lonxe, na Sala
Nasa, audiovisuais. Ao fondo,
na Carballeira de San Louren-
zo, onde tradicionalmente se

celebrou a festa do
Día da Patria, que-
dou ubicada a zona
de xantar cun pe-
queno escenario e
mostradores para
facerse con comida
e bebida.

Algúns tamén
aproveitaban  a ho-
ra do xantar do día
24 para realizaren
as últimas pancar-
tas para a mani-
festación. Era o
caso dun grupo
de mozos de Ga-
liza Nova, que ta-
mén teñen unha

carpa propia. “É unha inciativa
innovadora, punteira no país”
–comenta mentres traballa Xe-
sús–. “Chama a atención a can-
tidade de organizacións que es-
tán participando e o ambicioso
programa que se artellou. Era
hora de contar cun punto de en-
contro común coma este”.

Preside o recinto o escena-
rio dos grandes concertos, o
da noite do 24 e o do 25 no que
participan entre outros Na Lúa,
Uxía e João Afonso. Ao seu pé,
a zona de asociacións e colec-
tivos, entre eles a Mesa pola
Normalización Lingüística, a
CIG, Adega, Brigadas en De-
fensa do Patrimonio Chairego,
Asociación Cultural Alexandre
Bóveda, CAF, Assembleia da
Lingua, Asociación de Amizade
Galiza-Cuba, Asociación Gale-
ga de Historiadores, Andaina,
Movemento en Defensa da Lin-
gua e colectivos e partidos in-
tegrados no BNG, entre outros.

“Todo está funcionando a
pleno rendemento” –comenta
Martiño, unha das persoas que
forma parte da organización. A
participación é moi alta e a
xente está demostrando moito
interese polas actividades. É a
primeira edición, seguro que
hai cousas que mellorar pero
parece que ten futuro”.♦
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FESTIGAL
Divertirse cos nacionalistas

A.N.T.

A idea non nace agora, o PCP púxoa en marcha con éxito hai anos coa festa
do Avante, pero é unha especie de revolución entre os nacionalistas galegos.
Un xeito novo de celebrar o Día da Patria: a reivindicación convertida en xolda.
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Dúas mil oitocentas persoas morre-
ron o 22 de outubro de 1702. Dous
milleiros pertencían ao bando dos
perdedores, os barcos da flota his-
pano-francesa. Oitocentas baixas
padeceron os anglo-holandeses ca-
pitaneados por Sir George Rooke,
que atacou os barcos que chegaban
das Indias con abondosos carga-
mentos de pratas e xéneros varia-
dos. Era a primeira batalla da Gue-
rra da Sucesión española, ou o que
o mesmo, o comezo do enfronta-
mento armado de holandeses, ingle-
ses e austríacos polo control do co-
mercio de Indias despois de que o
falecido Carlos II deixara o seu im-
perio ao francés Felipe V.

Os de Rooke entraron por
Teis e por Domaio. Durante tres
días a ría de Vigo converteuse
nunha carnicería de mortos e de
barcos, afundidos polos anglo-
holandeses ou polos propios es-
pañois que preferían os seus te-
souros no fondo do mar que en
mans dos inimigos. Tesouros que
Julio Verne imaxinaba cuantiosos
no libro 2.000 leguas de viaxe
submarino cando facía chegar o
Nautilus á ría de Vigo para recu-
perar os lingotes de prata afundi-
dos nos galeóns.

A propaganda feita por Verne é
só un dos múltiples aspectos re-
collidos na exposición Rande
1702 Arde o mar. Se os vencedo-
res deron eco ilimitado ás súas
proezas galegas –Inglaterra acu-
ñou moeda de prata nos anos se-
guintes coa inscrición Vigo-, o
terceiro centenario deste episodio

histórico festéxase por todo o al-
to na cidade galega. A exposición
estará aberta ata o 8 de novem-
bro, inaugurando o Museo do
Mar. A carreira das Indias, a pro-
pia batalla e a historia submarina
son os tres grandes bloques temá-
ticos que pretender crear un “am-
biente plenamente marítimo”.

Proponse ao visitante unha viaxe
virtual a finais do século XVII
para coñecer os antecedentes e os
primeiros anos do XVIII cun ro-
teiro polo Vigo da época.

Modelos orixinais

Foron necesarias as aportacións

de museos e coleccións públicas
e privadas para montar Rande
1702, comisariada polos histo-
riadores Carmen Martín e Se-
gundo Saavedra. Coñecemos os
rostros de Luís XIV e Felipe V,
monarcas aliados na batalla, o ti-
po de navíos que facían a ruta de
Indias, os uniformes que levaban
os coitados soldados que morre-
ron en Rande, os gravados que
Holanda espallaba ao mundo pa-
ra contar a súa victoria, un mo-
delo orixinal de buzo do século
XIX, outro dun navío francés
construído en 1698, etc.

Se ao visitante lle queda a
dúbida de que misterios agacha
Rande, pode coñecer os resulta-
dos das prospeccións autoriza-
das desde o século XVIII e que
chegan ata mediados dos cin-
cuenta con John Potter e Robert
Steneuit. Para despedir a exposi-
ción, móstrasenos o traballo fei-
to nos últimos anos para divul-
gar a arqueoloxía submarina de
Rande e que, sen as doses de
fantasía aportadas por Verne,
consigue que soñemos con colo-
carnos o buzo do capitán Nemo
para atopar os restos da “escua-
dra da prata”. ♦
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P R E S E N T A C I Ó N
EN

M A C E D A
DE

“CONVERSAS CON FRANCISCO CARBALLO”
DE EDICIÓNS A NOSA TERRA

SÁBADO 3 DE AGOSTO ÁS 20:30 HORAS NA

BIBLIOTECA MUNICIPAL F. CARBALLO

COA INTERVENCIÓN DE

FRANCISCO CARBALLO,
MANUEL RODRÍGUEZ CARBALLO,

alcalde de Maceda
XAN CARBALLA, E
SANTIAGO PROL.

Aportacións de museos e coleccións públicas e privadas serviron para poder montar a exposición do Museo do Mar.

A repelo
BIEITO IGLESIAS

Meténdome onde non me chaman, pecan-
do contra o primeiro mandamento da
relixión autóctona (Nunca te chegues

moi adiante, non sexa que leves nos nefres), de-
dicarei esta columna nada salomónica á
designación de candidatos municipais do
Bloque. Penso que a sazón dos renovos era alá
atrás, cando os socialistas andaban
desconcertados co sorpasso e o nacionalismo
ollecía na contorna, gracias á presión de CIU
sobre o goberno central en minoría. Aquilo foi
unha lotería, como dar unha patada no ceo. Ve-
laí a ocasión de estarricar militancia e censo de
votantes, removendo atrancos que coutan as
medras –frentismo e outras pexas–, incluíndo
independentes nas listas (Falo de xentes da
periferia galeguista capaces de conectar con

segmentos sociais tradicionalmente afastados
da causa) e apoiando a creación de contrapode-
res mediáticos en galego do pau progresista.
Aínda así, o éxito non estaría asegurado, pois a
victoria de David sobre Golías é improbable.  

¿Como se actuou? Fosilizaron a estructura
orgánica, os cargos repiten como a cebola, acolle-
ron con indiferencia –¿con tacañice?– a tentativa
de erguer un xornal por parte de persoas
situadas nun terreo propicio pra desafiar a hexe-
monía do PP (Entre o eixo Beiras e a roda Touri-
ño). Con tales providencias, os nacionalistas de
acó parece que aspiran a converterse no Partido
Socialista de Mallorca, nunha caxata do PSOE.
Como o espacio electoral se prevé encunicado, as
facciós internas lidan por permanecer gorecidas
dos chuzos debaixo dun paraugas cativo, lonxe
do seteparroquias que soñaban hai ben pouco.
Son tripulantes dun barco que zozobra, sensibles
ó sálvese  quen poida (Encarna Otero á auga). Os
electores terán que animarse cun resolio, nos vin-
deiros comicios, pra votar polo navío fantasma.♦

A máquina do tempo en Rande
A.N.T.

Ten o sabor das vellas lendas e dos tesouros que nunca se atopan. Moitos es-
coitaron falar da Batalla de Rande, pero poucos con rigor histórico. Van alá 300
anos e Vigo conmemóraa nunha exposición que inaugura o Museo do Mar. 



“Os xornaleiros non son mais
que simples axentes para o tra-
ballo que xurda a diario ou por
horas”. As normas de funciona-
mento da conserveira Massó de
1888 son moi claras respecto ás
diferentes categorías xerárqui-
cas. Primeiro, o dono e o admi-
nistrador, os únicos fixos. Des-
pois, os capataces e, por último,
xornaleiros, fogoneiros, auxilia-
res, dependentes e soldadores.
Dicir palabras indecorosas cons-
tituía unha falta grave. No alma-
cén de salga, elas manipulaban o
peixe e eles encargábanse do
prensado. Así estaba dividido o
traballo na fábrica de Massó en
Bueu a finais do século XIX.

O Museo recupera a memoria
das conserveiras, un sector, domi-
nado polos cataláns asentados nas
costas galegas, que desenvolveu
o seu potencial económico ao
longo do século XX.  Recén inau-
gurado e integrado na rede de
museos da Xunta, este espacio,
cuia directora é Enma Tilves,
conserva a placa que lembra a
constitución da compañía entre
Salvador Massó e os seus fillos
co francés Félix Domingo de Ba-
yonne no ano 1880. Boa parte da
colección que se mostra formaba
parte das conserveiras e do vello
museo que abriran os mesmos
Massó. Os dous murais de Lugrís
que nos reciben na entrada recen
restaurados formaban parte do
comedor da fábrica. 

Tras anos de reivindicación
do museo por parte da plataforma

constituída con ese fin, agora é
unha realidade, continuando
aquel pequeno museo náutico que
os Massó animados polo inventor
italiano Marconi abriron no ano
1932. Guillermo Marconi estaba
moi impresionado pola colección
de libros antigos e mapas que po-
suía a familia. A verdade é que re-
sulta abraiante. Entre os incuná-
beis, O Libro das Sete Partidas
de Alfonso X (1494), Tratado da
vida e do estado da perfección
(1499), A divina comedia de
Dante (1493), A lenda dourada
de Jacobo de Vorgaine (1478) ou
un libro de viaxes escrito polo
mesmo Marco Polo (1529). Xun-
to a estas xoias, ducias de libros
de diferentes séculos que gardan
nas súas paxinas os segredos do
mar e da pesca.

