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GALIZA MOVESE, MILLORA. NINGUÉN O PON EN DÚBIDA.
Pero o avance semella un recue en termos comparativos. O que
non impede que cada obstáculo que logramos remontar o feste-
xemos como se fose unha grande victoria. Non é para menos se
unicamente temos en conta o traballo que dá conseguilo e non
ollamos que somos os derradeiros en acadalo (as autovías, rema-
tadas esta semana tiñan data de finalización oficial en 1995).
Mentres tanto, adormiñados no rolo da propaganda oficial, se-
guimos esquecéndonos de todos os outros indicadores: continua-
mos perdendo poboación a respecto do resto do Estado (36.000
galegos menos e dos millóns de españois máis nos últimos 10
anos) e a nosa xente cada vez máis envellecida; temos unha ren-
ta percápita  un tercio menor que a media española; dous tercios
do territorio estanse despoboando; desaparecen máis da metade
das explotacións do sector gandeiro e outras tantas no sector pes-
queiro desde a entrada na UE... E tamén levamos camiño de per-
der a nosa língua. Tanto que nun estudo recentemente apresenta-
do pola AS-PG (do que xa deu conta A Nosa Terra hai catro me-
ses) se afirma que “o galego en tres décadas pode deixar de ser
língua viva nos institutos”. ¿Entenderemos algunha vez que a re-
nuncia á identidade non nos garante o sair da cola económica?♦

As luces
do século XVIII
Novo Caderno A Nosa
Terra con este número
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O BNG tinxe de
caracter social o

Día da Patria

O BNG tinxe de
carácter social o

Día da Patria

A N DRÉS PA N AR O

Anxo Quintana e Xosé Manuel Beiras, coordenador e portavoz do BNG respectivamente.



Este 25 de Xullo houbo máis ex-
pectación ca emoción. Despois da
Asemblea Nacional do BNG e dos
cambios na súa cúpula dirixente,
con polémicas mediáticas incluí-
das, os nacionalistas tentaron ollar
nos discursos cambios, novos ru-
mos e ata discrepancias. Tamén o
reparto de papeis entre Xosé M.
Beiras, que perdía o protagonismo
único, e Anxo Quintana.

Entre tanta novidade, co Fes-
tigal como un xeito novo e exito-
so de celebrar a data, a tradicio-
nal manifestación cedeu en rele-
vo, ata o punto de que xa non se

sabe moi ben a xente que partici-
pa nela. No BNG conténtanse
con encher a Praza da Quintana,
algo asegurado desde hai ben
anos, pero perdeu forza reivindi-
cativa cos militantes polos bares,
instalándose na praza sen asistir
á manifestación ou abandonán-
doa para que entren os derradei-
ros da comitiva.

“Non só imos falar do país,
senón dos cidadáns”, foi a consig-
na saída da X Asemblea e os dis-
cursos convertéronse nunha mos-
tra desta nova dinámica política.
Se algo hai que destacar dos tres

discursos escoitados na Quintana
é o seu claro compoñente social
que, en certo xeito, eclipsou o ton
nacional reivindicativo que sem-
pre sobranceara na data. Os diri-
xentes do BNG tomaron nota da
folga xeral, do seu éxito cunha di-
mensión que semellaba non agar-
daban na Galiza, e decidiron po-
ñerse á fronte desa vaga de des-
contento, até o punto de convertir
a protesta cidadá do 20-X no eixo
das alocucións.

Así, Ana Pontón, represen-
tante da mocidade, fixo referen-
cia á emigración dos mozos, an-

tre aplausos da concurrencia. Ta-
mén o discurso de Anxo Quinta-
na estivo cheo de chiscos á es-
querda, sobre todo á CIG. Os
seus militantes, contrariamente
ao ocorrido en anteriores anos,
sairon nesta ocasión contentos
da Quintana non só polas cons-
tantes referencias ao mundo so-
cial e laboral, senón por loubar o
papel do sindicato.

A folga e
as eleccións municipais

Xosé M. Beiras afirmou que os

valores defendidos polos miles de
manifestantes na xornada de fol-
ga van estar presentes tamén nas
próximas eleccións municipais,
vinculando a presencia de alcal-
des nacionalistas a que se poidan
resolver problemas como o da
pesca. Este sector tamén estivo
presente cando, tanto Anxo Quin-
tana como Xosé M. Beiras, se re-
feriron ao conflicto do Estado es-
pañol con Marrocos e cando de-
fenderon o dereito de autodeter-
minación para o Pobo Saharaui.

O conflicto por unha peneda
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A folga xeral convertiuse no eixo principal dos discursos

Un Día da Patria de marcado
carácter social

A. EIRÉ - P. BERGANTIÑOS -  A. ESTÉVEZ - R. VALVERDE

Foi un 25 de Xullo novidoso. A nova dirección do BNG voltaba a se atopar coas bases despois dos cambios
da Asemblea Nacional. ¿Mudarían os discursos? Mudaron. Sobranceou neles o carácter social. O Festigal
tamén marcaba unha nova etapa. Pérez Touriño, pola súa parte, lograba facer escoitar o seu discurso nunha
data esquecida ata de agora polos socialistas. E falando de esquecementos, Beiras non se lembrou esta vez
de Fraga, que perdeu protagonismo despois de 13 anos. Os nacionalistas voltaron a equiparar PSOE e PP.

A Executiva Nacional do BNG, en primeiro termo, “escolta” a Xosé Manuel Beiras durante a súa intervención.                                                                                                                                         PA C O  VILABARR O S



que nada vale, foi contraposto á
“hipoteca de sectores estratéxi-
cos para nós, como a pesca”. E
ao referirse aos dereitos do Saha-
ra tamén se aludíu
á pertencia a ese
pobo das augas do
Banco Canario-
Sahariano.

Neste marco
s o c i a l ,  t a m é n
houbo referencia
á situación “de
vacacións” da sa-
nidade, recibida
con clamorosos
aplausos. Palpá-
base que os pre-
sentes sentían e
compartían estes
temas, pero, aínda
así, non levanta-
ron as emocións
doutros anos can-
do as arengas se
referían á Galiza
nación ou á auto-
determinación. 

Este ano Bei-
ras foi desorado
neste  aspecto ,
aínda que, seguin-
do cunha dinámi-
ca acentuada hai
uns meses, voltou
reclamar ao BNG
como o continua-
dor do ideario e
da laboura políti-
ca dos devancei-
ros do Partido
Galeguista, con
especial mención
a Alexandre Bó-
veda.

O diálogo con
Fraga

¿E de Fraga qué?
Esta vez estivo
ausente das dia-
trivas, ocupando
Aznar o posto de
albo dos ataques
nunha denuncia
da reversión de-
mocrát ica  que
p r o s t i t u i r í a  a
const i tución e
tentaría valeirar
os estatutos de autonomía, re-
centralizando competencias.

Tampouco se salvaron destas

acusacións, de “ofensiva non só
ideolóxica”, o PSOE e Rodríguez
Zapatero, ignorados outros anos.
O PSdG-PSOE tamén foi acusa-
do de deslealtade nos gobernos

municipais. Non
negan os na-
cionalistas novos
pactos munici-
pais, pero os so-
cialistas xa non
aparecen como a
maridaxe necesa-
ria, nin desbancar
a Fraga como a
teima do discurso
nacionalista.

Pola contra, a
única referencia
indirecta a Fraga
foi a de Beiras
para demandarlle
“ resu l t ados  e
reciprocidade en-
tre iguais” na po-
lítica de diálogo.
Beiras aprovei-
tou para expli-
carlle á militan-
cia, algo ravisca,
como enfoca o
diálogo con Fra-
ga: “falar con to-
dos para tratar os
grandes temas de
Estado que lle
afectan a Galiza.
Pero non como
un xoguete en sí
mesmo; dialogar
para ter resulta-
dos, non para en-
redar”.

Os discursos
institucionais de
Fraga tiveron o
diálogo, igual-
m e n t e ,  c o m o
motivo central.
Semella a canti-
lena de moda
nesta etapa polí-
tica do veterano
presidente. A re-
a l idade  a índa
non foi quen de
c o n f i r m a r  n a
práctica esas bo-
as  in t enc ións
que se lle supo-
ñen, como pasa
tamén cos seus

cánticos galeguistas, segundo
fan ver tanto nacionalistas co-
mo socialistas.♦
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Vén da páxina anterior

Aspecto da Praza da Quintana.                                                                                                                                                                                                                                 PA C O  VILABARR O S

“Cómpre reactivar a mobiliza-
ción democrática e participati-
va da cidadanía” que xa de-
mostrou o pasado 20 de xuño
“estar disposta a defender por
si mesma o que os grandes
partidos non defenden”. Con
esta afirmación, Xosé Manuel
Beiras pechaba a crítica á “di-
námica involutiva de acoso
ideolóxico e político” do go-
berno de Aznar, que ocupou
boa parte do seu discurso.

De seguido, Beiras desta-
cou a  importancia das elec-
cións municipais do próximo
ano e referiuse á necesidade de
que  “toda esa cidadanía com-
prenda que só proxectos políti-
cos como o do BNG asumen  e
defenden, tamén nos concellos,
os valores do benestar social,
as libertades democráticas e os
intereses do pobo galego”. Nos
últimos vinte anos o naciona-
lismo experimentou un ascen-
so vertixinoso, pero hai que
“redimensionalo e reduplicar a
súa capacidade de acción polí-
tica”, indicara pouco antes. 

Beiras diagnosticou un “es-
tado da Autonomía que anda
lonxe de ser satisfactorio” por-
que as “forzas políticas de obe-
diencia estatal que detentaron o
poder nas institucións” non fi-
xeron uso do seu potencial. Ao
tempo, “o deseño constitucio-
nal do Estado padece unha gra-
ve involución” coa invasión de
ámbitos competenciais exclu-
sivos. “Estamos en presencia
–engadiu– dun soturno redese-
ño uniformista que ameaza re-
ducir a nosa precaria autono-
mía política a simple xestión
administrativa”. A maiores, de-
nunciou, “recrudeceuse a ofen-
siva chauvinista e ata neocolo-
nialista” contra “os que somos
periferia dentro do Estado” pe-
ro tamén, e coa complicidade
do líder da oposición Rodrí-
guez Zapatero “contra os inmi-
grados africanos e os dereitos
políticos dos pobos do Magreb

a xeito de imperialismo lilipu-
tense” mentres se hipotecan,
dixo, intereses galegos. 

Ao entender de Beiras hai
que reactivar a mobilización e a
participación da cidadanía pero
tamén “dinamizar as institu-
cións galegas”. O portavoz do
BNG apostou polo diálogo para
“temas de Estado” e aclarou que
“estamos a facelo desde as no-
sas propias posicións políticas e
alternativas programáticas que
nos sitúan, inequivocamente, na
oposición ao actual goberno da
Xunta” porque “somos na-
cionalistas e progresistas”.

Pontón e Quintana

Despois de lembrar que Galiza
é unha nación con dereito á au-
todeterminación –como repeti-
ría logo Anxo Quintana– a Se-
cretaria de Políticas para a Mo-
cidade da Executiva do BNG e
Responsábel de Organización
de Galiza Nova, Ana Pontón,
adiantou as primeiras críticas á
ofensiva de Aznar contra o na-
cionalismo e “en particular”
contra o galego. “Saben ben
–explicou– que o BNG non é
unha entelequia teledirixida
desde un gabinete de mercado-
tecnia ou desde un grupo me-
diático” senón miles de persoas
“que poñen a disposición de
Galiza toda a súa ilusión, esfor-
zo e teima”. A participación da

xente moza na folga xeral e a
denuncia da emigración xuvenil
foron temas aos que se referiu
nun discurso no que non faltou
o apoio aos estudantes que so-
fren multas e condenas por tra-
tar de despregar unha pancarta
contra a LOU diante de Fraga. 

O coordinador xeral do
BNG advertiulle ao PP que o
noso país, “como puidemos
comprobar recentemente na fol-
ga xeral”, conta con xente em-
peñada en facer política “desde,
por e para” Galiza. O 20 de xu-
ño, engadíu Anxo Quintana, “a
nación galega estivo á vangar-
da, unha vez máis, da contesta-
ción e o espírito crítico demos-
trado en todo o Estado”. Criti-
cou a “prepotencia e a política
antisocial e antidemocrática” de
Aznar pero tamén o PSOE, por-
que “significa máis do mesmo”
e “só se lle ocorre competir co
PP na ardua tarefa de exacerbar
o espíritu patrioteiro e militaris-
ta” en referencia ao episodio de
Perejil. Coas eleccións munici-
pais a tiro de pedra, o tamén se-
nador do BNG, repasou breve-
mente a xestión nacionalista nas
cidades e pechou a súa interven-
ción cunha chamada á unidade.
“Aprendimos –dixo– que na no-
sa unidade está a nosa forza e
que só de nós depende que a po-
lítica galega non sexa unha es-
túpida e mimética extensión da
política española”.♦

Beiras contra a ofensiva
‘neocolonialista’ de Aznar

X.M. Beiras.                                                                               A . PA N AR O

Perdeu papel

a tradicional

manifestación e

xa non se sabe

moi ben a xente

que participa nela.

O BNG contrapuxo

o conflicto de Perejil

á defensa dos

sectores estratéxicos

afectados polo

conflicto marroquino.