Pero antes de subir ao segun-

do andar do museo, dedicado á
bibliografía e gravados, temos
que aprender como era o proceso
industrial nas conserveiras. En
Massó construíanse as latas e po-
demos ver diferentes tipos deste
envase con sistemas de apertura
precursores das anelas de hoxe.
No último tercio do século XIX
as sardiñas en aceite son a revo-
lución. Un pouco máis tarde, con
barcos de segunda man merca-
dos en Noruega, comézase a ir á
pesca da balea de maneira indus-
trial. Exportábase a Xapón e
eran xa os nipóns os que espera-
ban que chegara a balea a Massó
para descuartizala e cortala ao
seu gusto. Era a primeira vez que
os veciños da vila vían un orien-
tal. Se vai ao museo non se per-
da o canón co arpón baleeiro.
Primeiro cazábase a balea, des-
pois insuflábaselle aire compri-
mido e, por ultimo deixábase ba-
lizada para que o resto dos bar-
cos souberan de quen era. Ao re-
matar a xornada o barco pasaba a
recoller as súas presas.

Ferramentas a bordo

Non hai baleeiros no Museo,
pero si un bote polbeiro, tan tí-
pico da vila, que é coñecido co-
mo “bote de Bueu”. Podemos
comprender como os construí-
an, que ferramentas precisaban
e que artes de pesca levaban a
bordo. Temos diante un masca-
rón de proa singular: un San
Telmo xigante, patrón dos mari-

ñeiros, que se combinaba nos
barcos con toda sorte de instru-
mentos de navegación como as-
trolabios e compases.

Xa na saída do museo, inau-
gurado o pasado 10 de xullo,
volvemos quedar parados diante
da película que se proxecta con-
tinuamente e que está montada
con gravacións que os Massó re-
alizaron a principios do século
XX. Quedamos pensativos ante
as empregadas que traballaban

facendo latas descalzas, de bran-
co e peiteadas todas con trenzas.
Comprendemos que, pese ao re-
lato fantástico ao que nos remi-
ten o canón baleeiro, os xapone-
ses no Morrazo, os viaxes de
Marco Polo ou San Telmo atra-
vesando o mar nunha proa, a
historia deste museo é tan real
como as horas e horas que as
mulleres da película dedicaron a
estampar o selo Massó nas latas
que pasaban polas súas mans.♦
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O legado dos Massó
A. ESTÉVEZ

Octantes, sextantes, cadrantes solares ópticos, astrola-
bios, reloxios de sol, etc. Visitamos o museo Massó en
Bueu para coñecer os obxectos marítimos que esta fami-
lia conserveira foi coleccionando desde finais do XIX.

Reportaxe Grá fica: PA C O  VILABARR O S
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Unha noite, ao entrar na Iguana,
vimos a Joselito, o que fora neno
prodixio da canción española.
Daba voltas arriba e abaixo; non
pasaba polo seu mellor momento,
pero foi recoñecido polos clientes
que tomaban unha copa o martes
pola noite e que o saudaron efusi-
vamente. ¡O neno ruiseñor na
Iguana! Tampouco é tan estraño.
Polo local pasan moitos persona-
xes famosos que paran na cidade
de Vigo por razóns profesionais
(ou non). Durante a recente roda-
xe de Os luns ao sol, alí fichaban
todas as noites Fernando León e
Javier Bardem, que buscaba de-
sesperadamente unha camiseta
de A Iguana que se adaptara ao
seu corpo de ximnasio. Pero nin
sequera había camisetas para
Bardem porque se esgotan conti-
nuamente. Os responsábeis deste
local de música rock non poden
calcular cantas camisetas da
Iguana están esparexidas polo
mundo adiante, pero milleiros se-
guro. Temos visto a turistas que
só entran na Iguana co obxectivo
de conseguir unha e que son ca-
paces de enfundarse unha talla S
custe o que custe.

Coas camisetas pasa como
co local. O vello taller recon-
vertido a sala de concertos e lo-
cal de copas en decembro de
1990 exerce unha forte atrac-
ción sobre os recén chegados á
cidade, os mesmos que escoita-
ron falar desta sala nunha mo-
rea de ocasións. Sen embargo
non é un local para turistas, non
entendamos mal. No local ten
cabida un publico variado: des-
de o profesor de instituto que
para a tomar unha cervexa ata a
estudiante que ven de aprobar a
selectividade e quere celebralo

pasando do botellón. Entre se-
mana, xornalistas, viaxantes,
turistas e desocupados. Na fin
de semana, aluvión. Así leva si-
do desde a inauguración deste
local, que emprendeu andaina
con media ducia de socios aín-
da que hoxendia os encargados
son só dous deles. A Iguana foi
unha das pioneiras instalándose
na rúa Churruca, que hoxe da
nome a toda unha zona da cida-
de que os fins de semana está
de tas en bas.

Un xoves de primavera de
hai sete anos correuse a voz de
que Manu Chao ía estar na Igua-
na pola noite. Ás oito da tarde
centos de persoas amoreábanse
na porta do local para poder ver
o líder de Mano Negra que em-

prendía a súa carreira en solita-
rio. El, mentres, xogaba ao fut-
bolín nun vello bar a trinta me-
tros. Montouse unha boa aquela
noite cando subiu ao escenario a
tocar cun grupo local de percu-
sión. Foi un dos cheos históricos,
repetidos en concertos posterio-
res como os de Los Enemigos e
Andrés Calamaro. Son noites
nas que case non se pode respirar
neste inferno pintado de verme-
llo e negro, cuias paredes aní-
manse co sorriso de Betty Page.
Outras veladas, con escaso públi-
co, tamén son históricas: como a
protagonizada polos california-
nos Offspring, que congregaron
a unha ducia de persoas semanas
antes de vender millóns de dis-
cos, ou a decepcionante visita de

Dee Dee Ramone que de tan pa-
tética resultou ate simpática.

Facer inventario dos concer-
tos na Iguana non resulta doado
porque van once anos e medio
desde que abriu como sala de
actuacións. É posíbel recoñecer
un sábado pola noite as mesmas
caras que, durante ese tempo,
teñen sido fieis ao local. Ben, as
mesmas pero con dez anos
máis, convertendo á sala nun
espacio no que conviven uni-
versitarios de primeiro curso
–bailando en círculos na planta
baixa-, con profesionais da ba-
rra que se limitan a mover o pé
-polo xeral, xunto ao cubata na
planta superior-. As leccións
musicais que emana a cabina do
pincha van dirixidas a todos.♦

Coa camiseta do Iguana Club
Sitios A. Estévez

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

En plenas festas de correr o viño
(sobre todo nestes vindeiros pri-
meiros quince días de agosto),
non está de máis lembrar o patrón
dos bebedores, o San Serapio ro-
mano, un dos sete santos durmi-
ñentos, de quen os haxiógrafos
contan que viviu alá polo ano
252, da nosa era, cando Decio go-
bernaba o vasto Imperio Romano.

O Emperador que a pesar
de estar no poder me-
nos de tres anos vai pa-

sar á historia coma un home preo-
cupado polo respecto á tradición
romana, restituíndo o poder civil
do Senado e procurando que a ve-
lla relixión se afirmase nos seus
súbditos, sacase un edicto polo
que se obrigaba aos paisanos a fa-
cer ofrendas públicas aos deuses
da tradición, tras as que os oferen-
tes recibían un libelo ou documen-
to que aseguraba que estes eran
persoas de ben.

(Daquela tamén había discri-
minación por raza ou crenza)

Entre os soldados da garda
persoal do Emperador, no Éfeso,
había sete mozos que pasaban de
todo. Maximiniano, Malco, Mar-

ciano, Dionisio, Xoán, Cosntan-
tino e Serapio, uns soldados dos
que nin se asegura que estivesen
bautizados nin que se molestasen
en faceren eses sacrificios públi-
cos recomendados para acadar a
carta de garantía dos fieis roma-
nos, polo que, algún envexoso,
foille co conto ao Emperador.

N aquel tempo, unha
acusación de infideli-
dade ao Imperio era

ser traidor á patria, e os sete sol-
dados, temendo tan grave acusa-
ción, desertaron e refuxiáronse
nunha cova, sen ter en conta que
os acusóns da época, axiña lle fo-
ron co conto ao Emperador, de se
era alí onde eles celebraban as
súas festas e os seus ritos contra a
norma e a lei do Imperio. O caso
é que Decio, na vez de ariscar a
unha lexión de soldados na pro-
cura dos rebeldes, mandou que
un canteiro lle tapiase a porta.

Illados do mundo, embelesa-
dos nas súas preocupacións, os
sete mozos deron cabo das pro-
visións e ficaron adormecidos; e
(sempre segundo os textos) por
desexo divino a durmideira du-

roulles cento e pico de anos, ata
o reinado do Teodosio.

O asunto foi que cando
este Emperador anda-
ba metido en disputas

sobre as verdades do cristianismo
e discutíase se era ou non era cer-
to que os mortos resucitasen, apa-
receu por Éfeso un tal Malco,
quen aseguraba pertencer ao cor-
po dos sete soldados durmidos
dentro da cova; e efectivamente,
cando un dos bispos da disputa
decidiu ir ver que pasaba nesa fur-
na, con todo o pobo detrás, non só
encontrou os mozos acabando de
espertar, senón que tamén achou,
entre as fírgoas do muro, uns es-
critos, onde se contaba a historia
dos soldados, e se aseguraba que
eran bautizados, demostrando así
que a teoria da resurrección dos
corpos e almas que morren na gra-
cia de Deus estaba probada; e da-
quela o mesmísimo Teodosio en
persoa veu felicitalos pola demos-
tración da verdade dos crentes.

Pero unha vez felicitados e
resolto o enigma, os sete foron
persoas normais e no seu día mo-
rreron para sempre (ou ata que

veña a fin do mundo).
Con moita posterioridade, en

Conxo (Santiago de Composte-
la) honraron o San Serapio mer-
cedario, quen foi descuartizado
en 1240 (14 de novembro) pero a
quen a devoción popular festexa
nesta data dos sete durmidos, co-
mo patrón dos bebedores, ou
quizabes porque ese grupo pasou
á historia da Igrexa por quedar
sopa durante tantos anos e esper-
tar sen resaca.

Epor esa confusión entre
os dous serapíos, ou in-
cluso cun terceiro que fo-

ra criado dun cómico (23 de
marzo) e chegou a santo despois
de facer moitas paisadas, a cele-
bración de Conxo facíana cunha
procesión ata a Catedral, paran-
do en cada taberna do camiño,
onde os confrades tiñan pagas as
tazas, e ao chegaren, cando o vi-
ño facía o seu efecto sen que o
santo (ningún dos tres) se moles-
tase en minorar os efectos, a mi-
sa solemne convertíase nunha
dionisíaca festa que o arcebispo
se viu obrigado a suspender, pa-
ra non dar o espectáculo.♦

Sete santos durmiñentos, San Serapio

A liberdade
de consumir
XURXO G. LEDO

Todas somos
consumidoras, pero
non só de productos ou

servicios, senón tamén de
imaxes, verbas e incluso
ideoloxías.

Unha persoa pode
escoller o centro dereita, a
esquerda o centro esquerda
ou o centro. Para as
eleccións da vila ou a cidade
o amigo Pepe que é
coñecido, para as
autonómicas Xosé porque
leva anos e “máis vale malo
coñecido que...” e para as
estatais José María que é do
mesmo bando. Todo
depende das ganas de
escoller e do apuro do
momento.

Como dicía, todas
somos consumidoras e por
iso as vendedoras
esfórzanse en facilitar a
nosa compra. Así temos,
por exemplo, aqueles que
venden productos
alimenticios con bífidus
activo, pasteurizados,
esterilizados, hidroxenados
e con algún que outro
gasificante. Por suposto
podemos tamén atopar
productos “light”

Se queremos mercar un
coche temos a opción de
optar entre TDI, HDI, con
ABS, EPS, IPS, ETC. 

No caso de alugar ou
mercar piso as
intermediarias ofrécenche
fiestras con climalit,
tuberías de poliuretano ou
portas de sapely.

Se se nos ocorrre
mudar de colchón teremos
que escoitar verbas como
látex, Hi-Tec ou
hipoalerxénico.

Se pensamos que
chegou o momento de
poñerse en forma
deberemos escoller entre
fitness, aerobic, spinning
ou cardioboxing.

Como vemos hai que
escoller, pero non queda
aquí o conto. Se queremos
consumir televisión teremos
que decidir entre Raquel ou
Patricia, entre Operación
Triunfo ou Popstars, entre
Celta ou Deportivo, entre
Ana Rosa Quintana ou
Emma García.

A liberdade, o libre
comercio permítenos poder
dirixir as nosas miradas, de
escoitar as nosas cantantes
favoritas, de gastar os
cartos sen padecer os
poderosos monopolios.  

Podes mercar unha
lavadora Bosch, Siemens ou
Balay pero o que non sabes
é ¿quén está detrás desas
marcas? (que neste caso é a
mesma compañía para as
tres marcas). Pero eso sí,
que a gusto quedas cando
ves a cantidade de
posibilidades que hai no
Mundo libre.♦

C ATALI N A C O IA



No entón cascabullado solar da
Cantora, tomou a palabra acesa
de paixón por Rosalía o Vello dos
contos, D. Xosé Mosquera Pérez.
Aquela vez foi na penúltima esta-
ción da peregrinaxe polas mora-
das da Nosa Señora da Saudade,
na Mahía e no Ullán. Aquel lírico
percorrido que quedóu eterniza-
do na película que Antón Beiras
lle encargou filmar ao cámara
Pedro Dopazo. Máis veces fala-
ría Mosquera no xardín da santa
casa que el recuperou, pero soa-
mente dese lecer quedou a súa
imaxe, anque non a súa voz, por-
que a evocadora fita é muda.

Pasaron, dende aquela tarde
do 15 de xulio de 1951,
exactamente cincuenta e

un anos ata que hai dez días, vol-
veu escoitarse, vagamente, o nome
do Vello dos contos. Levaba bie-
nios en que a penas se mencionara,
mais, nesta ocasión, cecais por es-
tar presente súa única filla, na con-
memoración do 117º cabodano do
pasamento da Cantora do Sar, al-
guén se acordou de citar a Mos-
quera Pérez; xa denantes de que eu
lle ofrecera a ela que volvería lem-
bralo, unha vez máis. Aqui, agora
no exemplo máis próximo, dos que
veño poñendo en A Nosa Terra.

Que sairía no mesmo Dia da
Patria Galega. Unha data que no
senso actual cabe recordar que
soamente se celebraba no noso
territorio, durante os infinitos
anos de Franco, do xeito poético
e relixioso que cada día do Santo
Patrón dourado argallaba Xosé
Mosquera, xunto con Manuel
Bieras: a Misa de Rosalía, en
Santo Domingo de Bonaval.

Celebrouse incluso aos pou-
cos días de emepzar a de Dios es
cristo, e encherse de seguido as
cunetas de paseados galeguistas e
outros moitos homes e algunha
muller da Frente Popular. E conti-
nuou dicíndose a Misa, case clan-
destina, nos anos da Guerra e da
Posguerra. E seguiu baixo o patro-
cinio xa do Padroado Rosalía de
Castro, creado polo propio Vello
dos contos o 15 de novembro de
1947. Trocouse dende ese Apósto-
lo na manifestación máis xenuína
da velada e vedada oposición á ti-
ranía. Colmábase o templo gótico
de xente republicana, agnóstica,
incrédula, pra asitir á misa oficia-
da por D. Jacinto Piñeiro, cóengo
de Segovia, natural de Santa Mi-
nia, que era o único crego que se
atrevía a dicila e a predicar en ga-
lego; mentres o que o propio car-
denal Quiroga tardou en celebrar
a Misa dos Ateos; coma a alcuma-
ra o ocorrente Pedro Martul, o seu
antigo compañeiro de profesorado
nun colexio ourensán, que tanto o
divertía coas suas carocas.

Se ben, os organizadores de
sempre, Msoquera e Beiras eran
católicos practicantes, o que mo-
tivara que se afiliaran á Dereita
Galeguista, cando se escindiu do
Partido, co asentemento de Ale-
xandre Bóveda, pra “que se adi-
caran a galeguizar as dereitas”.

■ A COMPRA DA CASA DE RO-
SALÍA. Aquel sinxelo orador,
Mosquera Pérez, explicoulles, hai
cincuenta e un anos, aos peregri-

nos da Nosa Señora da Saudade,
a tarefa desenvolvida ata entón
polo Padroado Rosalía de Casto;
anque en verdade, o Padroado era
o mesmo Vello dos contos. O bo e
xeneroso dependente do Armacén
de don Anxo Estevez (o pai de
Xerardo) que poucos anos denan-
tes mercara a casa de Rosalía,
xunto co finado Villar Granjel. 

A visárao Xesús Alvite, o
popular xornalista da ci-
dade xacobea de que lle

dixeran en Padrón que se vendía a
Horta de Paz; coma era chamada
denantes a finca da Matanza na
que morreu Rosalía. A noticia en-
candeou a Mosquera, que non
concibía deixar escapar aquela
oportunidade de adquirila; anque
tivese para iso que hipotecar os
bens que ainda non herdara da súa
nai. Pois neses días non dispoñía
dos corenta mil pesos que esixía o
dono da derradeira morada da can-
tora pola súa venda.

Ao velo tan anguriado, seu
maior amigo, D. Xosé Villar, sol-
teirón e un dos donos do afama-
do bazar, sen ser tan apaixonado
rosalián coma seu bo tocaio e
contertulio no Ciruclo Mercantil,
ofreceuse entón a ir a medias con
Mosquera Pérez na compra da
Casa de Rosalía. Xesto de al-

truísmo que mostra o bo corazón
do tío avó do cantautor Benedito,
do poeta e promotor de congre-
sos, Gonzalo Bouza-Brey, e dos
demais curmáns Villar que ben
poden proclamar aquilo de que
“de caste lle vén ao galgo”.

Xa que axiña, legou D. Xosé
Villar Granjel ao Padroado Rosa-
lía de Castro, a metade do santua-
rio da Nosa Señora da Saudade,
que mercara pouco antes de finar.

O centro Galego de Bos
Aires resarciría, máis
tarde, ao Vello dos

contos, as cen mil pesetas que,
con moito sacrificio, adiantara
prá compra da outra metade.
Vinte mil pesos que valían entón
tanto coma hoxe os euros.

■ A PRESIDENCIA DO PADRO-
ADO. Compracíase Mosquera Pé-
rez en que o seu Pradoado fose
presidido primeiro polo catedráti-
co de Ciencias Naturais, D. Luis
Iglesias, que xa fora Rector da
Universidade e presidente do Se-
minario de Estudos Galegos, du-
rante a República, e despois polo
Marqués de Figueroa, quen deten-
tou uns anos con moito decoro e
honrosa representación do Padroa-
do, ata que D. Xoán Gil Armada,
agobiado pola presidencia de case

todas as entidades compostelás –a
Arquiconfraría do Apóstolo, a So-
ciedade Económica, o Casino,
etc– tivo que renunciar á que pare-
cía máis acorde co espírito poético
herdado do seu tío, o anterior Mar-
qués e lírico émulo de rosalia.

Bastáballe a vicepresidencia
ao Vello dos contos pra facer todo
traballo que esixía a institución na-
cente; escribir inmunerábeis car-
tas, aos centros galegos de Améri-
ca, especialmente ao de bos Aires,
pregando axuda prós fins do Pa-
droado; editar os Escritos Inéditos
de Rosalía, reunidos por Xoán
Naia, organizar, cada ano a misa
devandita e, naquel 1951, a xira
polas súas moradas. Pra descargar
a Mosquera da tarefa burocrática,
foi contratado Ramón Piñeiro por
sesenta pesos ao mes. Propuxen na
xunta do goberno que o designou,
que o nomease chanceler do Pa-
droado, título de máis alcurnia que
o de escribente, pois tal debía ser o
seu cometido. Pero en realidade
foi a maneira de xustificar a resi-
dencia en Santiago do intelectual
lugués e de disfrazar o seu traballo
político, como responsábel na
clandestinidade do Partido Gale-
guista, que iría alimentándose de
café con leite na histórica camilla
do metafísico da saudade.

Polo tanto, D. Xosé Mosque-
ra continuou apandando
con todos os asuntos do Pa-

droado, e cando o Marqués deixou
a presidencia tamén tivo que asu-
mila o Vello. Asi llo pregamos can-
tos constituímos a segunda xunta
de goberno, pois os cargos elixían-
se por captación entre os seus
membros. Aprimeira xunta fora es-
collida pola elite da galeguidade
(dende Otero Pedrayo a Del Riego)
convocada polo propio Mosquera,
no Hotel Compostela, como funda-
dor do Padroado. Por certo que da-
quela primeira xunta soamente su-
pervivimos o catedrático D. Ma-
nuel Fernández e un servidor.