Beiras reclamou

de Fraga ‘diálogo

para ter resultados,

non para enredar’.
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Os concellos galegos que cele-
bran o Día Nacional de Galicia
teñen en común a data do 24 de
xullo, para non interferir nos ac-
tos centrais da festividade, e en
que están gobernados por na-
cionalistas. Logo cada un celé-
brao ao seu xeito, escollendo
mesmo a denominación que mi-
llor lle parece. Tampouco PP e
PSdG-PSOE e as representa-
cións estatais se comportan de
maneira idéntica.

En Pontevedra os populares
non asistiron ao acto e, mesmo,
algunhas autoridades da admi-
nistración estatal se mostraron
remisas. No Ferrol non participa-
ron os concelleiros socialistas,

socios do goberno co BNG, e as
autoridades non compareceron
na praza do Himno Galego, pero
sí na recepción oficial. En Vigo é
onde a celebración acada maior
unimidade política, pois tamén é
a máis lonxeva ao ser institucio-
nalidada hai 10 anos, sendo al-
calde Carlos Príncipe.

Esta celebración municipal,
recuperada polo concello de Fene
despois das primeiras eleccións,
tivo este ano o seu carácter máis
reivindicativo en Pontevedra. Es-
te concello convida a unha per-
soa relevante da cidade para pro-
nunciar o discurso institucional.
Nesta ocasión foi o historiador
Carlos Velasco que non só lem-

brou a Pontevedra da República
co seu “grande nivel político”,
senón que entroncou aquelas are-
las e visión da boa vila coa actua-
lidade, apostando ambas pola hu-
manización da cidade (realizaba
así referencia indirecta á polémi-
ca da peonalización).

Tamén se dirixiu aos presen-
tes no acto do “Día da Patria” an-
te o monumento a Castelao o al-
calde Miguel Fernández Lores
que realizou unha defensa da sa-
nidade e o ensino publico e criti-
cou a globalización e o “baño de
españolismo”.

En Vigo é tradicional que es-
criba e lea o bando un escritor
afincado na cidade. Nesta oca-

sión o escollido para o “Día de
Galicia, Día da Patria Galega”,
foi Manuel Forcadela. Realizou
unha proposta de “Vigo como ci-
dade da cultura” afirmando que
nela “están resumidos os princi-
pais valores que a imaxe da cida-
de ten ido suxerindo”. Reclamou
o pluralismo informativo sosten-
do que “só os cidadáns verdadei-
ramente culturizados son quen
de combater os embates do tota-
litarismo”. Ao mesmo tempo de-
fendeo a língua como “ambito de
reunión de todos os galegos”.

A defensa da língua tamén es-
tivo presente na alocución realiza-
da polo alcalde do Ferrol Xaime
Bello na praza do Himno Galego.

Bello recordou os nosos devancei-
ros do Rexurdimento, a Frei Sar-
miento, a quen se lle adicou este
ano o Día das letras galegas, e a to-
dos os que defenderon ao longo da
historia a nosa lingua e a nosa cul-
tura. O alcalde ferrolán concluíu
que o futuro de Galiza e da nosa
língua dependerá “da tenacidade e
constancia con que os galegos e
galegas de hoxe a defendamos”.

En Lugo o concello realizou
unha declaración institucional e
o Cantón acolleu unha esposi-
ción sobre a vida e obra de Cas-
telao. Outros concellos promo-
veron diversos actos con agasa-
llo de libros, bandeiras ou actua-
cións musicais.♦♦

Populares e socialistas responderon de forma diversa
á celebración convocada polos concellos nacionalistas

Ata a Carballeira de San Lou-
renzo achegouse máis xente que
nunca. Con mellor infraestrutu-
ra este ano (había carpas para
xantar, varias barras e incluso
un palco profesional que a xuí-
zo de algúns ocupaba demasia-
do) o tradicional lugar de en-
contro volveu presenciar xoldra
toda a tarde do 25 de xullo. Pa-
ra moitos, a celebración xa co-
mezara a véspera e o Festigal
02, que asumiu a difícil tarefa
de competir coas festas da cida-
de, axudou a reivindicar a Patria
por todo o alto.

A carballeira de San Lou-
renzo seguía no sitio, pero ao
seu redor erguíase un importan-
te despregue de programación.
Ficou nun extremo do recinto
do Festigal, unha miguiña des-
prazada, pero mantívose como
centro neurálxico da celebra-
ción que chega despois da  ma-
nifestación nacionalista. Alí,
aos saúdos e ás conversas xun-

guiúselles o baile. Mais se nou-
tras ocasións os que tocaban
eran músicos espontáneos, des-
ta volta subiron ao escenario va-
rios grupos tradicionais que
convidou a organización. 

O que xa non se podía obter
na carballeira era material e in-
formación sobre organizacións
ou colectivos. Estaban ubicados
–igual que o posto de A Nosa
Terra– noutras zonas do recinto
e visitalos convidaba a dar un
paseo tamén por outras zonas
que espertaron o interese de va-
rios miles de persoas. Con máis
éxito algunhas actividades que
outras, a galería de artesanía, a
municipal, o espacio de anima-
ción, a galería das ideas, a das
letras... atenderon visitas desde
o 24 pola mañá.

Contra a noite do 25 o can-
sazo empezaba a pasar factura,
os xardíns do campus sur da
universidade servían para coller
folgos e aínda houbo quen

aguantou ata o fin. Pero o últi-
mo concerto non conseguiu
xuntar o público que era de es-
perar co cartel que de balde se
ofrecía. Unha programación de
vertixe e moita diversión. De
seguro que a organización, a día
de hoxe, xa dispón de bastante
información coa que mellorar a
cita do vindeiro ano, se é que
deciden consolidar o Festigal. 

¡Ah! Unha mágoa: despois
da manifestación, a gran festa
para celebrar o día no que Ga-
liza se afirma como nación e
reclama o seu dereito á autode-
terminación, o Festigal pouca
máis simboloxía nacionalista
luciu que as camisolas e os au-
tocolantes de cadaquén. A festa
do Avante do PCP, cunha estru-
tura moi similar e da que se
desfruta durante tres días pa-
gando, segue a acoller centos
de miles de persoas vestida de
encarnado e inzada de bandei-
ras comunistas.♦

Reportaxe Grá fica: PA C O  VILABARR O S

Festigal sen estrela



Había tempo que os socialistas
“non collían ao PP e BNG co pe
cambiado”, e lográrono este 25
de Xullo. Así o afirmou Xosé
Blanco, secretario de organiza-
ción do PSOE.

A proposta que pillaría a po-
pulares e nacionalistas a con-
trapé non sería outra que a rea-
lizada por Pérez Touriño para
reformar o Estatuto. A defensa
desa demanda centrou o discur-
so do secretario xeral do PSdG-

PSOE ante o busto de Castelao
en Rianxo, onde logrou reunir a
maioría dos dirixentes socialis-
tas galegos.

O discurso tamén serviu pa-
ra que Touriño clarificase a súa
postura sobre a reforma estatu-
taria. “Só pretendo abrir o deba-
te entre os partidos para, entre
todos, estudar a posibilidade de
adaptar, adecuar e reformar o
Estatuto se se estima necesa-
rio”, afirmou.

O secretario xeral socialista
pensa que sí, que chegou a hora
de modificalo. É deu argumen-
tos: “nos últimos anos modifi-
cáronse as condicións politicas
e sociais de Galiza onde a ci-
dadanía demanda políticas
avanzadas de benestar e cohe-
sión para mudar este país”. Pro-
puxo “impulsar o autogoberno
cun novo modelo social”

Nun discurso tinguido de ga-
leguismo, no que eloxiou o tra-

ballo daqueles que apostaron po-
lo autogoberno”, Touriño denun-
ciou que o PP está a encabezar a
“involución autonómica”, recor-
dando que “xa non querían ra-
char co franquismo”.

Xosé Blanco, con Castelao
como testemuña, coincidiu con
Touriño (nun discurso en caste-
lán, din que para que as súas pa-
labras pudesen sair nos teledia-
rios) en denunciar a involución
autonómica e demandar máis au-

togoberno. Para Blanco, Touriño
“é a persoa que Galiza necesita
para sacar adiante este país”. Ac-
to seguido acusou ao BNG de
“ter unha mentalidade tan antiga
coma o PP”. Aznar tamén é “un
autoritario e un antiguo”, segun-
do o político de Palas de Rei. E
Fraga outro “antigo” “incapaz de
entender a Galiza emprendedo-
ra”. Tamén lle puxo nota ao tra-
ballo do PSOE: un notábel alto.
Despois, a sardiñada popular.♦♦
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O PSdG-PSOE denuncia a ‘involución autonómica’

Os que máis madrugaron o 25
de xullo foron os manifestantes
convocados por Nós Unidade
Popular, que celebraban ade-
mais do aniversario da súa
constitución baixo o lema “Um-
ha outra Galicia é possível”. As
once e media partía da alameda
unha manifestación menos
concorrida que a do pasado ano
–ao redor de cincocentas perso-
as- na que quixeron poñer de
manifesto que o 25 de xullo
“non é unha celebración inocua
e compracente”. Durante a mar-
cha houbo consignas contra as
organizacións políticas PP,
PSOE e BNG, aos que se referi-
ron como “onte opositores, ho-
xe represores”, e contra un 25
de xullo “prostituído polo poder
español”.

Estaban molestos os respon-
sábeis de Nós-UP co goberno
municipal compostelán pola ne-
gativa a permitirlle que realiza-
ran a súa festa-xantar na históri-
ca praza de Mazarelos. Segundo

relataron, o concello estivo in-
formado desde o 26 de xuño da

solicitude e, aínda sen atreverse
a darlle unha resposta oficial,

negou o permiso a través dos
funcionarios municipais. Aos

independentistas non lles sentou
ben que non houbera impedi-
mentos para a celebración do
Festigal, da Fundación Galicia
Sempre, no campus e si para o
seu xantar.

Durante a manifestación, na
que unha das pancartas máis vis-
tosas, foi a que anunciaba o por-
tal galizalivre.org, reivindicouse
a bandeira galega como a única
lexítima. Se ben, a presencia de
bandeiras españolas españolas
nos balcóns era mínima, os be-
rros dos manifestantes consegui-
ron que se retiraran na entrada da
zona vella. No palco, con gran-
des retratos de Alexandre Bóve-
da, Moncho Reboiras e Lola e
Xosé, os membros do Exército
Guerrilleiro mortos na discoteca
Clangor no ano 1990, Antón
Santos, responsábel comarcal de
UP en Compostela, afirmou que
a mobilización independentista
era mostra da “persistencia na
vontade de manter con vida o
proxecto galego”.♦

Nós-UP contra a ‘celebración inocua’ do 25

A . PA N AR O

Arredor de catrocentas persoas
acudiron á concentración da Fron-
te Popular Galega, baixo o lema
“Pola República Galega”. A mani-
festación, que comezou na Alame-
da de Santiago, concluíu na Praza
do Toural cos discursos dos diri-
xentes da formación. Entre as pro-
clamas que se foron lanzando du-
rante a marcha, destacan as alu-
sións contra a política antisocial
do PP e sobre todo as reclama-
cións pola independencia de Gali-
cia baixo cánticos como “Indepen-
dencia e socialismo”, “Estamos
fartos de ser unha colonia” ou “De
fronte, sen tregua, república gale-
ga”. Detrás da manifestación da
FPG marchou unha máis pequena
do PCE (r), que camiñaba corean-
do a proclama “baixo o imperialis-
mo non hai liberación nacional”.

Os discursos da FPG centrá-
ronse na reclamación dun “día da
patria galega independente”. Aglo-
balización tamén foi tema esencial
dos discursos de Méndez Ferrín,
Mariano Abalo ou Paula Pérez. Pa-
ra a FPG, “non é que o capitalismo
estea en crise, senón que se trata
dunha economía de crise”. Segun-
do esta formación, “o capitalismo e
o imperio son unha vía política de
explotación” e propuxeron como
única solución para acabar con es-

ta situación “a extinción mesma do
capitalismo”.

No discurso máis aplaudido po-
los asistentes, o de Méndez Ferrín,
este recordou  que España non é un
Estado inamovible sinalando que
“se caeu o Imperio Romano tamén
pode caer España”. Tamén tivo pa-
labras para os medios de comunica-
ción e recordoulle aos asistentes

que “pese a eles a independencia de
Galicia é posíbel”. Do mesmo xei-
to, reivindicou un nacionalismo
“máis realista e menos romanticis-
ta, que non se basee en soños e cel-
tas”. Para el, “o independentismo
debe estar fundamentado na razón,
na crenza de que os proletarios son
os que deben contribuír á indepen-
dencia de Galicia”. Ferrín rematou

a súa intervención co berro de “so-
mos independentistas porque so-
mos comunistas, viva Galicia ceibe
e socialista”.

Pola súa banda, Mariano Abalo
fixo referencia no seu discurso ao
11 de setembro. Na súa opinión,
esa data foi unha “desculpa para os
Estados Unidos para excluír aos
pobos do mundo”. Segundo Abalo,

“temos que serlle servís ao siste-
ma, ao capital e ao pensamento
único, senón hai represión”. Ta-
mén tivo palabras para atacar as
políticas do BNG, sinalando que
este partido “é incapaz de encabe-
zar un cambio para Galicia”. Para
el, “o BNG dáse o abrazo con Fra-
ga da maneira máis humillante” e
“Francisco Rodríguez ten moi
pouca vergonza cando no parla-
mento é capaz de aprobar unha re-
solución a favor da colonización da
illa marroquí do Perejil”. No seu
discurso acabou sinalando que “as
alternativas están claras” xa que
“quen quere a Aznar e Zapatero,
quere menos liberdades democráti-
cas e nós queremos máis solidarie-
dade con pobos como Euskadi”.