■A XUNTA DE GOBERNO. Que
sexa por moitos anos e dese xeito
poida escribir aquí os centos de
exemplos que me quedan por poñer
da xente de valía que eu coñecín.
Entre eles case ningún daquela aris-
tocracia intelectual que escolleu os
primeiros gobernantes do Padroa-
do. Dos que foron escollidos e dos
seus sucesores, tamén apareceu al-
gún nesta plana exemplar.

Un deles, D. Octavio San
Martín, o cuarto presidente do
Padroado tras o pasamento de D.
Xosé Mosquera.

Precisamente, na recente con-
memoración rosaliana, foi descu-
berta unha placa, baixo o balcón
da cantora, donada polo Concello
padronés en lembranza de D. Oc-
tavio sen que ninguén falara da
súa insólita humanidade. Parece
ser que nese muro hai reservado
espacio para colocar outras lápi-
das adicadas aos demáis presi-
dentes, que ata o Dr. Sixto, tivo o
Padroado. Confío en que cando
se poña a do Vello dos contos non
reine un silencio tan espeso adre-
de da imborrábel figura de Mos-
quera Pérez coma o que presidiu
a do bo e xeneroso mariño depu-
rado que asinaba Serviola.♦
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Anacos de Borobó

Xan Leira
‘Os documentais
serven de
advertencia cara
o futuro’

A.N.T.
Presenta no Festigal de
Compostela a película Cas-
telao e os irmáns da liber-
dade pero xa esta prepa-
rando a seguinte obra Atila
en Galicia.

Eso é, a primeira parte da
triloxía que pretendo facer
aínda esta viva. De feito, esta
pendente a súa estrea na
TVG. Continúa funcionando
e compleméntase cunha ex-
posición que imos inaugurar
proximamente no museo Car-
los Maside. As satisfaccións
son moitas cando tes un tra-
ballo rematado, a pesar do es-
forzo que conleva unha pro-
ducción independente, resul-
tado da vontade de persoas
que queren recuperar a me-
moria histórica e que se atopa
coa insensibilidade das insti-
tucións. Cos documentais ta-
mén pretendédemos facer un-
ha advertencia de cara o que
non debe pasar no futuro.

En Atila céntrase na re-
presión da guerra. ¿Cando
pode estar rematada a pe-
lícula?

Calculo que estará lista
no verán do 2003. Teño
avanzado moito o traballo
de documentación, porque a
miña forma de traballar é
circular e a producción deste
proxecto comezou hai catro
anos, como o de Castelao.
Aproveitarei os meses de
verán para ampliar as teste-
muñas xa que é un tempo no
que volven a Galicia persoas
que viven en América.

A figura central é Ale-
xandre Bóveda.

É o fío conductor. Se na
anterior era Castelao a figu-
ra a través da que se explica-
ba o exilio, Bóveda simboli-
za nesta a todos os políticos,
intelectuais e xentes anóni-
mas que sufrion as conse-
cuencias da violencia. Pero
tamén teñen gran protago-
nismo outros persoeiros co-
mo Xaime Quintanilla, al-
calde ferrolán, Anxel Casal,
de Compostela ou Víctor
Casas, director entón de A
Nosa Terra. A través de pe-
quenas biografías pretendo
demostrar que o desenvolve-
mento do país resultaba im-
parábel e que se eliminaron
as figuras que estaban a
guiar esa tarefa.♦

O exemplo de D. Xosé Mosquera Pérez

Xosé Mosquera Pérez.



ArnoiaArnoia
■ ACTOS

FESTA DO PEMENTO
A XXIII edición desta festa
declarada de interese cultu-
ral que comeza o venres 2
ás 20:30 h. e que durará ata
o 4 de agosto.

ArArzúazúa
■ EXPOSICIÓNS

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

CabanasCabanas
■ MÚSICA

CHICULATE
O 4 de agosto chegan coa
súa música ata a vila.

CambadosCambados
■ EXPOSICIÓNS

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

■ MÚSICA

SUSANA SEIVANE
A gaiteria vai estar na Praza
de Fefiñáns este sábado 27.

LLAN DE CUBEL
Unha mostra do folc euro-
peo chega á vila da man

deste grupo asturián o do-
mingo 28.

CarballiñoCarballiño
■ EXPOSICIÓNS

CARTELISMO COMERCIAL
Mostra que recolle a produ-
ción neste eido que se reali-
zou no Estado español no
periodo comprendido entre
o ano 1870 e 1960, e que
poderemos coñecer no Au-
ditorio, do 26 de xullo ata o
18 de agosto.

GRAVADOS DO CGAC
Gravados do Centro Galego
de Arte Contemporánea na
que destacan obras de Jorge
Castillo, Eduardo Chillida,
Antonio Saura, Antoni Tá-
pies, Christo, Enzo Cucchi,
Appel Karel, Njaume
Plensa e Perejaume, entre
outros. Ata o 26 de agosto no
Centro Comarcal.

CelanovaCelanova
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR
DE GALIZA
No Antigo Cárcere vai estar,
ata o 1 de Setembro, esta mos-
tra fotográfica submariña, que

forma parte dunha unidade di-
dáctica sobre o ecosistema
mariño do noso país. A través
de 50 fotografías pretende
amosar a beleza e a diversida-
de zoolóxica que encerra o
mar, buscando un equilíbrio
entre as especies popularmen-
te coñecidas e as descoñeci-
das. O resultado de 25 anos
mergullándose e fotografando
o mundo submariño.

■ MÚSICA

KERKENNA
Estarán na vila o venres 2
de agosto.

CerdedoCerdedo
■ EXPOSICIÓNS

FOTOGRÁFICA
O sábado 27 ábrese esta mos-
tra con pinturas de Francisco
Sutil e na que se presentará o
libro Materiais para un estu-
dio da parroquia de San Xo-
án de Cerdedo de Carlos So-
lla, coa actuación do grupo
musical Rabisaco.

AA CoruñaCoruña
■ CONFERÉNCIAS

A DISTRIBUCIÓN
DA RENDA EN GALIZA
Seminario coordinado por
Carlos Grandín Lago que
vai ser impartido o venres 26
na sede da Fundación Barrié.

■ EXPOSICIÓNS

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

MARTÍN CHIRINO
O Museo de Arte Contem-
poránea Unión-Fenosa
acolle, ata o 31 de xullo, as
súas esculturas.

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

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

SOL LEWITT
Ata o 15 de setembro, a Fun-
dación Barrié presenta esta
exclusiva mostra de obras do

artista de Connecticut. LeWitt
adícase, desde os 60, a crear
obras que exploran a maneira
na que as ideas lóxicas poidan
ser transformadas en formas
visuais e expresivas. Enraiza-
da no Minimalismo, a súa
obra foise desenvolvendo ata
se converter en estudios da re-
lación entre a forma e a cor,
concepción e execución, sin-

xeleza e complexidade, ca-
sualidade e control. Os mu-
rais, as estruturas e os gua-
ches incluidos nesta exposi-
ción foron deseñados na súa
totalidade adrede para as pa-
redes e espacios da Funda-
ción Barrié, e por tanto, esta
exposición convertese nun
elo esencial na carreira desta
figura clave da arte do s. XX.

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

CEDEIRA acolle o 27 de xu-
llo o Festimal, unha cita
coa música independente
da nova xeración. Ao vento
das rías altas, actuarán Se-
wergrooves, Señor No,

Snobs, Holy Sheep, Rock-
zilla, Antonio Fargas, e
Hollywood Sinners. Guita-
rras a todo tren e pregarias
aos santos do rock para que
non paire nin unha nube.♦

Un bo FestimalUn bo Festimal
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☞ O MESMO AMOR, A
MESMA CHOIVA. Un

escritor de contos frustrado vi-
ve a transición arxentina desde
a redacción dunha revista, ao
tempo que ve como a súa rela-
ción amorosa se deteriora. Fi-
nal, con todo, esperanzador
neste filme realizado polo mes-
mo equipo de O fillo da noiva.

☞ O CRENTE. Un xudeu
profesa a ideoloxía nazi

e practica o antisemitismo, pe-
ro os seus ataques ao seu pobo
fano entrar en contradicción.
Película un chisco sionista.

☞ O HOME QUE
NUNCA ESTIVO

ALÍ. Un empregado de perru-
quería ve a oportunidade dun
negocio e, para financiarse,
chantaxea ao querido da súa
muller, pero este decátase de
quen é. Outra vez a América
profunda dos irmáns 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 estu-
diante, que a partir desas é
quen de subir polas paredes e
tecer mallas, algo que apro-
veita para facer o ben, aínda
que o Trasno Verde cruzarase
no seu camiño. Non apta pa-
ra 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 esper-
ta receos do resto do grupo.

☞ A ÚLTIMA FORTA-
LEZA. Despois de co-

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

☞ ROLLERBALL. Un
patinador entra a formar

parte dun equipo deportivo
nunha república do Cáucaso e
vese inmerso nunha trama pa-
ra 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 gru-
po de traballadores

van a un antigo manicomio
para realizar unha limpeza
de materiais tóxicos, pero
cando están alí comezan a

remexer na historia do psi-
quiátrico. Intriga.

☞ O ATAQUE OS
CLONS. Un aprendiz

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

☞ O REI ESCORPIÓN.
Na antigüidade, ante

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

☞ O QUINTO HOME.
Un policía protexe a

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

CarCarteleirateleira

Vai cantar en MOAÑA o venres 26 no Pa-
seo. Ao día seguinte, sábado 27, estará en
NARÓN na Praza de Galicia; en BOIRO,

MerMercedes Peóncedes Peón
Continúa a xira por terras
galegas: o mércores 24 no
Pavillón Municipal de RE-
DONDELA; o xoves 25 van
actuar na CORUÑA na Pra-

za de María Pita; ao C. C.
Caixanova de VIGO che-
gan o venres 26; e ao Par-
que da Xunqueira de VI-
LAGARCÍA o sábado 27.♦

Ballet de MoscovaBallet de Moscova

Coñecido como o musical
dos musicais e facendo un
repaso de clásicos como
Evita, Hallo Dolly, Je-
suschrist Superstart, The
phanton of the Opera ou
Cats chega a Galiza o
martes 30 facendo a pri-
meira parada na Praza da
Quintana de SANTIAGO; o
mércores 31 estarán no C.
C. Caixanova de VIGO; o

xoves 1 acturarán na Pra-
za Maior de OURENSE; na
Praza María Pita da CO-
RUÑA van estar o o venres
2; chegan á Praza Maior
do CARBALLIÑO o domin-
go 4; estarán na Praza do
Concello de BAIONA o
luns 5; a última oportuni-
dade para o ver será o
martes 6 na Praia de Bal-
tar en SANXENXO.♦

Musical de BrMusical de Broadwayoadway

Actuarán o xoves 1 no piñeiral da
Praia Magdalena de CABANAS; tamén
van estar na Prazuela de PONTECESU-
RES o venres 2; na alameda de MARÍN

o sábado 3; o domingo 4 actúan na
Praza de García Barbón de VERÍN; e
en CELANOVA farano no cláustro ba-
rroco de S. Salvador o luns 5.♦

Sinfónica de Sinfónica de Acordeóns de BilbaoAcordeóns de Bilbao

Vai estar no Auditório Municipal de BU-
RELA o venres 26 ás 21:30 h; a escola de
hostelería Borulfe de VILAMARÍN acolle
o seu concerto o sábado 27; o domingo
28 estará no Malecón de RIBEIRA ás
22:30 h; e no parque Barrosa en BARRO
o venres 2 ás 22 h.♦

AnubíaAnubía

Este xoves 25 actuarán en directo na Praia de Baltar de
SANXENXO; o domingo 28 estarán, xunto con Susana
Seivane, na Alameda de CATOIRA ás 22 h; o mércores
31 van tocar na Praza de España de MONDARIZ das 24
h. en diante; estarán en MUROS o domingo 4.♦

Fía na RocaFía na Roca

Susana
Seivane

toca o
venres
27 en

CAMBADOS
e o sábado

28 en
CATOIRA.

Unha mostra sobre cartelis-
mo comercial pode ser olla-
da no Auditorio do CARBA-
LLIÑO ata o 18 de agosto

The
Sewegrooves
estarán na
sala Mardi
Gras da
CORUÑA o
domingo 28,
despois de
pasar polo
Festimal de
CEDEIRA.
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AS CORES DO MAR
DE GALIZA
Ata o 31 de decembro a
Casa das Ciencias vai aco-
ller esta mostra fotográfica
submariña, sobre o ecosis-
tema mariño do noso país,
que a través das suas 50 fo-
tografías pretende amosar a
beleza e a diversidade zoo-
lóxica que encerra o mar.

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

■ MÚSICA

THE SEWEGROOVES
O domingo 28 van tocar,
das 22 h. en diante, na sala
Mardi Gras. Primeiro e
único concerto na Galiza
despois da súa actuación no
Festimal de Cedeira.

MENOS MAL QUE NOS
QUEDA PORTUGAL
Festa feeback-zine coa pre-
sencia nos platos dos DJ
Tingugi, Feedback &
Hantheguille. O sábado 27
a partir das 3 da madrugada
na sala Playa Club.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

SECUNDINO RIVERA
Nado no Barqueiro en
1932, ata o 3 de agosto po-
deremos ollar os seus óleos
na galería Sargadelos. O
postimpresionismo en Ri-
vera evolucionou cara a un
expresionismo doce, no que
se concibe a paisaxe cos
volumes dunha representa-
ción matérica e tanxíbel.

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

■ MÚSICA

MILLADOIRO
O venres 26 darán un con-
certo na cidade. Informa-
ción en www.ghastaspis-
ta.com/nindsol.htm

AUSTRALIAN BLONDE
O martes 6 ás 22 h. darán
un concerto no parque Rai-
ña Sofía xunto con Sex
Museum e Sugarless. En-
trada de balde.

GondomarGondomar
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO
Do 31 de xullo ata o 1 de se-
tembro, a Casa da Cultura
acolle unha mostra da súa
extensa obra fotográfica.

■ MÚSICA

BERROGÜETO
O grupo folc galego tocará o
sábado 27 na Praza da Ala-
meda a partir das 22:30 horas.

O GrO Groveove
■ EXPOSICIÓNS

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

Illa de Illa de ArArousaousa
■ ACTOS

REGATA DO CARME
A A.C. e deportiva Dorna
organiza esta popular rega-
ta de dornas para a tarde do
sábado 27.

LourLourenzáenzá
■ EXPOSICIÓNS

BANDA DESEÑADA
Ata o sábado 27 desenvolve-
rase na Casa da Cultura esta
mostra que pretende difundir
a arte do cómic ou banda de-
señada, tan característica dos
nosos tempos. Haberá talle-
res e exposicións.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

L’ORÉAL DE ARTE
CONTEMPORÁNEA
A sala de exposicións da
Deputación acolle a selec-
ción de obras que reuniu ao
longo das 17 edicións do
seu premio de pintura. En-
tre os artistas atopanse al-
gúns nomes galegos tales
como Salvador Cidrás,
Almudena Fernández Fa-
riña, Vicente Blanco, José
Manuel Calzada e Anto-
nio Murado.

GRAPH
A galería Sargadelos ten
instalada na súa sala de
exposicións os gravados
deste grupo.

ALEJANDRO CARRO
A Biblioteca Provincial
acolle unha mostra da súa
pintura.

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

■ MÚSICA

IALMA
Este grupo belga estará na ci-
dade das murallas o sábado 3.

MacedaMaceda
■ ACTOS

CONVERSAS CON
FRANCISCO CARBALLO
Presentación deste libro de
Santiago Prol e Xan Car-
balla na Biblioteca Munici-
pal coa intervención dos au-
tores, de Francisco Carba-
llo e Manuel Rodríguez,
alcalde da vila, o sábado 3
de agosto ás 20:30 h.

MarínMarín
■ EXPOSICIÓNS

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
As obras da edición do ano
2001 do prestixioso pre-
mio de fotografía da natu-
reza, organizado pola BBC
Wildlife Magazine e o Mu-
seo de Historia Natural de
London, nas que non so se
valora a beleza formal, se-
nón tamén a crueldade e os
problemas de consevación
da natureza, van ser expos-
tas na sala de exposicións
do C.C. Caixanova ata o
31 de agosto.

MelideMelide
■ TEATRO

FULANO, MENGANO E
CITANO
Representarán a obra  Chei-
ros de estrelas o 2 de agos-
to na Praza do Convento.

MorañaMoraña
■ MÚSICA

THE DISMAL
Estarán xunto con Sober na
vila pontevedresa o venres 26.

NarónNarón
■ MÚSICA

OS CEMPÉS
Levarán a súa música folc
ata a Praza de Galicia o sá-
bado 3 ás 22:30 h.

OurOurenseense
■ ACTOS

LUDISMO
PARA CRIANZAS
Durante xullo, agosto e se-
tembro desenvolveranse es-
tas actividades para os máis
miudos como pintura, re-
cortáveis, papiroflexia, glo-
boflexia, modelado, cesta-
ria, enredos... nos barrios da
capital ourensá e nas TE-
RRAS DO ARENTEIRO, A LI-
MIA, TERRAS DA RIBEIRA
SACRA e TERRAS DE MON-
TERREI. Patrocinadas pola
Deputación, están coorde-
nadas pola ASPGP onde se
pode solicitar máis informa-
ción no 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
debuxos baseados nos seus
vídeos El más joven y ra-
diante piloto e Oh, oh, oh ye-
ah!, nos que mostra interese
pola ficción, a vocación na-
rrativa, o ludismo controlado.
O seu mundo con imaxes en
movimento, incidindo no ex-
ceso de información á que se
nos somete a cotío.

PadrónPadrón
■ MÚSICA

QUEMPALLOU
Este xoves 25 van tocar na
vila rosaliana.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

PLATA QUEMADA
Esta produción hispano-
francesa do ano 2000 diri-
xida por Marcelo Piñeiro
proxectarase o vindeiro
mércores 31 ás 20:40 h. e
ás 22:15 h. no Espazo para
a Arte de Caja Madrid mer-
cede ao cine-clube.

■ EXPOSICIÓNS

BIENAL INTERNACIONAL
Mostra de arte contemporá-
nea na antiga Facultade de
Ciencias Sociais e no Pazo da
Cultura, baixo o título de Na-
rrando espacios, tempos, his-
torias..., que será clausurada
o 30 de setembro. De Dina-
marca veñen Stine Berge &
Johan Holte, Mads Gamdrup,
Michael Elmgreen & Ingar
Dragset e Olafur Eliasson; de
Islandia, Hrafnkell Sigurds-
son; de Suecia, Miriam
Bäckström, Jonas Dahlberg,
Gunilla Klimgberg e Jacob
Dahlgre; de Finlandia, Ilkka
Halso, Aino Kannisto, Liisa
Lounila e Pertti Kekarainen;
de Noruega, Lene Berg, Iselin
Lonn, Tor-Magnus Lundeby
e Knut  ºAsdam; de Portugal,
Filipa César, João Tabarra,
Nuno Cera e Miguel Leal; e
do Estado, Vicente Blanco,
Salvador Cidrás Este-Parte-
gás, Miguel Ángel Rebollo,
Manuel Vázquez, Juande Ja-
rillo, 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 en-
tre os anos 2000-02, que te-
ñen en común a referencia á
paisaxe, á arquitectura, tra-
tados desde a abstracción
xeométrica, pero con un ton
de intimidade.

YOLANDA DEL RIEGO
Ata o 31 de xullo a galería
Sargadelos acollerá a súa
mostra de grabados e
acuarelas.

COLECTIVA
A galería Xaime Trigo aco-
lle ata o 31 deste mes pin-
tura e escultura de varios
autores: Armando Martí-
nez, Camarro, Carel
Verlegh e Rivada.

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

XÉNEROS E
TENDENCIAS NOS
ALBORES DO S. XXI
Mostra fotográfica que per-
tence á colección pública do
Concello de Alcobendas, e
que poderemos ollar ata o
vindeiro 31 de agosto no
Café Moderno. Está dividi-
da en varios apartados, e ne-
la podemos atopar obras de
destacados artistas contem-
poráneos, como Cristina
García Rodero, Xurxo Lo-
bato ou Ricky Dávila en
documentación social; co-
mo retratistas aparecen no-
mes como Schommer,
Humberto Ricas, Miguel
Trillo... Dentro da fotogra-
fía de evocación figuran
obras de Vari Caramés,
Óscar Molina e Luis Asín;
como autores de naturezas
mortas e paisaxe estan entre
outros Tony Catany ou Pi-
lar Pequeño. No apartado
de experimentación hai
obras de Mónica Roselló
ou Joan Fontcuberta; e
dentro do discurso concep-
tual destacan nomes como o
de Manuel Vilariño ou
Chema Muñoz.