Nos discursos restantes tamén
se fixo mención a temas como a
precariedade do emprego, a lei de
partidos políticos e a LOU. Neste
sentido, lembraron as causas pen-
dentes que aínda teñen “os mem-
bros do movemento anti-LOU cas-
tigados por estar en contra do ante-
rior rector”. Para os responsábeis da
FPG a realidade española é moi dis-
tinta a como a debuxan os medios
de comunicación e o goberno e iro-
nizaron sinalando que “España vai
ben no mundial e en Eurovisión”.

Os actos organizados pola
Fronte Popular Galega remata-
ron cunha comida ás tres e media
da tarde no monte da Condesa.
Antes, como despedida, os asis-
tentes á manifestación cantaron
o himno galego.♦

Case catrocentas persoas asistiron á manifestación 

A FPG reivindica a ‘República Galega’

A . PA N AR O



Sabemos moi ben que as situacións so-
ciais e políticas en Galicia, País Vasco e
Países Cataláns son moi diversas. Tan-

to, que sempre foi difícil facer comparacións
e establecer ránkings comparativos sobre a
saúde nacional de cada un dos nosos países.
E sempre resultou dificil –con poucas excep-
cións– chegar a acordos de colaboración en
calquera dos campos posíbeis: o cultural, o
económico, ou, sobra dicilo, o político. Efec-
tivamente, temos territorios nacionais con
graos de integración moi diferentes –con Ga-
licia no punto máis integrado e os Países Ca-
taláns no extremo da diferenciación interna–;
as circunstancias sociolingüísticas a penas
teñen comparación; o movemento migratorio
é do signo contrario a lado e lado da penín-
sula e, entre moitas outras diferencias, a tra-
dición e a cultura política son sorprendente-
mente desiguais.

De toda esta diversidade entre nós dedú-
cese unha primeira consecuencia lóxica, e
dende o punto de vista nacional, positiva:
que España, a pesar dos máis de vinte anos
de esforzos homoxeneizadores, dos seus go-
bernos centrais, primeiro o PSOE e agora o
do PP, aínda non existe. Ou, precisando un
pouco máis, que non existe como unha uni-
dade máis alá da retórica ideolóxica dos inte-
lectuais que son xenerosamente mantidos pa-
ra reinventar España xornalisticamente, ou
dos contundentes pero efémeros fenómenos
mediáticos, musicais e deporivos, tipo Festi-
val de Eurovisión ou Mundial de fútbol. Así
pois, xa temos unha primeira boa nova que
debemos apuntar ben: os efectos españoliza-
dores, por non conseguir, non puideron nin
tan só desfacer as diferencias entre as na-
cións que querían diluír ata borralas do ma-
pa.

Pero tamén hai circunstancias que nos
achegan a pesar de todas as diferencias. En
primeiro lugar, como é evidente, estamos
moi perto polo mero feito de compartirmos
dono, e de sufrirmos as mesmas dependen-
cias, provocacións e humillacións. Deste mo-
do, visto desde os Países Cataláns, e moi es-
pecialmente dende Cataluña, as agresións do
PP ao PNV, poñamos por caso, son unha lec-
ción sobre como actuaría o goberno español
en caso de apuntar con claridade cara a un
proceso autodeterminista. É dicir, que a uni-
dade territorial e de patria, en España, son
consideradas un ben superior ao da paz. E es-
to puido xustificar dende a vontade do go-
berno central de facer fracasar a tregua da
ETA de 1998, conseguida ata a estratexia ac-
tual de encabuxamento político ata conseguir
unha perigosa división social interna que
cren que lles serviría de blindaxe para evitar
unha posíbel consulta democrática ao pobo
vasco sobre o seu futuro.
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Anécdota sobre o
presidente do Rea l
M adrid . En 1977 ,
vixentes a índa as
corporacións
franquistas, que non
se democra tiz arían
a ta dous anos
despois,
Florentino Pérez
era o encargado de
parques e xardíns
da capita l española .

Solto que se colou
de rondón polos
noticieros: Unha
testemuña da
fisca lía dá lle a
ra zón ao ex-
presidente
iugoslavo
Slobodan
Milosevic que está
a ser xulgado por
un tribuna l
internaciona l. Por
certo , ¿porque ha i
tan pouca
información sobre o
xuízo? ¿Acaso non
van ben as cousas?

A memoria dos
orz amentos da
Deputación de Lugo
consta de tres
páxinas. Unha
de las está
comp letamente
ded icada a
xustificar o
investimento no club
Breogán. A  iso
chámase lle
claridade nas
contas e centrarse
nos temas
importantes. O s

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González

Únennos as cousas que
nos envexamos

SALVADOR CARDÚS I ROS

Entre Cataluña, Euskadi e Galiza hai coincidencias pero tamén distan-
cias. Cada un dos tres paises ten méritos que os outros envexan, pero
isto é positivo, segundo o sociólogo e xornalista catalán Salvador Car-
dús que con este artigo inicia a súa colaboración con A Nosa Terra.

Cartas

Grallas nunha carta
No pasado número, A Nosa Te-
rra publicou unha carta enviada
por min que apareceu co título
“Sobre o BNG monfortino”, re-
lacionada cun artigo anterior de
Afonso Eiré. No escrito non apa-
recen unha liñas fundamentais
para a comprensión do párrafo,
polo que envío o suprimido no-
vamente: “Como era público que
o goberno municipal de Monfor-
te ía aprobar esa moción -desac-
tivándose así a comisión veciñal-
o responsábel comarcal do BNG
(Severino Rodríguez), que fora
elexido pola organización para
representala na citada comisión,
apartando ao portavoz munici-
pal, entregoulle a este... unha
proposta da comisión, distinta da
postura oficial do BNG”.

Desfeito o erro, dicir tamén
que o citar a profesión de Alicia
Cadarso, ex-membro do Conse-
llo Nacional, e non “ese” mem-

bro, como aparece publicado, ten
como finalidade aclarar que tra-
balla nunha empresa, o Sergas,
que ten como lingua oficial o ga-
lego, polo que podemos deducir
que o uso que fai do español co-
mo língua normal no desenvol-
vemento do seu traballo, é unha
opción escollida por ela libre-
mente e non por imposición de
ninguén. Esta opción sería respe-
tábel noutra persoa pero non nun
cargo público do BNG a nivel
comarcal e nacional, organiza-
ción que supoño aínda seguirá
tendo como un dos piares funda-
mentais a defensa da lingua e a
cultura deste noso país.♦

PILAR SAAVEDRA CODESIDO
(MONFORTE)

Recordo para
Carlos Fernández

Para Dores Asorei Veiga.
Con esta carta quero agradecerl-

he a Afonso Eiré o recordo que
en A Nosa Terra de faz tres se-
manas, tem feito sobre a morte
do nosso amigo Carlos Fernán-
dez, responsável de Galiza Nova
na emigraçom, militante e cola-
borador de diversas agru-
paçonws nacionalistas galegas.
Os seus amigos com grande dor
de coraçom recordamos agora o
sue comproimiso e o seu amor à
patria, assi como os momentos
de conversas, trabalhos conjun-
tos e ilusons que com el compar-
tilhamos. Home coerente e mai-
go fidel e sacrificado, gostava de
escrever para os seus amigos pe-
quenas notas de ánimo que dei-
xava cima dunha mesa ou numha
faldriqueira, debuxos, citas...
agora recollemos essas pequenas
notas e as fotografias, a corres-
pondencia, as adicatorias nos liv-
ros, os projectos nom realizados
mas debatidos durantes muitas
noites. Acho que Eiré sintetiza
moi bem o espíritu que carlos vi-

vía, com verdadeira devoiçom
galega, mas sinto que nom haja
umha homenajem ou umha pe-
quena nota de condolencia do
nacionalismo mais oficiosa a um
dos seus militantes que se bem
bassou o seu trabalho polo ano-
nimato que sempre escolhem au-
qeles que optam polo trabalho
mais duro e produtivo, tamén ad-
vogou pro un amor `aGaliza sem
nehum tipo de concessoms e un
exemplo de militancia desinte-
ressada. Os seus amigos e com-
panheiros aprendimos bem cou-
sas del, sobre todo que o improt-
nate nom som as grandes pesso-
alidades nem as palavras ponpo-
sas senóm as pequenas cousas, o
detalhe, a humanidade e o senti-
mento que nos faz continuar a
luitar por esta naçom. El como
ninguém sabia fazer da entrega
dum livro, dumha conversa, um
acto fundamental e central, algo
mui especial. Eis a grandeza de
home humilde e sacrificado, se

Continúa na páxina seguinte

A N A PILLAD O



En segundo lugar, tamén nos aproxima,
máis do que poida parecer a primeira vista,
a pertencia á área común europea. Se para
os españois Galiza, o País Vasco ou os Paí-
ses Cataláns son problemas moi distintos,
para Europa, son moi similares. E non é so-
amente que a presencia das rexións na toma
de decisións se formule nos mesmos ter-
mos, senón que se algunha vez se discutise
un tipo de encaixe político que tivese que
respectar a expresión democrática dunha
vontade soberana, para Europa, o problema
sería da mesma proporción e cosnecuencias
para os tres casos. É por este motivo que se
a política interna nos pode distanciar, a ex-
terior, sen ningunha reserva, nos pode unir
moito máis.

Finalmente, únenos a cuestión que xusti-
fica que agora mesmo falemos deste tema: a
existencia das tres realidades nacionais en
proceso de construción por un lado pero en
permanente erosión polo outro. Pero, sexa
como sexa, as nosas cuestións nacionais son
tres conflitos pendentes e sen ningún tipo de
dúbidas, tres desafios que seguirán abertos
durante moitos anos, con independencia de
se acaben mal ou ben. Esta coincidencia na-
cional, non no orgullo de ningunha vitoria
definitiva, senón na precariedade dunha cos-
trución lenta e contraditoria, é a que explica
unha corrente intensa e ampla de simpatía
“inter-nacional” en sentido estrito. Nos pri-
meiros tempos nos que Mayor Oreja era mi-
nistro de Interior confesábao con sorpresa:
mentres en todo o Estado lle pedían máis
guerra contra a ETA, cando viña a Cataluña
pedíanlle diálogo. E esta situación mantense.
Cataluña foi vítima da barbaridade etarra co-
ma ninguén, pero a pesar de todo, é aqui on-
de despois do asesinato de Ernest Lluch se
pedía diálogo e é aqui onde nin os socialistas
–que xa é dicir– comparten a estratexia pro-
vocadora da Lei de Partidos ou onde a pren-
sa catalana non se apuntou á guerra de infor-
mación como se fixo en España. Hai, pois,
unha fortísima corrente de comprensión en-
tre galegos, vascos e cataláns que nos senti-
mos cómplices ao compartir algunhas dife-
rencias que non son folclóricas ou de paisa-
xe, que non son meramente feitos ou pecula-
riedades diferenciais como pode ter calquera
outra rexión, senón que as vivimos como un-
ha expresión dunha vontade de afirmación
nacional, é dicir, política.

Pero aínda hai outra cousa que nos ache-
ga a galegos, vascos e cataláns. E é a exis-
tencia dun subtil tecido de envexas que, pre-
cisamente porque somos diversos, non ten si-
metría. Envexámonos, os uns aos outros,
cousas ben diferentes. Desta maneira, e só
por poñer algún exemplo e falar só das enve-
xas catalanas, dos galegos desexariamos a vi-

talidade cultural e, en
particular, a literaria e
editorial. A aparición
cada semana de A Nosa
Terra, o semanario ga-
lego de informaciñon
xeral, cunha espléndida
sección cultural e de
crítica literaria, fai mo-
rrer de envexa os nosos
editores. E, dos vascos,
envexamos tantas cou-
sas... Agora mesmo, a
forma de falar clara e
nobre de seus dirixentes
políticos, a dignidade con que Ibarretxe res-
ponde ao fustigamento persoal ao que está
sometido ou a claridade dos obxetivos políti-

cos do nacionalismo
que goberna o país.

Galegos, vascos e
cataláns non nos sentí-
mos cordialmente pró-
ximos porque nos pare-
zamos moito, non. Sen-
tímonos perto precisa-
mente por aquelas dife-
rencias que nos afirman
como interlocutores
con voz propia e igual
dignidade e tamén por
este tecido subtil de en-
vexas de aquelo que os

outros pensamos que necesitariamos para
chegar a ser uns países completos, normais,
pacíficos... Ou sexa, independentes.♦
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cidadáns da
provincia de Lugo
poden ficar
tranquilos: a
Deputación non se
preocupa de se
quedan sen
traba llo , pero si de
que non queden sen
baloncesto.

A Xunta
entregoulle a
meda lla de ouro
G a licia ao
Deportivo da
Coruña , que gañou
a Copa . A  empresa
Zeltia , que
experimentou unha
medicina contra o
cancro e hoxe é
punteira no mundo,
tivo que
conformarse coa de
pra ta . O utros que
van moi a tinados
coa orde de
prioridades. 

Un axente
po lici a l de Xénova ,
de 2 5 anos,
recoñeceu que fo i
e l o que introduciu
dous cócte les
Mo lotov na  sede do
movemento
antig loba liz ación.
O  achado serviu
logo para  acusar
de vio lenci a  a  este
co lectivo . “ O s
mo lotov púxenos
eu, mandáronme
poñe los” , exp licou
o xove axente ante
o fisc a l que d irixe a
investigación sobre
os excesos po lici a is
no cumio do G -8 .
O  c aso deberí a
servirlle a  a lgún
rad ic a l desp istado
para  aprender a
quen benefici a  a
violencia.♦

‘Galegos, vascos e
cataláns sentímonos

cómplices ao compartir
algunhas diferencias

que non son folclóricas
ou de paisaxe”

Xosé Lois

Vén da páxina anterior

En agosto non saímos
Despois deste número, A Nosa Terra non volverá aos quiosques ata o 5 de
setembro. Farémolo para esa data con novas seccións, novos colaborado-
res e máis folgos. 