■ MÚSICA

X FESTIVAL
INTERNACIONAL DE JAZZ
Que se veu celebrando na
Praza do Teucro, remata es-
te xoves 25 con Joe Zawi-
nul e The Zawinul Syndi-
cate, ás 22:30 h.

PorPorto do Sonto do Son
■ MÚSICA

RICARDO BARREIRO
O narrador de historias estará
este xoves 25 a partir das 23
horas no AproA (Praia do
Fonforrón). O venres 26 músi-
ca tradicional galega con Ser-
vando. Ademáis todos os
mércores e sábados pola noite
celebran a Festa dos músicos,
en directo. Todas as activida-
des son de balde, e se queres
aportar algunha suxerencia
podes facelo no correo electró-
nico aproa69@hotmail.com,
ou no telf. 981 767 697.

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.

AA RúaRúa
■ MÚSICA

RUOTE
Van tocar nesta vila ourensá
o domingo 4.

SantiagoSantiago
■ EXPOSICIÓNS 

AUGUSTE RODIN
A Igrexa da Universidade e
o Pazo de Fonseca acollen
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Na súa xira de verán representan as obras
Noite e Circo. Poderemos ver a primeia
en CAMBADOS o xoves 25 ás 23 h; en SA-
RRIA o sábado 27 ás 22 h. Cenificarán
Circo en BETANZOS o venres 26 ás 20 h;
en VIMIANZO o domingo 28 ás 20 h; en
BAIONA o venres 2 ás 21 h. na praza do
Concello; e en VIANA DO BOLO o sábado
3 ás 22 h. na praza Maior.♦

Os QuinquillánsOs Quinquilláns

A fita A maldición do Escorpión
de Jade, dirixida e protagonizada
por Woody Allen, poderase ver en
RIANXO o sábado 27; en MONDA-
RIZ proxectarase o xoves 25 e o
venres 26; este mesmo día tamén
estará en ORDES. A película de

animación gañado do Goya O bos-
que animado, baseado na novela
de Wenceslao Fdez. Flores está
incluído neste programa e o ven-
res 26 proxectase na CAÑIZA; nas
NEVES pode verse o sábado 27 e
na GOLADA o luns 29.♦

Cinema de Cinema de VVeránerán

Desde New Orleans chegan á Praza da
Igrexa de SILLEDA o domingo 28; pasarán
pola Praza de Armas de FERROL o luns 29;
no I.S. Francisco de BETANZOS van estar o
martes 30; finalmente visitarán a Praza
Conde Fontao de FOZ o mércores 31.♦

One One AA ChordChord

O grupo folc de mozas viguesas vai to-
car na Praza da Igrexa de FORCAREI o
xoves 1; en CEE o venres 2; tamén irán
ata a Praza do Concello de BAIONA o do-
mingo 4; en OLEIROS estarán o xoves 8
no parque Luís Seoane; tamen irán a CE-
LANOVA o venres 9 ao cláustro barroco
de S. Salvador; e no BARCO DE VALDE-
ORRAS o mércores 14 na Praza Maior.♦

ÁvalonÁvalon

Presentando o seu disco As fases de na
Lúa e celebrando os seus 20 anos de his-
toria, van estar o 2 de agosto no GROBE,
na Praza do Corgo; estarán na Praza da
Torre de REDONDELA o sábado 3; tamén
tocarán en VERÍN o xoves 15.♦

Na LúaNa Lúa

Unha exposición coas principais esculturas en bronce e már-
mol, como tamén bocetos, de Rodin pode ser contemplada
Igrexa da Universidade e no Pazo de Fonseca de SANTIAGO.

Cheiro de
estrelas
será
representada
por Fulano,
Mengano e
Citano en
MELIDE o
venres 2 de
agosto.
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unha mostra formada por 57
esculturas en bronce e már-
more, así como debuxos e
fotografías, que tratan de
abranxer todas as etapas do
período creativo do xenial
escultor. A exposición amo-
sa a perspicácia da visión do
artista, a diversidade de esti-
los, materiais e soportes e a
novidade conceptual que
empregou e que o converten
nun dos grandes desta arte.

AZABACHERÍA
Mostra desta forma de arte
popular que poderemos co-
ñecer ata o día 31 de xullo
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 ga-
lería 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 Fer-
nando Moleres, que vai estar
aberta ata o 29 de setembro no
Museo das Peregrinacións.

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 de xullo.

IMAXES DA MEMORIA
Afundación Granell acolle ata
o 2 de decembro esta mostra
que ten como obxectivo recu-
perar a relacion que o artista
mantivo coa Galiza. Un ache-
gamento á súa traxectoria a
través das obras para compro-
bar como xurde, unha e outra
vez, a evocación e os lazos que
o unen á terra. Imaxes, títulos
nas pinturas ou nas gravuras,
esculturas e obxectos son pre-
sentados como escenarios re-
conocíbeis e tráxicas circuns-
tancias históricas nas súas cria-
cións. A mostra divídese en

tres partes, cada unha relacio-
nada coas etapas da vida do ar-
tista: 1912-28, a infancia e a
adolescencia; 1930-85, o exi-
lio e a evocación da terra a tra-
vés das obras; a partir de 1985,
o regreso de América e o re-
eencontro. Fotografías, vellas
películas e cartas dirixidas a
Dieste, xunto con libros e ob-
xectos persoais complementan
a mostra.

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 lu-
gués do ano 64., utilizando ma-
rañas, nubes, pétalos, paisaxes
xeadas, redes, lousas ou ra-
mas... Desde New York afron-
ta os problemas de percepción
con sensibilidade estética 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 fortuítos. Reune pin-
turas de gran formato, tremen-
damente suxestivas. Paisaxes
de frío que se complementan
con óxidos ou cuarteados. No
CGAC ata o 22 de setembro.

ELMGREEN & DRAGSET
O CGAC mostra unha instala-
ción destes artistas Powerless
Structures. Fig 229 formada
por vinte maquetas de espa-
cios museísticos. Ven sendo
unha crítica á proliferación
destes espazos que repiten as
mesmas características arqui-
tectónicas. Elmgreen e Grag-
set viven en Berlín e realizan
conxuntamente performances
e instalacións, con fin social,
que reflicten, cun ton irónico,
o xeito no que os espacios so-
ciais definen a nosa conduta.
Ata o 4 de agosto.

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

COMPOSTELA FESTIVAL
A Praza da Quintana segue
a ser o escenário destes
concertos. O xoves 25 esta-
rá  Carlos Núñez dando
fin ao festival.

ABE RÁBADE TRÍO
Este xoves 25 no Dado Dadá
dentro do ciclo Galicia Cin-
co Estrejazz, con Abe Rába-
de no piano, Pacho Charlín
no contrabaixo, e Ramón A.
Rey na batería. Ademais re-
pichocas todos os martes.

As SomozasAs Somozas
■ MÚSICA

BERROGÜETO
A Praza do Concello acolle-
rá un concerto seu o venres
26 das 00 h. en diante.

TTomiñoomiño
■ MÚSICA

QUEMPALLOU
Estarán neste concello o
venres 2 de agosto.

TTuiui
■ CINEMA

SHERK
O venres 2 ás 22:30 h. pro-
xectarase esta simpática fi-
ta para todos os públicos na
Praza de San Fernando.

■ MÚSICA

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.

ENCONTRO DOS POBOS
Coa participación de Tisca-
li-Dorgali (Italia), Lusco e

GUERRILLA ANTIFRANQUISTA NA
GALIZA
As V Xornadas na Historia de CATOIRA,
que se celebran do 31 de xullo ao 3 de
agosto, adícanse a este tema. Están diri-
xidas por X. Alonso Montero e coorde-
nadas por G. Bouza Brey e Margarita
Lobato. Hai un cento de prazas e pódese
inscribir nelas ata o 27 de xullo por 6 eu-
ros, sendo unha actividade recoñecida
pola USC. No acto inaugural participa-
rán X. Alonso Montero, I. Díaz Pardo,
Rector da USC, e Alcalde de Catoira;
a leición inaugural correrá a cargo de
X.A.Montero; o recital poético, presen-
tado e organizado por X.R. Fandiño
Veiga, está basado no volume A guerri-
lla galega antifranquista e os guerrillei-
ros na voz dos poetas, ademais de can-
cións interpretadas por Mini e Mero. O
xoves 1 de agosto intevirán V. Santi-
drián con A guerrila en Galicia; G.
Bouza Brey con A guerrilla na comar-
ca de Arousa; X.G. Beramendi e E.
Grandío con Os historiadores de hoxe
ante a guerrilla; Hartmut Heine con A
guerrilla e as organizacións políticas
antifranquistas; e proxectarase o docu-
mental O fusilamento de Gayoso e Seo-
ane. O venres 2 haberá unha mesa re-
donda, Testemuñas, na que participarán
Josefina G. Cudeiro, viuva de A. Seoa-
ne e enlace da guerrilla; C. de Dios, gue-
rrilleiro; M.C. Ponte Riva, filla do gue-

rrilleiro M. Ponte; Pepita Andrade, filla
do Foucellas; M. Rguez. Libertario, en-
lace da guerrilla; F. Mtnez. López Kiko,
presidente da AA de Guerrilleros de Es-
paña; e M. Zapico Terente, xefe da
agrupación guerrilleira Bierzo-Valdeo-
rras. Tamén neste día será a conferencia
de B. Máiz sobre os Referentes socioló-
xicos e humanos dos guerrilleiros gale-
gos; e a mesa redonda, Investigadores
da guerrilla, con L. Lamela García,
Antón Grande, M. Pazos Gómez e A.
Rodríguez Gallardo. O sábado 3 serán
a mesas redondas sobre Os escritores e
os xonalistas ante a guerrilla con V. F.
Freixanes; R. García Borobó; X. Neira
Vilas; J.M. Dobarro Paz; Vitoria Vi-
llaverde; e Carlos Reigosa; e a titulada
Guerrilla, cine e literatura, con J. Sán-
chez Valdés e A. Cervera, ademais dun-
ha película sobre o tema.