A redacción aproveitará este periodo para adiantar a realización dunha
serie de publicacións especiais sobre os últimos vintecinco anos que verán
a luz no derradeiro trimestre do ano.

A Nosa Terra deséxavos a todos e a todas un bon mes, tanto se estades
de vacacións coma se aínda non podedes disfrutalas. ¡Ah! E lembrade que
nas principais librarias están dispoñíbeis algunhas das novidades editoriais
de A Nosa Terra, tanto para adultos como para cativos. Por este mesmo nú-
mero podedes informarvos. O verán é unha boa época para ler.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

calhar os dous epítetos que mel-
hor o definam e que aquí uso
com o permisso que outorga essa
amizade que mantivemos. Sacra-
lizave à sua pàtria, mitificava ca-
da frase nos livros, cada fotogra-
fia nos jornals, cada um dos co-
metnários que se faziam da terra
e que, fóra de atitudes sectárias,
definiam essa entrega total par
ao projecto galego. Se clahar co-
mo di mui bem Eiré aguardava
das pessoas outra cousa, de ami-
zade lealtade, e eu penso que
aguardava outro país, umha pá-
tria que lhe abrira as portas de
par en par como el tinha feito
com ela, temos falado avondo
sobre isso. El nom tinha essas
misérias, nem esses sectarismos
nem essas luitas intestinas que
adoitamos practicar. Isto nom é
nemhum reproche, apenas umha
nota explicativa do que el quería
olhar na Galiza e que non ato-
pou. De Carlos Fernández apren-
dimos humanidade, a ser patrio-

tas e sobre tudo a formarnos (e
no meu caso devo-lhe iso sobre
todas as demais cousas ) e a ser
pessoas. A viver sempre em Ga-
liza, com os nossos erros e as
nossas virtudes. Devo-lhe, e co-
ma mim os seus amigos e com-
panheiros, esta breve homena-
gem e recordo.♦

RAMOM GONÇÁLEZ
(LUGO)

O PP do Covelo,
xordo
No último pleno puidemos ver a
escenificación e posta en practi-
ca do que o BNG do Covelo vén
denunciando dende hai tempo.
Puidemos ver un alcalde que un-
ha vez mais fuxiu como fai sem-
pre de manter calquera.

A día de hoxe e a pesar da in-
sistencia dos veciños do Covelo e
mais concretamente os afectados

polas obras da estrada O Covelo-
Maceira o alcalde non é quen de
se reunir con eles e falar respecto
á mellora da estrada. De seguro
que do intercambio de opinións
aproveitaríase mellor a oportuni-
dade que se ten á hora de acome-
ter esta obra, a instalación do sa-
neamento e deixar un carril bici
serían opcións interesantes á ho-
ra de refacer unha estrada.

Non é novidoso o feito de
que o alcalde con altas doses de
resentimento lles tire a fala aos
veciños que non queren ou non
lles peta axeonllarse diante do
poder que unha maioria de cove-
lenses lle confiou. Pensa o seu
propio servicio, que serve para
desprezar tanto as ideas como as
persoas que son criticas co “réxi-
me” establecido. O PP, co alcal-
de á cabeza, ten unha máis que
preocupante borracheira de po-
der, unha borracheira que lle im-
pide ver os vertedoiros que ten
espallados por todo o municipio,

unha borracheira que recrimina
con insultos aos que pensamos
de xeito diferente, unha borra-
cheira que non lle deixa apreciar
o noso patrimonio cultural e his-
torico. Ningún dos nosos monu-
mentos foi declarado ben de in-
terese cultural. Pero para o PP do
Covelo iso tanto dá, como puide-
mos ver nalgúns medios de co-
municación. Costas segue er-
guendo a copa de viño nun peri-
goso brinde ao sol.♦

FRANCISCO ROCHA DOVAL
(O COVELO)



Rubén Garrido, portavoz deste
grupo de mozos reunidos en con-
greso extraordinario o 28 de xu-
llo, móstrase consciente de que “é
un proxecto difícil, pois as inicia-
tivas tomadas ata de agora neste
sentido, como Coalición Galega,
fracasaron, pero fixerono a pos-
teriori, non antes de comezar”.

Segundo Garrido “o BNG é
un disfraz para alguns colecti-
vos, como a UPG e outros, de
marcado carácter extremista é de
esquerdas que ollan aos modera-
dos como bichos raros”.

Este colectivo xuvenil afirma
ser as mocidades do PNG-PG,
pero desde este partido negan
calquer “relación xurídica ou
convenio” entre eles. Para Alber-
te Brenlla, Secretario de Rela-
cións Exteriores, trátase unica-
mente dunha “asociación xuvenil
inscrita no rexisto da Xunta que
usurpou unhas siglas políticas
históricas”. Para o PNG-PG, as
Mocidades non son unha organi-
zación política “nin, a súa maio-
ría está afiliada ao noso partido,
nin nunca pagaron as cuotas”.

‘Unhas veces baten por un lado
e outras polo outro’

Brenlla explica que o rebumbio

armado ao respecto por certos
medios de comunicación “é pre-
ciso emarcalo unicamente na-
queles máis afíns ao PP e ao seu
intento de debilitar o nacionalis-
mo”. “Unhas veces baten por un
lado e outras fano por outro”,
afirma Brenlla en relación os
ataques que recibe continuamen-
te a UPG e tamén o PNG-PG.

Segundo o Secretario de Re-
lacións Exteriores do PNG-PG,
algunhas destas persoas tentaron
que desde o PNG se armase fo-
llón no BNG e pedíronlle a Ro-
dríguez Peña unha postura infle-
xíbel. Logo criticaron a Peña,
despois a todo o partido e agora
ao BNG no seu conxunto, “todo
cun sorprendente eco mediático”.

Rodríguez Peña sitúa a este fa-
to de persoas, non máis dunha du-
cia, na facultade de Políticas de
Compostela a carón do profesor
Miguel Anxo Bastos. Bastos foi
expulsado do PNG, xunto con Na-
talia Mosquera e Branco Casais,
despois de abrirlle un expedente.
Rodríguez Peña afirma que estas
persoas, que se integraron no parti-
do hai só un ano, proceden de Uni-
dade Galega e que “en máis dunha
ocasión lles pedín que abandonsen
o partido porque o seu ideario non
ten nada que ver co do BNG”.♦

Pérez-Reverte
arremente
contra a flota
pesqueira
O escritor Arturo Pérez-Re-
verte arremete, desde a súa
sección de El Semanal (28 de
xullo-3 de agosto) contra a
pesca e os pescadores: “Sín-
too pero estou con mister
Fischler. A flota pesqueira es-
pañola non só debe ser recon-
vertida sin piedade no marco
da Comunidade Europea, se-
nón que ademais (...) debería
ser torpedeada e bombardea-
da (...). Iso non quere dicir,
naturalmente, que os pescado-
res e os armadores e as súas
familias deban ir ao paro. Ao
contrario. Co diñeiro que se
gastan España e Europa en
subvencionar toda esa gran
mentira e ese expolio infame
que só é pan para hoxe e fame
para mañán (...) poderían per-
fectamente procurarselle em-
pregos en terra (...). Así que o
ministro Cañete e os seus ma-
riachis deberían asumir a si-
tuación e reconverter os pes-
cadores en calquera outra
cousa: camareiros, enxeñeiros
agrónomos, traficantes de ha-
chís. En calquera cousa de-

cente, quero dicir, ou cando
menos máis decente do que
hai agora. Porque a pesca en
España fede”.♦

O galego no
Museo do Mar
Voz, Faro e Atlántico (28 de
xuño) coinciden en criticar os
letreiros instalados no recén
inaugurado Museo do Mar de
Vigo por iren só en galego.
Dase a circunstancia de que
os rótulos son moi sintéticos
e na súa maioría están com-
postos por nomes propios e
datas. Quizá estes diarios,
sempre tan preocupados por-
que o castelán e o inglés non
se estingan, querían unhas si-
nalizacións tal que así: “Es-
quema da Ría de Vigo/Es-
quema de la Ría de Vigo.
Francis Drake/Francis Dra-

ke. Escafandra/Escafandra.
1785/1785. É natural que os
“turistas” aos que aluden non
entenderan nada e que mes-
mo algún veciño de Coruxo,
Bouzas, Alcambre ou Muiño
do Vento tivese dificultades
co idioma, como os mencio-
nados xornais afirman.♦

A capital
de Galiza
nos letreiros
das estradas
Lourenzo Fernández Prie-
to escribe en La Voz de Gali-
cia (30 de xullo) sobre a de-
claración oficial de Santiago
como capital de Galiza. “A
decisión da capitalidade –di–
tomouse con medo hai vinte
anos. As autonomías super-
puxéronse ás provincias sen
solucionar xerarquías nin
funcións. De certo, Santiago
non será capital ata que os
indicadores das estradas non
o sancionen. Quen se dirixe a
Galicia só atopa direccións
das capitais de provincia.
Non sei se repara niso o Es-
tatuto da Capitalidade, pero
algo debera de mudar tamén
nesta orde”.♦

Museo do Mar en Vigo.
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Luís Milia chegou á alcaldía des-
ta localidade ourensá a través
dunha moción de censura que o
PsdeG entendeu que incumpría o
pacto contra o transfuguismo e
expulsouno, logo dunha longa
traxectoria no partido e de ter si-
do senador e responsábel de
Unións Agrarias no Ribeiro.
Cando optou por encabezar a
moción contra Ernesto Martínez,
do Partido Popular (PP), dixo
que a situación da vila requiría
dunha actuación extraordinaria. 

Aos cuantiosos e estraños gas-
tos do anterior grupo de goberno,
Milia incorporou a sospeita de que
o alcalde cobraba indebidamente
do concello pola súa condición de
pensionista. Solicitou un informe á
asesoría xurídica da Deputación,
que lle contestou de xeito ambiguo,
pero dando a entender que o acordo

plenario que decidira a asignación
de 2.500 pesetas por hora de asis-
tencia ao concello para o alcalde
era legal. O asesor da institución
provincial é o ex deputado socialis-
ta e actual alcalde de Nogueira de
Ramuín polo PP, José Eugenio Ga-
lindo. Trasladado o asunto á Secre-
taría de Estado da Seguridade So-
cial, a dúbida quedou despexada:

os alcaldes e concelleiros que co-
bran salario ou indemnización ade-
mais da súa pensión de xubilación
incorren nunha “incompatibilidade
absoluta que debe dar lugar á sus-
pensión da pensión”. O informe in-
dica, sen embargo, que si é compa-
tíbel coa remuneración por asisten-
cia a plenos e comisións. 

Luís Milia explicou para A

Nosa Terra que, entre a pensión e
o que cobraba do concello, Ernes-
to Martínez percibía ao redor de
catrocentas ou cincocentas mil pe-
setas ao mes. Chegaba á casa con-
sistorial a calquera hora, sentaba
no seu despacho e agardaba que
pasasen as horas para facer caixa.
Dicía que se non estaba alí o con-
cello non funcionaba. O actual al-

calde de Carballeda espera agora
que a Seguridade Social actúe de
oficio e reclame a Martínez as can-
tidades que cobrou indebidamen-
te, como fai a cotío con calquera
cidadán por asuntos menores. Mi-
lia considera particularmente ne-
cesario que se esixa outro compor-
tamento entre os que se dedican á
política e que “teñen que dar
exemplo ante os cidadáns”. 

Só na provincia de Ourense
hai 20 alcaldes e ducias de conce-
lleiros que cobran do mesmo xei-
to que o ex alcalde de Carballeda.
Na súa meirande parte son do
Partido Popular. Milia di que non
vai denunciar a Ernesto Martínez
–que xa anunciou que se presen-
tará ás eleccións municipais do
ano que vén– e que a pelota está
agora no tellado da Seguridade
Social e dos partidos políticos.♦

Alcaldes incompatíbeis
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

Unha iniciativa do alcalde de Carballeda de Avia serviu pa-
ra que soubésemos que os moitos xubilados que se dedican
á política municipal cobran ilegalmente cuantiosos salarios.

Ou r ense

As Mocidades
Galeguistas anuncian
o abandono do BNG e
a creación dun partido

Araceli Xestido e Rubén Garrido.

A.N.T.
As Mocidades Galeguistas acordaron abandonar o PNG e rachar co
BNG porque a “organización frontista xa non é a bandeira de todo o
nacionalismo” e anuncian a criación dunha nova forza política “mo-
derada e integradora” de caracter galeguista que teña por obxetivo
central “a construción e o ben de Galicia”. As Mocidades anuncian a
celebración dun congreso constituinte no prazo de seis meses.

Arturo Pérez-Reverte.



A.E.
Manuel Fraga apostou polo
“clima de diálogo” e a paz
social no seu discurso insti-
tucional con motivo da en-
trega das Medallas de Gali-
za. Pero marcou os tons e os
límites. Esta é a fórmula: na-
da de “temas conflictivos que
podan sobardar a Constitu-
ción e o Estatuto”, conversas
“discretas”  e “comprensión”. 

Fraga quer que Galiza sexa unha
festa (a xente quer festa, afirmou)
polo que é preciso “aprazar os
diálogos conflictivos que desu-
nen e dividen”. ¿Como facelo?,
pois “deixando paso a conversas
discretas que acheguen aos afec-
tados e edifiquen concordias”.

Ao mesmo tempo, abríu o
abano de temas dos que se po-
día falar e definiu o marco no
que se podían realizar. Entre os
temas conflictivos, e polo tanto
inoportunos, estaría a reforma
do Estatuto que propón Pérez
Touriño. Tamén é preciso, sina-
la o presidente da Xunta, ter
“comprensión e cooperación”
coas políticas do Goberno e, so-
bre todo, non protestar. E me-
nos realizar folgas xerais, por-
que iso é rachar a “paz social”.

“Aparcadas as diferencias” e
“abandonadas as políticas con-
trarias”, consolidarase o “con-
senso” nun marco que “non é
outro que o da Constitución e o
Estatuto de Autonomía”. “Neste
grato ambiente de diálogo que
todas as forzas da comunidade
se comprometeron a respectar”,
¿cales son os grandes temas que
propón Fraga para consensuar?

O presidente non precisou
moito, pero, polas peticións que
realizou, sabemos o que quer:
“convertir a Galiza na primeira
rexión de España e de Europa
en riqueza e benestar”. ¿Alguén
vai opoñerse? ¿Como logralo?
Facilmente, “co traballo e o es-
forzo de todos os galegos” e coa
axuda, sobrenatural, por supos-
to, do Apóstolo Santiago.

¿En que nos ten que botar
logo unha man o fillo do Cebe-
deo, cabezoleiro da formación
cristiá que non quería sair de
xudea? En “aumentar a proles
gallaeciana, desterrando a bai-
xa natalidade”.

¿Que vai facer o Goberno?
Sobre todo crear bó ambiente,
falar de diálogo e realizar ina-
guracións de estradas, disimu-
lando, no posíbel, os atrasos.♦

Nº 1.045 ● Do 1 de agosto ao 4 de setembro de 2002 ● Ano XXVTeoloxia
na Galiza
FRANCISCO CARBALLO

Faise “teoloxía” entre
nós; cristiáns da
católica Suevia pensan

e dan o froito maduro da
súa andaina relixiosa.

Os teólogos formais que
escriben teoloxía galega,
son media ducia. Nomes
que merecen acollida:
Queiruga, Chao, Miguélez,
Victorino, Regal, etc. Cada
día máis dan de beber con
libros, con xornadas, con
peregrinaxes.

Leo Repensar a
resurrección, a diferencia
cristiá na continuidade das
relixións e da cultura”, ed.
Sept. 2002. Non ofrece
contraportada este libro
do teólogo Andrés Torres
Queiruga. Autor dunha
numerosa obra teolóxica
chea de madurez. O
mellor: “A revelación de
Deus na realidade do
home”, 1978, e esta sobre
a Resurreción de
Xesucristo.

Tres grandes
merecementos deste ensaio
teolóxico: centrar o tema
de Cristo resucitado na
cruz vencida e na historia
de Xesús. Igualar
experiencias relixiosas dos
cristiáns actuais e dos
primeiros: reandamos o
mesmo itinerario e así
“poderemos resucitar e
morrer cara ao interior do
mesmo Deus”. E inda máis
Cristo é o primoxénito dos
mortos, como María a
primeira das cristiás, de
quen se predican un
nacemento sen pecado e a
asunción para darmos a
mesma garantía.

Atrévome a copiar un
longo parágrafo do autor
que na súa profundidade
nos da un lanternazo de
luz: “Por parte de Deus, a
resurreción foi a resposta,
é a resposta. Gracias á
fidelidade de Xesús,
paradoxalmente para nós
resulta máis doado de
comprender: o que para el
foi unha conquista, nós
podemos acollelo xa na
claridade da fe. E sacar as
consecuencias teolóxicas.
Por un lado, o carácter
“trascendente” da
resurreción non permite
esperar “milagres”
divinos, senón que convoca
á praxe histórica,
colaborando con Deus na
súa loita contra o mal: é o
único encargo –o
madamento “novo”– que
nos deixa Cristo. Pero, por
outro, o seu carácter real e
definitivo é o único que
nos permite responderá
terríbel pregunta polas
“vítimas”, que mortas,
nada poden ofrecer uinha
saída á “nostalxia de que o
verdugo non triunfe
definitivamente da súa
víctima”. (p.359).

O corpus teolóxico de T.
Queiruga acad acon este
ensaio forma definitiva. ♦♦

‘Conversas discretas’ e que se esquezan os temas conflictivos

Fraga explica
en que consiste a Operación Diálogo

A.E.
O mesmo guión, distintos acto-
res. Así é a Ofrenda ao Apósto-
lo Santiago, acto político-reli-
xioso que funciona a xeito de
marco de España no día Na-
cional de Galiza. Atrás queda-
ron aqueles anos nos que o
franquismo daba as últimas bo-
quexadas. Daquelas existía es-
pectación porque un ano falá-
base de liberdade, de concordia
e de amnistía e outro viña un
Capitán Xeneral, e retrotraía-
nos ao enfrontamento civil
anatemizando contra a división
de España e anunciando case
un golpe de Estado. Moitas ve-
ces, o oferente lía o seu papel e
o arcebispo falaba coa voz da
Igrexa inspirada en Tarancón.

Desde 1996 non mudan pa-
ra nada o libreto. Monotemati-
camente demandan do Aposto-
lo rematar co terrorismo, cunha
falta de éxito patente. 

As personaxes de lenda
serven para todo: para unir e
para dividir.

Elena de Borbón, a filla
máis nova do Rei, oficiando
de oferente, non só lle deman-
dou a Santiago “inspiración”
para acabar co terrorismo, se-
nón que avogou pola “unidade
de España”. No discurso ve-

ñen logo palabras vacuas de
estilo franquista: “desde a di-
versidade (...) a convivencia
(...) un punto común para con-
vertir os posíbeis desencon-
tros e estímulos”. A unidade
na diversidade
porque “cando
unha comunida-
de millora a súa
imaxe e traxec-
toria é España
quen gaña. E, á
vez, cada paso
adiante que dá
España, renova
e estimula todas
as autonomías”.

¿Que lle vai
contestar o arce-
bispo Xulián Barrio? Voltou ao
retrouse de condenar a violen-
cia, afirmando que “ninguén
está lexitimado para dar espa-
cio e medios á cultura da mor-
te. A vida debe defenderse sem-
pre contra toda clase de violen-
cia e toda acción terrorista debe
ser condenada radicalmente”.

Barrio resaltou a prevalen-
cia da condición cristiá sobre
calquer outra ideoloxía ou pro-
xecto político á hora de apoiar
ás víctimas do terrorismo. Pe-
ro, ao mesmo tempo, deman-
dou tamén “unha sociedade

máis humana”, recordándolle
ao Estado o seu deber de traba-
llar polas millores condicións
de vida dos cidadáns.

E como non podía ser me-
nos, contaxiado do clima gale-

go, Xulián Ba-
rrio reclamou un
esforzo para que
a sociedade sexa
un espacio soli-
dario de convi-
vencia pacífica e
diálogo sincero.

A diferencia
entre a Ofrenda
deste ano coas
anteriores, ra-
dicou en que o
acto se conver-

tíu nun espectáculo, ante a es-
pectación xerada pola visita
da Infanta Elena e do seu ho-
me Iñaki Undargarín. Para
que non faltase de nada, ma-
lia aos intentos do arcebispa-
do por manter a faciana reli-
xiosa, Elena de Borbón e Iña-
ki Undargarín aplausaron o
arrulincar do botafumeiro co-
ma uns turistas máis. Os que
si faltaron esta vez aos actos
relixiosos foron os concellei-
ros do BNG, que, nembargan-
tes estiveron na recepción
oficial no concello.♦

Fraga quer un

‘grato ambiente de

diálogo’ entre todas

as forzas políticas.

A Igrexa molesta
coa banalización da Ofrenda

Augusto César Lendoiro, Amparo Segarra, viuva de Granell, e Manuel Fraga durante a entrega das Medallas de Galiza.

Os discursos

repítense desde

1996 co terrorismo

como fondo.



A. EIRÉ
CiU pretende reactivar a Decla-
ración de Barcelona, da que
forma parte xunto co BNG e
PNV, nos próximos meses. Vas-
cos e galegos concordan nos te-
mas a reivindicar, pero non es-
tán dispostos a que as urxencias
electorais dos cataláns, ansiosos
de desmarcarse do PP, mar-
quen o calendario “despois de
ser eles os que a hibernaron”.

Logo de ter que pactar co PP pa-
ra lograr unha maioría parlamen-
taria que lle permitise conservar
a Generalitat, CiU propuxo un
enfriamento do pacto denomina-
do Declaración de Barcelona. Na
práctica, os acordos de cataláns e
populares, inviabilizaban unha
acción conxunta dos nacionalis-
mos pariféricos. Hai ano e medio
que, contra o acordado na mes-
ma Declaración, non se reune o
plenario desta alianza.

O 26 de xullo, despois de
voltar de Compostela, Pere Ma-
cias, secretario xeral adxunto de
CiU, anunciaba nunha rolda de
prensa non só a reactivación da
Declaración de Barcelona, senón
unha reunión para o 11 de setem-
bro na cidade condal, dia da fes-
ta nacional catalana, cos temas a
reivindicar incluidos.

Desde o BNG negan que en
Compostela, como afirmou Pere
Macias, se aprobase ningún ca-
lendario e, aínda, que se celebra-
se ningunha reunión dos órganos
da Declaración de Barcelona. Os
nacionalsitas galegos recoñecen
que, “como é lóxico en calquera
destas datas, ás que asisten di-
versas delegacións amigas, pro-
dúcense encontros e tomas de
contacto, pero non existiu reu-
nión  formal como anuncia
CiU”.  A coalición catalana xa
publicitara antes do 25 de xullo
unha reunión da Declaración de
Barcelona, algo que se apuraron
a negar tanto BNG como PNV.

Os contactos do BNG coas
delegacións de CiU e PNV esti-
veron protagonizados por Cami-
lo Nogueira, responsábel de re-
laccións exteriores da executiva,
e non por Francisco García, o re-
presentante permanente do BNG
na Declaración de Barcelona.

Parar a ‘ofensiva involucionista’

CiU non so insistiu en retomar
os traballos conxuntos, senón
que achegou o seu discurso ao
dos seus socios ao pretender
combatir conxun-
tamente o que Pe-
re Macias cualifi-
cou na rolda de
prensa como a
“ofensiva antiau-
tonomista e invo-
lucionis ta  que
protagonizan PP e
PSOE”.

Macias propu-
xo elaborar ini-
ciativas conxun-
tas sobre as leis
educativas do go-
berno Aznar, o
Pacto Local e, ta-
mén, novas estra-
texias para reivin-
dicar a presencia
en Bruxelas.

O BNG mostrouse interesado
en consesuar estes temas pero
considera que o interese de CiU
e máis electoral, para cenificar
unha suposta ruptura co PP en
Catalunya, que un verdadeiro in-

tento de relanzar o acordo entre
os nacionalsimos periféricos. Os
nacionalistas galegos recoñecen
que cada partido ten que ter unha
táctica propia para millor de-
fender os intereses da nación,

aínda que non
gostan tanto de
que CiU dea por
oficiais acordos
que “só son con-
versas informais
e propostas de
traballo”.

O aparcamento
de Pere Esteve

Hai que ter en
conta ao respecto
que en CiU se
impuxo a corren-
te contraria a De-
claración de Bar-
celona, con Artur
Mas á  cabeza,
mentres pasaba a

un segundo plano Pere Esteve, o
máximo impulsor destes encon-
tros. Un Pere Esteve que ten
mesmo criticado publicamente a
deixación de Mas neste tema. 

Durante a desputa, no que al-

gúns pulaban por que CiU con-
xelase os acordos con PNV e
BNG, asesores de Pujol como
Alfóns Quintá atacaron en diver-
sos artigos ao BNG, acusándoo
de “marxista e extremista”.

En marzo, Xosé M. Beiras
emprazou a CiU formalmente a
decidir se mantiña a alianza co
BNG e PNV, por “considerar
contradictoria a dependencia de
CiU do PP, cos principios apro-
bados na Declaración de Barce-
lona”. Fontes do PNV criticaran
tamén con dureza as posturas de
CiU, aínda que nos últimos tem-
pos o presidente catalán iniciou
un pequeno xiro favorábel aos
vascos.

Cos intereses duns e as
coincidencias doutros, todo indi-
ca que a Declaración de Barcelo-
na non adquirirá un verdadeiro
impulso en canto en Madrid non
goberne un partido en minoría.
Non hai que esquecer que foi
nestas circunstancias (co PP pac-
tando co PNV e CiU) cando na-
ceu e que a maioría absoluta do
PP e a dependencia de CiU no
propio parlamento catalán impe-
diu que o proxecto dos tres na-
cionalismo dese pasos adiante.♦
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XOSÉ MANUEL SARILLE

Neste mesmo espacio
escribín hai un tem-
po que Portela

Valladares admiraba a Ca-
taluña. Esa verdade serviu
para que un prestixioso
historiador remesase un co-
rreo a un amigo común dis-
cutindo as calidades do pa-
ís mediterráneo. Máis que
censurar a miña
afirmación, talvez vise pou-
co interesante a percepción
que tiña Portela.  