CAMPAMENTO URBANO
A asociación xuvenil Amencer organiza
a XV edición desta actividade que ten
como fins a educación no tempo libre e
o coñecemento da cidade de OURENSE,
que é onde se desenvolve, así como o
coñecemento da xente que traballa nela
para a convertir nun lugar de encontro.
Está destinado a rapaces de entre 9 e 14
anos e desenvolverase do 1 ao 14 de
agosto cun horario de 10:30 h. a 13:30
h. e de 16:30 h. a 19:30 h. As activida-

des que se van desenvolver xiran en tor-
no a temas como a arte, a ecoloxía, ou a
auga. A base do campamento será o co-
lexio Salesiano e haberá sala de xogos,
ludoteca, obradoitos, xogos, piscina e
moito máis. A inscrición é de balde. Pa-
ra informarse chamar ao 988 218 123
ou en amencer@teleline.es.

CURSOS DE MONITOR DE TEMPO
LIBRE E DE DIRECCIÓN DE
CAMPOS DE TRABALLO
Organizados pola escola de tempo li-
bre Paspallás. O curso de monitor de
tempo libre terá lugar durante os me-
ses de setembro (do 13 ao 15 e do 19
ao 29) e en outubro (fins de semana),
para rematar o primeiro fin de semana
de novembro. A cota de inscricción é
de 270 euros e inclúe a participación
así como a estancia en albergues con
pensión completa durante 10 días e un
fin de semana, material didáctico, ma-
terial das áreas, tamitación de títulos e
seguro de responsabilidade civil. Para
participar cómpre ser maior de idade
e ter o graduado escolar. O curso de
dirección de campos de traballo ten
unha duración de 50 h. e desenvolve-
rase do 23 ao 29 de setembro cunha
cota de inscrición de 210 euros. Para
máis información dirixirse a etlpaspa-
llas@mundo-r.com ou chamar ao 986
865 884.

FIZ VERGARA VILARIÑO
III edición deste premio de poesía que
organiza o concello de Sárria, xunto coa
asociación cultural Ergueitos, no que se
poderá participar con obras escritas en
galego de 400 versos como extensión
mínima. Deberán ser orixinais e inéditos
e non premiados en ningún outro certa-
me. Presentaranse por quintuplicado,
mecanografados a dobre espazo e baixo
plica. Enviaranse por correo certificado
ao concello (r/ Maior 14, 27600, Sárria)
indicando o nome do certame, antes do
31 de outubro. O prémio único está do-
tado de 3.000 euros e a obra premiada
será publicada por Espiral Maior.

BOLSAS PARA FILLOS DE
EMIGRANTES GALEGOS
A Fundación Barrié e o Banco Pastor
condeden 20 bolsas para cursar estudos
de 1º, 2º e 3º ciclo, con adicación exclu-
sica, nalgunha das universidades ga-
legas. O programa apoia o desexo dos
estudantes de profundizar na súa herdan-
za cultural e manter viva a vinculación
das súas raíces familiares. A dotación é
de 2.104 euros anuais máis o custe da
matrícula, así como o desprazamento,
ida e volta, no suposto de que o estudan-
te resida no estranxeiro. As solicitudes
deberán ser formuladas desde o 1 de
agosto ata o 15 de outubro. Para máis in-
formación consultar www.fbarrie.org.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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Festigal’02Festigal’02
Comezou o 24 e continúa este xoves
25. Baixo o lema de Que poderías fa-
cer en 48 horas? o cámpus sur de
COMPOSTELA vaise encher, por 0 eu-
ros, de música, exposicións, proxec-
cións audiovisuais, debates e proxec-
tos. Haberá tamén unha Galería Au-
diovisual na sala Nasa, onde se pro-
xectarán cortos e vídeos. Non vai fal-
tar un espazo cíber, unha galería de
exposicións, un espazo artesanal, un-
ha galería municipal, así como a pre-
senza de asociacións e colectivos di-
versos. Ademais de concertos, haberá
contacontos, teatro, títeres, maxia e
animación. Estarán A volta do Agro,
Xistra de Coruxo, Os Carunchos e
Rancho de Chafé. Mais o apartado
musical non se queda aí. O xoves 25
das 20 h. en diante actuará Liñaceira
(Galiza), De Lés a Lés, Uxia e João
Afonso (Galiza-Portugal), Mawaca
(Brasil),  Besch o Drom (Hungría) e
Na Lúa (Galiza). Todo de balde orga-
nizado pola Comisión Festigal’02 e
pola fundación Galiza Sempre.♦

InterIntercélticocéltico
do Morrazodo Morrazo
Comeza o xoves 25 en MOAÑA ás 12
h. cun desfile da banda de gaitas Ba-
gad Bro Leon da Bretaña; ás 13 h. ha-
berá unha actuación da banda de gai-
tas Arestora de Moaña; ás 19:30 h.
comeza a animación na rúa co desfile
da banda de gaitas Fonte Fuécara de
Asturias, ás 20:30 h. empeza o Festi-
val de música de raíz coa actuación
de Xavier Macaya (zanfona, Catalu-
ña) e coa banda de gaitas Fuente Fué-
cara. O Festival folc tradicional co-
meza ás 23 h. coa actuación dos bre-
tóns Bagad Bro Leon, La Bazanca
(Valladolid) e Galandum-Galundai-
na (Miranda do Douro-Portugal). O
venres 26 a banda de gaitas Fuente
Fuécara volverá facer un desfile po-
las rúas ás 12:30 h., así como os Ba-
gad Bro Leon que o farán ás 19:30 h.;
ás 20:30 h. tocará Iván Costa (gaita
galega) e Jordi Aixalá (sac de ge-
mecs, Cataluña); máis tarde, ás 23 h.,
abrirá as Noites Folc a banda de gai-

tas Fonte Fuécara e estarán Flook
(Reino Unido) e Mercedes Peón. O
sábado 27 abrese o día co desfile da
banda de gaitas Adomaina (Moaña) e
haberá un pasarrúas ás 19:30 h. do
grupo de dulzaineros Suspiros del
Masegar (Castela León); ás 20:30 h.
tocará Igor Otxoa-Harkaitz Marti-
nez (txalaparta-Euskadi) xunto coas
Cantadeiras do Berbés. Rematará o
festival co concerto das 23 h. no que
estarán Bagad Bro Leon, os Gaitei-
ros de Lisboa, e Kepa Junquera.♦

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.♦

Festa CeltaFesta Celta
do Lugnasaddo 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.♦

FestaFesta
da Carballeirada Carballeira
Que se celebra o sábado 3 en ZAS
coa participación de Wolfstone e
Kepa Junkera.♦

InternacionalInternacional
de Zamánsde Zamáns
VIII encontro das culturas do mundo
nesta parróquia viguesa que terá lugar
o sábado 3. Participarán grupos de mú-
sica, baile e canto. Haberá grupos do
norte da Galiza, así como moitos ou-
tros de fóra das nosas fronteiras. Máis
información zamans@zamans.net.♦

FFESTIVESTIVAISAIS DEDE MMÚSICAÚSICA

Os
Berrogüeto

tocan nas
SOMOZAS o

venres 26
e en

GONDOMAR
o sábado

27.
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fusco da Guarda, Xuntan-
za de Tui e un grupo grego.
Este venres 26 ás 22:30 h.

VVerínerín
■ EXPOSICIÓNS

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

VVigoigo
■ EXPOSICIÓNS

EUGENIO GRANELL
O C.C. Caixanova vai aco-
ller unha mosta da obra do
subrealista galego do 1 ao
31 de agosto.

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.

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

■ MÚSICA

FESTIVAL FOLCLÓRICO
Celebrarase este xoves 25

en Santo André de Come-
saña ás 21:30 h. Participa-
rán os Djiguiya de Burki-
na Fasso, Conxunto fol-
clórico nacional da Re-
pública de Mari-El, gru-
po de danzas castelás Die-
go Porcelos de Burgos.
Entrada de balde.

NOITES TEMÁTICAS
Dentro deste ciclo que se
celebra no Náutico ás 23 h.
estará Kanjar´roc de Mar-
sella este xoves 25. O ven-
res 26 tocará o grupo Zuco
103 formado por brasilei-
ros, holandeses e alemáns.
O sábado 27 será unha noi-

te húngara a cargo de Besh
o Drom.

BILL WYMAN &
THE RHYTM KINGS
Estarán o domingo 28 ás 23
h. no Auditorio de Castre-
los por 6 euros.

PARA VIGO ME VOY
A III edición deste festival
de música latina, que se ce-
lebra no Auditorio de Cas-
trelos, trae o luns 29 a Da-
niela Mercury a partir das
23 h; o martes 30 ás 23 h. a
David Bustamante e Veró-
nica. Amaral e Antonio
Orozco estarán o mércores

31. O xoves 1 será Gilberto
Gil quen presente o seu dis-
co Tributo a Bob Marley. O
venres 2 estará Ketama; e o
sábado 3 Pablo Milanés.

CERTAME
INTERNACIONAL DE
REGUEIFAS
Na Praza do Berbés vaise
celebrar a VI edición deste
festival o sábado 3 ás 21 h. 

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
de xullo, na Casa da Cultura.

VVilalbailalba
■ EXPOSICIÓNS

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

BragaBraga
■ DANZA

MOSTRA
ALTERNATIVA 02
Organizada pola Compan-
hia de Teatro de Braga, ás
21:45 h. na Praça Dr. Antó-
nio Losa, aínda estamos a

tempo de ollar, o venres 26,
Handy 23, de Sílvia Real e
Sérgio Pelágio; e o sábado
27,  Ainda sem nome, apre-
sentación públiva da Oficina
de Dança Africana dirixida
polo bailarín e actor mon-
zambicano Rogério Boane.
Antes de cada espectáculo
serán apresntadas as fitas re-
alizadas polo participantes
da Oficina de Criação Video
01-02, dirixidas por Sague-
nail, respectivamente O ele-
vador e Antinomia.

■ EXPOSICIÓNS

JULIAN OPIE
Os seus traballos estarán na
galería Mário Sequeira ata o
15 de setembro. Nudes, a
mostra fotográfica de Jean-
Baptiste Huynh poderá ser
ollada ata o 31 de xullo nes-
te mesmo lugar.