Cataluña é un país con
evidentes limitacións, un pa-
ís que dificilmente pode ser-
vir de modelo para outros.
Desde Galiza mirouse e
mírase para os cataláns
como os deseñadores do ca-
miño. E resultan evidentes
moitas virtudes, como a rei-
vindicación da identidade, a
capacidade de integración
sen graves conflictos, ou o
feito de que sexa un dos paí-
ses do mundo con menos
problemas para asimilar e
facer propias as achegas das
culturas inmigrantes. Todo
iso é evidente. E moito máis.

Pero existe outra
Cataluña menos cosmopoli-
ta, con menos miras, máis
apegada a tradicións
mortas, ralentizadora. Dife-
rente á que se observa can-
do se fita só para
Barcelona. Son en boa par-
te as bases sociais de CiU,
as clases medias que
hexemonizan o territorio,
as vilas, a outra metade da
confederación que, de feito,
forman a grande cidade e o
resto. Desde hai anos
compórtanse como unha
verdadeira rolla para as no-
vas expresións sociais, esas
correntes que parecen
apiñarse entorno ao PSC e
aos seus acompañantes, Es-
querra Republicana e a
constelación orgánica do
vello PSUC. Forzas moito
máis frescas, freadas pola
cativez conservadora, timo-
rata e bempensante. Porque
ollo co PSC. É un partido
peculiar, cun amplo sector
que come no acervo da rei-
vindicación nacional e que
dificilmente vai exercer o
sucursalismo. Anuncian un-
ha postura moi incómoda
para Madrid. Merece a pe-
na o libro  De la identitat a
la independència, de Rubert
de Ventós, un dos ideólogos
maragallianos, que propug-
na un peculiar modelo de
independencia.

A pesar de todo estamos
de acordo. Hai que evitar o
papanatismo. Barcelona
ten unha vida moi rica, fei-
ta de pegadas anarquistas,
liberais, socialistas e
republicanas, e iso cría un
carácter e unha fermosa e
peculiar maneira de vivir.
Pero cando se fala de civili-
dade e de modelo a
observar é mellor criar au-
tonomamente. Ou polo me-
nos copiar do orixinal, que
é o Quebec.♦♦

Algunhas urxencias son tan ur-
xentes que logo deixan de selo.
Renfe puxo hai un ano os puños
contra os cadrís para solicitar do
Concello de Lugo a dotación, con
carácter urxente, de terreos para a
construción dunha estación de
mercadorías. A présa ben que lles
pasou porque é a Deputación, a
proposta do BNG, que acabou en
unánime, a que ten que recordar-
lles agora o pouco que podían
agardar e que están ao seu dispor
fincas nas Gándaras e o propio O
Ceao. A min sorpréndeme este
apuro dos representantes naciona-
listas no organismo provincial; a
non ser que se deba, como opina
o seu presidente, Francisco Ca-

charro Pardo, a que o interese do
Bloque en que se realice o pro-
xecto veña en que o Concello co-
bre a licencia e que “vostedes poi-

dan ter diñeiro para a campaña
electoral”. Será que a multimillo-
naria achega da ferroviaria vai su-
por un envorco na promoción da

súa candidata á alcaldía, entendo;
porque, tendo en conta que a ve-
locidade media do tren na pro-
vincia a penas supera os corenta
quilómetros por hora, tempo han
ter de facerlles estacións e, inclu-
so, unha saliña de estar. Pero,
adiantándoos pola esquerda na
prema, Cacharro engadiu que de-
bían instar asemade a adaptación
da terminal para o AVE, engadin-
dolle á proposta a –sen dúbida
necesaria– rehabilitación da pon-
te da Chanca para que pase sobre
ela ese tren de alta vertixe, que
nos deixou atrás cando os lucen-
ses non conseguimos evitar que o
eixo ferroviario do interior esva-
rase cara a Ourense. ♦

Urxencia ferroviaria 
JAUREGUIZAR

A Deputación, mercé ao pulo do BNG,
reclama da Renfe a construción dunha
nova estación. Cacharro pretende tamén
a adaptación do establecemento ao AVE.

Lugo

Negan unha reunión anunciada polos cataláns

A Declaración de Barcelona non se reactivará
ao ritmo que marque CiU, afirma o BNG

CiU e PNV estiveron presentes entre as delegacións convidadas polo BNG no Día da Patria.

A coalición

catalana

xa publicitara,

antes do 25 de xullo,

unha reunión

da Declaración de

Barcelona, que se

apuraron a negar

BNG e PNV.
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XESÚS VEIGA

Os acontecementos
máis destacados do
curso político que

agora remata tiveron lugar en
tres escenarios: o territorio
da conflitividade social, o te-
atro electoral e o corpo orga-
nizado do BNG.

A movida anti-LOU e a
folga xeral do 20 de Xuño
certificaron a existencia de
segmentos sociais insatisfei-
tos coas decisións tomadas
dende os poderes político-
económicos e dispostos a
protagonizar procesos de
cambio que permitan
agromar realidades mais
acordes cun horizonte de
participación democrática e
benestar social.

O resultado das eleccións
ao Parlamento galego
demostrou que o PP segue
tendo unha marxe de
manobra suficiente debido,
entre outras cousas, á suma
de dous factores
determinantes: a existencia
dun amplo sector social que
está basicamente satisfeito
coa xestión clientelar da
administración fraguista e o
pouco interese dos dirixentes
socialistas por efectivizar un-
ha alternancia na que eles
non tivesen o papel principal.

O BNG viviu o episodio
de maior confrontación inter-
na da última decada tentando
de facer compatíbel unha ne-
cesaria dose de renovación
nos equipos dirixentes coa
complexa heteroxeneidade
dunha organización que fixo
do recoñecemento da plurali-
dade interior un dos sinais
básicos da súa identidade
fundacional.

A presencia simultánea
dos tres fenómenos descritos
neste espacio temporal non
permite, porén, estabelecer
relacións causais entre todos
eles. Se ben é certo que a cri-
se do BNG ten algo que ver
co descenso electoral sufrido
en outubro do 2001 tamén é
verdade que as enerxías mo-
vilizadoras rexistradas no te-
cido social galego durante os
últimos meses non teñen ac-
tuado como antídoto das ten-
sións que ainda perviven na
organización nacionalista.
Polo demais, a convivencia
entre a hexemonía electoral
do PP e o descontento
amosado o pasado 20 de Xu-
ño é un dos paradoxos que
deberá enfrontar o BNG
como principal forza alterna-
tiva ao mapa político
dominante. E para iso deberá
demostrar que é capaz de
combinar o tratamento cons-
trutivo das feridas internas
coa decidida proxección
externa dun nacionalismo
atractivo para amplos
sectores da sociedade galega.
Os primeiros e simbólicos
100 dias da nova Executiva
Nacional permiten pensar
que esa complicada tarefa es-
tá adecuadamente colocada
na axenda das prioridades
dos seus responsábeis.♦

Tiña que contalo; a cidade está de
festa. Un ano máis Ferrol rénde-
lle tributo a San Ramón cuns fes-
texos que animarán as rúas ata o
vindeiro 31 de agosto. Tendo isto
en conta, farei unha paréntese ao
estilo da actividade política e es-
quecerei por unha vez as candi-
daturas á alcaldía, os desastres da
Ría ou mesmo as polémicas do
cabalo. Dende o día 26, Ferrol é
unha festa que tivo un dos mello-
res comezos posibles.

O venres 26, o compoñente
de Milladoiro Antón Seoane co-
brou protagonismo para ser –esta
vez si– o pregoeiro das festas que
xa lle tocara apadriñar no ano
2000. Naquelas datas, o vóo im-
puntual dunha compañía alema-
na fixera que non chegara á cita a
tempo. Sen embargo esta vez non
houbo retrasos e si pregón.

E Milladoiro tocou e presen-
tou a Ardobrica Suite adicada á
cidade.  Pero ata o 31 de agosto
teremos moito máis. Un progra-
ma de festas que segundo o con-
celleiro encargado de organiza-

las, Bonifacio Borreiros, está
pensado para todos os gustos.
Dende Milladoiro ata Estopa, pa-
sando por María del Mar Bonet
ou La Unión. Teatro de rúa, ani-
mación nas praias, torneos de-

portivos, exposicións de arte e
mesmo verbenas das de sempre.

Agora que son moitos os que
marchan de vacacións, quede
aquí esta invitación para acudir a
unhas festas nas que case todo
será de balde. Eu, de todo isto,
quedo coas verbas dunha estan-
queira do barrio de Ferrol Vello,
case sempre esquecido. Alí rema-
tou o día 28 a terceira edición da
Cidadela Medieval que ata o de
agora acollera o recinto feiral de
Punta Arnela. E é que nesas es-
treitas rúas, que poucos transitan
a diario, todo foi rebumbio de
xente durante cinco días. Aquela
muller comentaba cos seus clien-
tes que así daba gusto, que ogallá
fora así sempre...e ogallá sexa así
moitas veces máis, alí e noutros
moitos lugares esquecidos do no-
so Concello.♦

Por fin a cidade
é unha festa

MARTINA F. BAÑOBRE

Despois de mil polémicas políticas e econó-
micas, xa vai sendo hora de apartar as penas
e gozar dunha festa que convertirá agosto
no mes máis luminoso para a ría ferrolá.

Fe r ro l



A.N.T
Tras a negativa do Padroado
do Arquivo de Salamanca, pre-
sidido pola ministra Pilar del
Castillo, a devolver a docu-
mentación incautada a Catalu-
ña polo franquismo en 1939
organizacións, sindicatos e
particulares anuncian recla-
macións pola vía xudicial.
“Cataluña sobrevivirá ao Go-
berno do PP”, afirmou Jordi
Pujol tras coñecer a decisión
do Padroado. O presidente da
Generalitat asegura que nin a
ministra nin el mesmo teñen
potestade para pechar o caso.

Esquerra Republicana presentou
o mércores 31 un requerimento
no Ministerio de Cultura para que
lle sexan devoltos os seus papeis,
responsábeis de UGT viaxarán a
Salamanca para avaliar a docu-
mentación que os atinxe e parti-
culares como o deseñador Carles
Fontseré ou a xornalista Teresa
Pàmies reclaman, non só a sua
obra, senón documentación per-
soal. As xuventudes de Conver-
gencia Democratica emprende-
ron estes días unha campaña de
envíos masivos de e-mails ao mi-
nisterio de Cultura para pedir “o
retorno destes documentos aos
seus lexítimos propietarios: os ci-
dadáns e cidadás de Cataluña”.

No Arquivo de Salamanca
non só están depositados docu-
mentos referido á guerra do 36 xa
que a incautación, tras a entrada
do exercito franquista en Barcelo-
na, foi indiscriminada. Desvalixá-
ronse as sedes dos sindicatos e or-

ganizacións políticas pero tamén
foi transportada documentación
referida a empresas e institucións
catalanas. Vivendas de particula-
res recibiron a visita da policía, a
Falanxe e os Servizo de Recupe-
ración Artística e de Propaganda.
Todos colaboraron no expolio du-
rante os primeiros meses de 1939.
Tres mil cincocentas sacas con
papeis foron transportadas a Sala-
manca. Soamente da casa da o ex
ministro Irujo saíron cinco ca-
mións de documentación.

Tras constituír unha comisión
formada por dous expertos pro-
postos pola Generalitat e dous

polo ministerio, Pilar del Castillo
anunciaba o 22 de xullo que o
Arquivo era indivisíbel. Apoiou a
decisión no feito de que no seo da
comisión as discrepancias foran
insalvábeis e nas directrices da
propia Unesco sobre a organiza-
ción de arquivos.

Pero os historiadores non
apoian a decisión da ministra. Os
arquiveiros cataláns aseguran
que “o principio arquivístico é o
da procedencia”. Os hispanistas
Ian Gibson e Paúl Preston ven
completamente inxustificado
que a documentación continúe
en Salamanca e propoñen que o

arquivo castelá sexa depositario
de copias en microfilm ou CD
ROM. Preston é un dos asinantes
da declaración da Comissió de la
Dignitá, que reuniu as sinaturas
de centos de persoeiros, entre
eles historiadores, políticos, ar-
tistas e intelectuais do ámbito ca-
talán e internacional. Os avoga-
dos desta comisión consideran
que “hai bases e xurisprudencia
máis que suficientes para presen-
tar unha demanda sólida, non só
ante os tribunais españois, senón
tamén ante instancias interna-
cionais, incluída unha querela
por apropiación indebida”.♦