PorPortoto
■ EXPOSICIÓNS

RICHARD TUTTLE
Primeira antolóxica en Por-
tugal dun dos artistas nortea-
mericanos máis recoñecidos,
que recorre coa súa obra téx-
til transforma as caracterís-
ticas da Casa de Serralves,
coprodutora co CGAG de
Santiago de Compostela.♦

■ Busco unha amiga que goste de
actividades saludábeis, unha delas
saír coa bici no tempo de lecer. Falá-
molo? Rubén: 652 133 005.

■ Vendo casa de 60 m2 con finca de
1.300. Prezo: 78.100 euros. Zona dos
Tilos (Santiago) 677 484 653 (Kiko).

■ Mestre de primaria con experiencia
na docencia e residencias de estudan-
tes, busca traballo con urxencia. Aín-
da que non sexa na docencia, xa que
tamén teño experiencia como libeiro, re-
partidor e peón. Manuel 616 354 911.

■ 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. Gústame
o monte, pasear e os animais. Chá-
mome 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 ofi-
cina) e 986 551 224 / 686 242 569 (sá-
bados 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 (negociá-
beis). 982 501 086 (Xoan Carlos).

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

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

■ Jovem trabalhador busca piso ou
casa para compartilhar na cidade de
Lugo. Com ambiente tranquilo polo
horário de trabalho. Deixar condiçons
do aluguer e forma de contacto no se-
guinte endereço electrónico: Peixe-
web@mixmail.com.

■ 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.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

LANTANIA
www.lantania.com

Magazine electrónico de cultura e actuali-
dade elaborado en Vigo por persoas rela-
cionadas con emisoras alternativas como
Radio Piratona. Contén seccións sobre cul-
tura na rede, música, xente e sociedade. Ta-
mén inclúe un foro e unha hemeroteca.♦
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María Luísa Merlo e Pedro Ci-
vera estarán con esta obra na Ca-
sa da Cultura de VILANOVA DE

AROUSA o xoves 25; en CANGAS
DO MORRAZO, no Auditório, o

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

Expodebuxo
é a mostra

que acolle a
librería Lúa

Tola de
VIGO

durante
xullo.

Gilberto Gil,
Ketama,
ou Pablo
Milanés,
na foto,
son algúns
dos que
pasarán
polo festival
Para VIGO
me voy.

Os deseños
de Penck
podémolos
ollar na
Casa das
Artes de
VIGO.



CARME VIDAL
Crónica da emoción da Repú-
blica, da represión fascista e do
exilio é o libro de memorias Tres
tempos e a esperanza de Mariví
Villaverde que agora publica a
colección Mulleres de A Nosa
Terra. Mariví non se virou para
mirar atrás a primeira vez que
marchou de Vilagarcía pero
cada fin de ano brindaba para
que o próximo fose na terra. 

Facía sol de inverno naquela mañá
na que Mariví Villaverde me con-
tou a súa vida. Non tardei en deca-
tarme de que naquel día cumpría
anos. A conversa interrumpíase a
cada pouco por chamadas telefóni-
cas que lle felicitaban a data. Al-
gunha delas chegaba de Bos Aires
e a min admirábame a emoción
coa que ela recibía aqueles para-
béns que viñan de tan lonxe. 

De Marivi Villaverde coñecía
os seus tres exilios, a marcha de
case nena para Francia fuxindo
coa súa familia da persecución fas-
cista, o destino bonaerense poste-
rior e a volta a Galiza para regresar
de novo á Arxentina co seu home,
o escritor e político Ramón de Va-
lenzuela. Tres exilios, contáballe a
Marivi e un a un foinos recordan-
do ela naquelas horas de conversa.
Falamos da súa vida nunha desas
circunstancias nas que, ás veces, a
dificultade das preguntas desapa-
rece pola confianza que dá a per-
soa que está diante. Mariví Villa-
verde contaxiaba serenidade coa
súa voz poderosa e, de seguido,
dinme conta de que ela estaba sa-
tisfeita daquela vida que dividiron
en distintos tempos barcos como o
Massilia ou o Alcántara.

A admiración por Mariví Vi-
llaverde nacera despois da lectu-
ra de Tres tempos e a esperanza.
“Para ser escritora hai que ter
unha imaxinación que eu non te-
ño. O que me levou a elaborar o

libro é a necesidade de contar o
que sentira, a infancia chea de
lembranzas, o cataclismo que
chegou despois con medos e dra-
mas e a esperanza que logo se
abriu para todos nós”, dixo entón
para explicar a orixe das memo-
rias. Sen embargo, imposíbel se-
ría non considerar escritora a
Mariví Villaverde despois de ter
entre as mans ese seu libro, ao
tempo tan pegado á vida. 

Tres tempos e a esperanza é
unha crónica como poucas da re-
presión fascista. Filla do alcalde e
deputado de Vilagarcía, Elpidio
Villaverde, Mariví viviu na casa o
terror que se aveciñaba e soubo

desde nena da parte na que se ía
situar. Consigue así, anos despois,
que quen le o seu relato sinta o te-
rror daqueles días, trema polos
episodios que narra e que ela viviu
de tan perto. Despois viría o des-
terro, a necesaria fuxida que había
de dar comezo a unha peregrinaxe
que se había de prolongar máis
tempo do que niguén pensara. 

O primeiro destino está en
Francia, onde tempo antes mar-
chara o seu pai Elpidio. En Bur-
deos coñece ao que será o com-
pañeiro da súa vida, Ramón de
Valenzuela e en só dous días que-
da selada unha relación que dura-
rá para sempre. Emocionante foi

tamén escoitar en palabras de
Mariví Villaverde a súa historia
de amor. Apaixonante ler o episo-
dio do seu encontro tanto en Tres
tempos e a esperanza coma no li-
bro de Ramón de Valenzuela Era
tempo de apandar, nunha coinci-
dencia que dificilmente se pode
producir na historia literaria.
Cando Mariví narra a súa vida é
como se unha película de amor e
guerra  pasara diante dos ollos, só
que desta volta a protagonista
existe e é ela quen da fe de que o
que conta é historia. Porque a si-
tuación obrigou a que a familia
de Mariví Villaverde marchara
para Bos Aires nun destino que a
obrigou a separarse durante anos
dun Ramón que permanecería
preso nos cárceres fascistas. O
encontro produciríase na estación
de tren de Redondela cinco anos
despois, cando ela decide regre-
sar de Bos Aires, convencida de
que aquel home ao que coñecera
de que tiña que estar ao carón da-
quel home que coñecera naqueles
días de Burdeos. 

Pero a represión franquista
fíxolles imposíbel a permanencia
no país e Mariví e Ramón de-
ciden marchar de novo para Ar-
xentina. “Volverían cando todos
recuperasen a esperanza. Pero,
namentres, transcorreron anos de
estadía en Bos Aires, acurtando a
distancia que os separaba da te-
rra coa actividade política e cul-
tural, coa súa vinculación á fede-
ración de Sociedades Galegas e
aos exiliados galegos –Blanco
Amor, Laxeiro, estaría moi preto
deles- e coa participación en re-
presentacións teatrais” conta An-
xos Sumai no prólogo do libro. 

Tres tempos e a esperanza re-
lata a emoción da república dun-
ha vida galega, a traxedia da re-
presión é móstrase crónica dun
exilio vivido a rente de pel nun-
has páxinas emocionantes.♦

Nº 1.044
Do 25 ao 31
de xullo
de 2002 Hai campañas interna-

cionais de moito ros-
millo contra as minas

persoais. Tamén as hai con-
tra o traballo e a prostitu-
ción infantil (a Thailandia
chegan ocidentais en procu-

ra de satisfacción extra). O
secretario do Tesouro norte-
americano e o cantante Bo-
no percorreron África e á
volta dixeron que o proble-
ma era a falta de auga potá-
bel. Agora están pensando

en enviarlles pastillas pota-
bilizadoras. O día que al-
guén reúna todas estas cam-
pañas (tan modernas), des-
cubrirá que o que cumpría
era loitar contra o imperia-
lismo (tan antigo).♦
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Silencio
FRAN ALONSO

Nas sociedades ur-
banas contempo-
ráneas o silencio

non existe. Curiosamen-
te, redescubrimos o silen-
cio a partir da diminución
(nunca da desparición)
do ruído. O ruído, sen
embargo, forma parte das
nosas vidas cotiás.
Convivimos con el. In-
conscientemente, o grao
de identificación que te-
mos co ruído é tal, que en
moitas ocasións o silen-
cio nos produce inque-
danza e desasosego. E, de
feito, á especie urbana
humana, o silencio asús-
talle, intraquilízaa e, por
veces, resúltanos profun-
damente incómodo. A
asunción do ruído é tal
que xeralmente o máis
atroz, máis desagradable,
mesmo máis denigrante,
non adoita producir en
nós protesta nin reacción
social.  Educámonos no
ruído e educamos no ruí-
do. Segundo as enquisas,
a metade dos estudiantes
traballan coa televisión
prendida. E, aínda agora,
a maior parte das discote-
cas están instaladas nos
baixos de edificios de vi-
vendas. En canto ao tráfi-
co, o ruído que produce é
un dos máis molestos e as
coiteladas ruidosas que
vociferan as motos son
absolutamente desgarra-
doras para quen as escoi-
ta. Hoxe, o silencio é un
luxo, caro, e como tal
véndeno nas súas propa-
gandas, por exemplo, as
urbanizacións de chalets
adosados e as casas de tu-
rismo rural. Habitamos
na sociedade do ruído pe-
ro o ruído aféctanos a sa-
úde. O ruído produce es-
trés, intranquilidade, ner-
viosismo e alteracións
psicolóxicas. Segundo os
estudios, España é o se-
gundo estado máis ruido-
so do mundo, logo do
Xapón. Sen embargo, ta-
citamente todos acepta-
mos o ruído. Se cadra,
porque somos os seus
axentes. Porque o produ-
cimos entre todos. E qui-
zais por sermos os seus
cómplices teñen tan esca-
sa incidencia social os al-
tísimos niveis de conta-
minación acústica. O in-
cremento dos niveis de
ruído medrou en progre-
sión xeométrica nos últi-
mos anos e continúa a fa-
celo sen que a penas se
tomen medidas. Os efec-
tos do ruído sobre as per-
soas están descritos pola
Organización Mundial da
Saúde, que desde 1972
cataloga o ruído como
contaminación. Somos
preocupantemente ruido-
sos pero, ante este grave
problema permanecemos
en silencio.♦

Ano XXV.
IV Xeira.
1,75 euros.

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

Publica as súas memorias Tres tempos e a esperanza

Os tres exilios de Mariví Villaverde