Éxitos
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

Quen cabalga arestora
polos teletipos das
axencias deportivas

recollendo un grolo dos
Alpes, outro dos Pirineos, ou-
tro dos Campos Elíseos (e
outro das valigotas de Galiza)
atende os seareiros do ciclis-
mo internacional polo nome
de Lance Armstrong. En
Cangas sabémolo na
memoria desde aquel 13 de
agosto do 1992, cando un
mozo de vinte anos entraba
vencedor da meta da Alame-
da Vella na vila do Morrazo.
“¿Quen dis que é?” E a
megafonía da volta Ciclista a
Galicia esforzándose en repe-
tir, Arms-trong (ecos de
astronauta, ecos de
medicamento, ecos de aló do
mar) Tiñamos daquela os ga-
legos que amamos o deporte
moitas ilusións e moita forza
de ánimo postas na valía dos
fillos desta terra de soños.
Tamén no ciclismo, e tanto.
Non cabe repetir os nomes
dos que se achegaron ao noso
orgullo como escaladores,
velocistas, rodadores,
gregarios (eses heroes caladi-
ños que se han de convencer
a si mesmos, entón coma ho-
xe, de que aos nacidos no de-
samparo das federacións
figureiras, só lles queda o tra-
ballo suxo dentro do pelotón)
Eran alomenos media ducia
de excelentes corredores, ca-
paces e merecentes da coroa
de loureiro, do primeiro
podium. Álvaro Pino,
desmandado dos seus xefes e
convencido da propia revolta,
mudou con esa segunda liña
dos resignados e alzou o seu
cabalo de titanio onde lles
corresponde aos xustos,
tamén aos humildes: foi cam-
pion da volta ciclista a Espa-
ña. Para os outros cinco só
houbo victorias de etapa,
labor de equipo, submisión. E
nós caladiños, interiorizando
aquelo de que o destino dos
pobres é o servicio, e se é
tanto anónimo, máis e mellor.
Velaí. Arestora Marcos Serra-
no segue nesta maldición. O
cronista alégrase por
Armstrong, a quen ollou
sorrir cara aos plátanos de
Cangas, recibir un bico e un
ramallo de non sei qué
agochado en celofán: seica
eran flores que aboiaron na
Ría, o dia despois. Pasaron
case dez anos. O deporte ga-
lego (que segue cos
figureiros nas covas das fede-
racións) vén de acadar meda-
llas de ouro no V campionato
de Europa de piragüismo.
Non son pescozos nin peitos
broslados pola mercadotecnia
os que locen os metais olím-
picos. Son fillas do mar. Che-
garon nestes días desde
Szeged, en Hungría,
caladiñás e fermosas, co
sorriso do esforzo por vencer
a forza das augas e as moitas
competidoras malia aquela
nosa vella condición.
Atenden polos nomes de Te-
resa Portela e Sonia Molanes:
piragüistas, labra xenial do
noso novo pulo e tempo, que
xa estamos a enxergar.♦
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Protestas de sindicatos e partidos pola decisión de pechar o caso

A Comissió de la Dignitá denunciará
nos tribunais o expolio dos papeis de Cataluña
retidos en Salamanca

Alberto Fernández Díaz, presi-
dente do PP catalán pedía, “sen-
sibilidade” ao Goberno central
dous días despois da decisión de
pechar o caso dos papeis de Sa-
lamanca. O grupo popular abstí-
vose no Parlamento catalán de
votar a favor de demanda no ano
2000. Pero a crónica dos máis
de vinte anos de reclamacións
está sementada de posturas errá-
ticas. No ano 1980 Antonio de
Senillosa tería inspirado unha
proposición non de lei a favor da
devolución por parte de Coali-
ción Democratica asinada polo
propio Manuel Fraga. En 1989 o
PP apoiou a medida, e en 1996
Esperanza Aguirre, ministra de
Cultura, tampouco era contraria
a tomar a  decisión, aínda que
Aznar reiteraba que “desmem-
brar” o Arquivo afectaba á es-
tructura nacional. Un ano antes
da chegada do PP ao Goberno
central, a entón titular de Cultu-
ra, a socialista Carmen Alborch,
dera o paso pero o alcalde de Sa-

lamanca, Jesus Málaga, compa-
ñeiro de partido, sacou a millei-
ros de veciños ás rúa para evitar
a devolución. 

Para ir contentando as recla-
macións dos nacionalistas cata-
láns propúxose que en Salamanca
se crease o Arquivo da Guerra.
Son moitos os historiadores que
aseguran que o arquivo non cum-
pre esa función xa que non dis-
pón da documentación militar e
política de maior relevancia do
período comprendido entre 1936
e 1939.  O Goberno do PP transi-
xiu hai uns meses en formar unha
comisión que valorase a deman-
da, pero que ven de dinamitar a
decisión do padroado. Organiza-
cións políticas como Esquerra
Republicana acusan a Pujol de
non ter posto demasiado interese
na recuperación e supeditar as de-
mandas aos acordos de goberno
tomados sucesivamente con
PSOE e PP en Madrid . O “asun-
to”, en calquera caso, non está
zanxado, como di a ministra.♦

A postura errática
dos populares

O arquivo de Salamanca conserva desde hai máis de 60 anos o material expoliado aos cataláns.                                    EL TEMPS



Haberá quen se pregunte como alguén
que, como eu, non pertence ao mundo aca-
démico e, nin xiquera ten pasado pola Uni-
versidade, se atreve a escribir e opinar so-
bre algo que pertence ao mundo da inves-
tigación? Pois ben, atrévome a manifestar
a miña visión sobre este particular porque,
como labrega e como cidadá, non quero
nin producir nin consumir alimentos mani-
pulados xeneticamente. Se esta tecnoloxía
se aplica na agricultura xa non terei (non
teremos) o dereito de decidir. Isto é dicta-
dura e, eu quero manifestar a miña oposi-
ción a toda caste de dictadura.

Nas páxinas de La Voz de Galicia do
martes 16 de xullo atopámonos, baixo o
título “as carreiras do futuro”, unha ampla
reportaxe na que se dá conta de que a Uni-
versidade de Santiago formará os primei-
ros titulados universitarios de España en
Biotecnoloxía, é dicir titulados que usarán
a tecnoloxía xenética. A reportaxe fai re-
ferencia ás aplicacións da nova titulación,
entre elas, agricultura, gandería, acuicul-
tura e alimentación.

O primeiro que me pregunto é: ¿se re-
sulta tan positivo como se pretende nesta
reportaxe o feito de que Galiza forme os
primeiros titulados do Estado en Biotecno-
loxía? E tamén se isto non suporá conver-
ternos os galegos e galegas en “coelliños de
indias” dos experimentos que se van facer e
que que poden traer serias consecuencias
para o medioambiente, a saúde, etc. 

Ata o de agora ninguén foi capaz de de-
mostrar que estes productos xeneticamente
manipulados sexan inócuos, estáse empe-
zando a demostrar que poden provocar se-
rios problemas de saúde: alerxias, debilita-
mento do sistema inmunolóxico, incremen-
to do uso de herbicidas e praguicidas, trans-
misión de resistencia ás malas herbas, cru-
ces con variedades autóctonas (por exem-
plo: a comisión de valoración do millo e do
sorgo dí que non deben facerse ensaios de
campo con millo OXM nin en Galiza, nin na
Cornisa Cantábrica polo risco de cruza-
mento e de acabar coas variedades locais). 

Suponse que estes titulados en tecnolo-
xía xenética precisaran facer máis que sim-
ples ensaios de laboratorio, tanto en prantas
como en animais. Unha pregúntase tamén
se alguén ten realizado algunha evaluación
do risco que poderían supoñer para o eco-
sistema as sementes modificadas xenetica-
mente, que pode pasar se hai cruzamento
dun animal modificado cun non modificado
ou que repercusións terán no medio mariño
as fugas que poida haber de peixes OXM, au-
mento da resistencia a antibióticos, etc.

A segunda cuestión a preguntarse é:
¿ten necesidade a sociedade de alimentos

OXM? ¿Precisa Galiza ter galiñas que po-
ñan máis ovos, vacas que dean máis leite?
Hoxe xa temos grandes dificultades para
vender os nosos productos e, despois de
escándalos tan dorosos como o das vacas
tolas, o que precisa a cidadanía son ali-
mentos sans e seguros, obtidos cun modo
de producir que respete o medio e mante-
ña postos de traballo.
Ata o presente está
demostrado que só a
agricultura labrega
ten capacidade para
producir deste xeito. 

Por outro lado a
tecnoloxía xenética
tampouco suporá me-
llorar nin a renda nin a
calidade de vida dos
labregos e labregas.
Máis ben todo o con-
trario, a aplicación
desta tecnoloxía obri-
garanos a depender, aínda moito máis, dos
negocios agro-químico-farmaceuticos que
incrementarán, de forma importante, os
seus ingresos, e para nós aumentarán os
custos de producción. Un estudio encar-
gado pola Comisión Europea conclúe que
a producción de determinados cultivos
OXM, incrementaría os custos de produc-
ción ata un 40% en relación aos custos
convencionais ou en ecolóxico. Nos Esta-
dos Unidos varios productores de porcino
que usaron millo Bt (xenéticamente mani-
pulado) sufriron cuantiosas perdas debido
aos embarazos psicolóxicos das porcas.

Outra pregunta que me fago é que imos
gañar os labregos e as labregas de Galiza
con estes titulados? Penso que nada, máis
ben ao contrario, formaremos persoas que
contribuirán a poñer en marcha a aplica-
ción na agricultura dunha técnica que eli-
minará, aínda máis, explotacións, perdere-
mos máis postos de traballo e os agriculto-

res que sexan capaces
de subsistir serán o
branco de novos es-
cándalos.

Quero referirme
tamén, cando tanto se
fala de democracia, a
que empregar a tecno-
loxía xenética en agri-
cultura supón impoñer
a toda a cidadanía co-
mer OXM. Quen defen-
de a tecnoloxía xenéti-
ca debe ser conscente
de que está defenden-

do unha dictadura. Para argumentar esta
afirmación quero referirme a algunha das
conclusións ás que se chegou no estudio
encargado pola Comisión Europea ao que
antes me referín, sobre a coexistencia de
cultivos OXM e NON OXM, son as seguintes:
A coexistencia da agricultura transxénica e
ecolóxica sería imposíbel en moitos casos.
O umbral de pureza de sementes ou de co-
lleitas fixado no 0,1% sería imposíbel de
cumprir na maioría dos casos, o que supón
que a maior parte das sementes e dos pro-
ductos se verían contamidaos polos OXM.

En vista disto, outra pregunta que me

fago é ¿qué vai pasar coa agricultura eco-
lóxica e coa agricultura integrada que tan-
to se potencia no discurso político, se se
remata con esta posibilidade na práctica?

¿Non será que ante a resistencia da ci-
dadanía europea, e doutras partes do mun-
do e do Estado, aos productos xenetica-
mente manipulados, as empresas están
buscando un lugar, como Galiza, onde non
haxa debate nin información para instalar-
se e facer os seus experimentos? Non fai
falta ter a mente moi retorta para chegar a
conclusións coma esta, cando se sabe que
hai posicións de gobernos que supoñen
unha moratoria aos ensaios de campo con
OXM, que a empresa Monsanto tivo que
deixar a India pola loita contra o algodón
bt, que no Reino Unido ou en Francia a ci-
dadanía arranca plantas OXM dos campos
de ensaio... e tantas outras accións que se
están agachando. ¿Pretende, polo tanto, o
poder entregarlle Galiza ás empresas do
sector para facer os experimentos que as
sociedades dos países onde hai informa-
ción e debate sobre este tema rexeitan,
vendéndonos un grande logro universita-
rio que, ao final nos vai converter en coe-
lliños de indias? Non é a primeira vez que
soportamos as consecuencias da instala-
ción de industrias de enclave.

Este tipo de tecnoloxía está empezan-
do a amosar xa o seu fracaso, pero hai
transnacionais que levan investido moito
neste campo, ¿pretenderán, unha vez máis,
vendernos aos galegos e ás galegas (neste
caso empresas e universidade) unha tecno-
loxía que empezan a albiscar obsoleta po-
lo fracaso á hora de introducir os produc-
tos froito da mesma. ¿Pensan realmente os
responsábeis da USC que a solución aos
problemas de emprego de Galiza pasan
por ter estes titulados e tituladas?

¿Merece a pena asumir tanto risco para
formar 20 alumnos? ¿Non gañariamos
máis potenciando a docencia das carreiras
universitarias existentes no eido agrario
que, segundo se ten reflectido máis dunha
vez, sofren masificación e falla de medios
e profesorado? ¿Non gañariamos máis po-
tenciando a investigación para resolver os
problemas que hoxe ten a sociedade en lu-
gar de investir en asuntos que van agrava-
los aínda máis? Non coidan vostedes que
habería máis posibilidades de desenvolve-
mento do país e polo tanto máis traballo se
investigasemos nas posibilidades de exten-
sificación e diversificación da producción
e nas posibilidades para o potenciamento
dos circuitos curtos de comercialización?♦

LÍDIA SENRA é Secretaria Xeral do
Sindicato Labrego Galego (SLG)

Só a primeira vista sorprende o feito de que
nalgunha zona de Galicia exista a denomi-
nación de salsa para a auga do mar. Se nos
decatamos de que o adxectivo latino salsus
(en feminino salsa) significaba “salgado”,
entenderemos doadamente o porqué da-
quela denominación: a auga do mar, a au-
ga salgada. Tamén salseiro denomina esta
auga: o salseiro é a auga que salpica o mar
ao bater ou que trae o vento sobre terra.

E salsa tamén serviu para denominar
a mestura máis ben líquida, feita con sal
e diversos condimentos, que se confec-
ciona ao cociñar para darlle substancia a
un alimento.

En galego temos outras palabras sinó-
nimas de salsa. Como mollo, o líquido, esa
salsa que molla o alimento de que se trata
e no que tamén nós mollamos con gusto o
pan. Pero queremos reparar especialmente
noutro sinónimo de salsa: prebe.

Prebe procede de pebre, palabra catalana
que significa “pementa” e puido entrar en ga-
lego a través do español xa que nesa lingua
tamén se rexistra pebre como “salsa compos-
ta de pementa, allo, prixel e vinagre”. 

Tamén é certo que a popularidade da
palabra en Galiza (onde prebe pasa a ser de-
nominación de calquera salsa e chega case
a substituír estoutra palabra) non ten com-
paranza ningunha coa súa escasa implanta-
ción en español. Poderiamos, daquela, pen-
sar en que houbo algún factor na nosa terra
que propiciou esta popularización. Se cadra

a conserva, coa súa forte presencia de cata-
láns, tivo algo que ver. Pensemos que unha
salsa catalana é (segundo recolleu Fernán-
dez Rei nalgún porto galego de tradición
conserveira) un “tipo de escabeche que se
fai a base de aceite, vinagre, loureiro e pe-
mento, utilizado para aderezar o mexillón
en conserva”. E outras receitas de “salsa ca-
talana” utilizan a pementa.

Un breve comentario lingüístico re-
ferente a prebe: a alteración da palabra é
unha metátese, é dicir o desprazamento
de lugar dun sonido dentro da palabra. O

caso é exactamente igual ao que se pro-
duciu en probe ou en freba, pero mentres
que a normativa só admite pobre ou pre-
fire febra, non pon reparo ningún a prebe.

Finalmente, queremos aludir tamén a
peperete/piperete “prato ou comida moi
saborosa, lambonada”. Algúns especialis-
tas, como o eminente etimólogo catalán
Joan Coromines, inclínanse por conside-
rar esta palabra un derivado do latín piper
“pementa”, aínda que á vista da falta dou-
tros derivados patrimoniais en galego e en
portugués (pois prebe, que non existe en
portugués, sería un derivado indirecto) tal
hipótese semella pouco fundamentada.

Hoxe, O fío da lingua presentou máis
posibilidades que certezas. Non todo na
vida son verdades establecidas e absolu-
tas. A dúbida tamén fai pensar, percurar e
avanzar. Todos os sabores son necesa-
rios. Como os do sal e a pementa.♦

Salsa
HENRIQUE HARGUINDEY
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¿A quen lle serve que a USC forme os primeiros
titulados universitarios de España en Biotecnoloxía?

LÍDIA SENRA

¿Pretenden que se fagan
en Galiza os experimentos

que os países onde hai
información sobre este

tema rexeitan?

ARES



O censo sitúa a Galiza en niveis
de 1970, daquela debidos ao for-
te proceso migratorio que se pro-
ducira na década anterior. Con
anterioridade, non se daba unha
cifra similar dende 1940, en ple-
na miseria da posguerra. Sen em-
bargo, tanto en 1940 como en
1970, os galegos representaban
un 10% e un 8% dos cidadáns do
Estado español, respectivamente.
Na actualidade, Galiza tan só su-
pón o 6,5% dos seus habitantes.

Ademais, a poboación galega
rexistra cada vez unha maior taxa
de envellecemento. A poboación
que supera os 60 anos supón o
26%, mentres que os menores de
20 anos non chegan ao 19%. Isto
é, por primeira vez Galiza, hai
máis poboación anciá que xente
nova, tendo o maior desequili-
brio do Estado neste sentido. Os

nacementos cada vez son menos,
mentres que a mortaldade vai
crecendo cada vez máis, a pesar
do aumento da esperanza de vida.

Nun estudio feito pola Xunta
de Galicia no ano 1996 sobre a
proxección da poboación entre o
período 1991-2006, ningún das
estimacións para o ano 2001, nin
as máis pesimistas, acertaron a
calcular unha poboación tan bai-
xa como a ofrecida nos datos
censais dese mesmo ano. O cal-
culo menos alentador situaba a
poboación galega con 50.000 ha-
bitantes máis que na actualidade.

No conxunto do Estado espa-
ñol apréciase que a tendencia é á
formación de dúas zonas con dis-
tinto desenvolvemento demográfi-
co. Das Comunidades do oeste, tan
só Cantabria foi quen de manter ni-
veis similares aos do anterior cen-

so. Asturias, Castela e León, Extre-
madura e Euskadi perderon poboa-
ción. Do leste, tan só Aragón veu
diminuído o seu número de habi-
tantes e o aumento deuse principal-
mente na costa mediterránea. Este
factor débese á continua terciari-
zación do traballo, que tende a con-
centrar habitantes nas zonas adica-
das principalmente o sector servi-
cios. De feito, os municipios máis
afectados do Estado foron aqueles
que se empregaban na industria e
no sector primario. Concellos co-
mo Mieres, Langreo, Eibar, Sestao,
Errenteria, Alcoy, Basauri, Portu-
galete ou Avilés son unha boa mos-
tra deste decrecemento demográfi-
co. En Galiza, a tendencia é simi-
lar, constituíndo Ferrol a cidade
que máis habitantes perdeu na últi-
ma década. O Instituto Nacional de
Estatística destaca tamén os Muni-
cipios galegos de A Fonsagrada, A
Estrada, A Baña, Castrelo de Miño
ou Pobra de Trives, como víctimas
máis significativas do despoboa-
mento en España.

Tan só Vigo aparece dentro
dos municipios españois que máis
creceron, sendo xunto a Sevilla,
Zaragoza e Málaga, unha das pou-
cas grandes cidades que gañaron
poboación durante esta década.
Seguramente isto sexa debido á

imparabel desertización do campo
ou éxodo rural. En Galiza, as ma-
las comunicacións e a carestía das
mesmas -con peaxes máis caros
que en Cataluña-, levan a moitos
cidadáns a buscar a maior comodi-
dade que ofrecen os centros urba-
nos e os seus arredores. Especial
significación ten o crecemento das
vilas dormitorio, moito máis ase-
quíbeis, como Nigrán e Porriño en
Vigo, Ames, Teo e Sigüeiro en
Santiago ou Oleiros, Culleredo,
Cambre e Arteixo en A Coruña. 

Por outro lado, cómpre sinalar
que os desequilibrios territoriais ta-
mén son notorios en Galiza, cun
Lugo e Ourense moi despoboados
e unha gran cantidade de habitan-
tes concentrada en torno á autopis-
ta A-9. Sen embargo, tan só Ponte-
vedra conserva a súa posición den-
tro do conxunto do Estado, situán-
dose no posto 12 dende hai vinte
anos. ACoruña pasou do octavo ao
décimo, mentres que Lugo pasou
do 35 ao 36 e Ourense do 31 ao 39
tamén nas últimas dúas décadas.

Máis pobres

O descenso de poboación non veu
acompañado dun descenso nas ta-
xas de paro, que en Galiza sitúase
tres puntos por riba da media es-

pañola. Ademais, o poder adqui-
sitivo dos galegos vaise afastando
cada vez máis da converxencia
con Europa e con España. O PIB
per cápita durante o ano pasado
foi dun 22% inferior con respecto
á media española, baixando den-
de 1995 en dous puntos. Ade-
mais, con respecto ao Estado, Ga-
liza tamén veu diminuída a súa
participación no PIB, aportando
tan só o 5,3%, cando a mediados
do anos 80 representaba o 6%.

Semella que as axudas e incen-
tivos da Xunta de Galicia para o au-
mento da natalidade amósanse in-
suficientes. A finais de xuño a Con-
sellería de Familia publicou unha
Orde pola que se regulaban as no-
vas prestacións do Goberno Galego
para aquelas familias con menos re-
cursos non obrigadas a presentar a
declaración da renda. A contía total
de dita axuda ascendía a 300 euros
como pago único e non compatíbel
con outras prestacións deste tipo,
segundo a propia Orde para “paliar
os gastos dos primeiros anos de
crianza”. Ademais, para partos
múltiples a Consellería estableceu
unha contía que “en ningún caso
pode ser superior aos 450 euros por
neno”, tamén como pago único.

A insuficiencia das axudas,
xunto cos altos prezos da viven-
da e a escasez de vivendas de
protección oficial, fai que os ga-
legos contraian cada vez menos
matrimonios. Ademais, o alto
número de titulados universita-
rios, que se incorporan tarde ao
mercado laboral e que moitas ve-
ces non atopan traballo axeitado
á súa cualificación fai que a na-
talidade siga sendo escasa con
respecto a alta mortaldade.

No norte de Portugal, perten-
cente á mesma Eurorrexión que
Galiza, a poboación aumentou
dende 1991 en máis de 207.000
persoas. Este crecemento veu im-
pulsado principalmente polas bai-
xas taxas de paro do 3,7%, a pron-
ta colocación no mercado laboral
dos titulados universitarios, as
axudas do goberno de 125 euros
por habitante e ano, as ventaxas
fiscais e o pagamento da maior
parte da hipoteca na compra de vi-
vendas por parte de xente nova.

As estimacións do Instituto de
Demografía e do Instituto Galego
de Estatística para o ano 2026 na
súa visión máis pesimista colocan
a Galiza con 2.211.144 habitantes.
Isto suporía un crecemento negati-
vo do 12,7 por mil e polo tanto un-
ha caída exponencial da poboación
galega, que vai perdendo forza na
súa converxencia con Europa.♦
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En 1940 os galegos representaban o 10% do total, hoxe o 6,5%

Galiza perde 36 mil habitantes en dez anos
e España gaña dous millóns

RUBÉN VALVERDE
Galiza continúa perdendo peso dentro do Estado español, segun-
do as estatísticas do INE. Xa non é soamente que sexamos máis
pobres que outras comunidades autónomas, senón que tamén so-
mos menos. Os datos do último censo ofrecen un panorama de-
solador en canto a número de habitantes e estructura de poboa-
ción. O número de galegos censados neste último reconto, do ano
2001, descende a 2.695.880 persoas. Isto é, hai case 36.000 habi-
tantes menos que hai dez anos e 81.000 menos que hai vinte. Po-
la súa banda, o conxunto do Estado español gañou dous millóns
de habitantes na última década, pasando de 38,8 a 40,8 millóns. 

PA C O  VILABARR O S



Nestes dous últimos anos Galiza
está vivindo o maior pico de re-
tornos desde 1992, ano no que se
producira unha avalancha simi-
lar. 8.716 persoas, a maioría de-
les dende países latinoameri-
canos, retornaron ao noso país en
2001 fronte os 5.971 recibidos
en 1998. Deste xeito, Galiza si-
túase no segundo posto dentro
das comunidades autónomas re-
ceptoras, só superada por Madrid
con 9.527. Do número total de
persoas que inmigran dende o
estranxeiro ao noso país, máis da
metade son galegos retornados.

Cómpre diferenciar dous ti-
pos de retorno en función do pa-
ís de procedencia: o europeo e o
americano, sustancialmente dife-
rentes tanto nas motivacións que
provocan a volta coma nas ca-
racterísticas da mesma. Sen em-
bargo, o proceso sufre un cambio
con respecto aos anos anteriores.
Se inicialmente o 60% dos retor-
nos procedían de Europa e o
40% de América, agora esta ten-
dencia invertiuse. As crises eco-
nómicas debidas ás importantes
débedas externas contraídas, as
distintas medidas de conxelación
de aforros bancarios, a crise dos
sistemas de xubilación e a asis-
tencia sanitaria xunto coa situa-
ción de inestabilidade política e
a inseguridade cidadá que se vi-
ven nestes países latinoameri-
canos son a explicación desta
muda e as causas do retorno ás
localidades de orixe. 

Un exemplo práctico desta
situación atopámolo na Arxenti-

na, país do que regresan máis
emigrantes, seguido de Venezue-
la e Uruguai. Os xubilados gale-
gos no país da Prata cobran unha
paga media de 40.000 pesetas
mensuais, non existe a Segurida-
de Social e mercar mediciñas po-
de supor non mercar alimentos. 

Na actualidade o retorno
americano adoita facerse en gru-
po, familiarmente, e en ocasións
acóllense catro xeracións, non
todas de xeito legal porque a re-
forma da Lei de Nacionalidade
só lle outorga o pasaporte espa-
ñol aos fillos dos galegos emi-
grados. A pesares de que voltan
persoas de todas as idades, esta-
blécense dous sectores dominan-
tes: o que se corresponde cos que
teñen unha idade media de se-
senta anos, pouco informados do
seus dereitos como emigrantes e
desvencellados da realidade so-
ciolaboral e o sector de 30-45
anos, que ou ben partiron de Ga-
liza sendo moi novos ou naceron
no país de acollida, e que contan
con formación profesional e cun
nivel medio-alto. 

O proceso de retorno é trau-
mático, a pesares de que a si-
tuación destes grupo non é tan
precaria coma o dos sin papeis
e de que contan cun subsidio de
emigrante retornado de 310 eu-
ros mensuais durante 18 meses.
A urxencia de determinados
acontecementos que padecen
os países de destino da emigra-
ción tradicional galega, provo-
ca que decidan retornar sen un
colchón previo, sen casa nin

aforros investidos en Galiza.

Dificultades para atopar traballo

Aos problemas de integración
cultural e ao desarraigo que su-
fre este colectivo unha vez que
chega a Galiza, súmanse as difi-
cultades de inserción no merca-
do laboral. A pesares de contar

cunha formación profesional
axeitada e de que o 63% dos re-
tornados están en idade laboral,
non todos consiguen atopar tra-
ballo, sobre todo porque unha
parte importante están próximos
á xubilación.

Outro dos grandes proble-
mas co que se atopan é a falla de
asesoramento e a carencia de

programas de axuda por parte
da Xunta e dos Concellos. Nes-
te sentido, Lois Pérez Leira, co-
ordinador da CIG de Emigra-
ción, apunta que “carecemos de
memoria histórica” e engade
que “Fraga, ao parecer, só se in-
teresa pola colectividade da Ar-
xentina na época electoral e por
comenencia”.

Para poder paliar estas difi-
cultades económicas o Ministe-
rio de Traballo e Asuntos So-
ciais outorga tamén aos retorna-
dos axudas asistenciais extraor-
dinarias para familias depen-
dentes dun valor máximo de
750.000 pesetas, ademais dou-
tro tipo de subvencións para fa-
cilitar a inserción laboral ou pa-
ra o desenrolo de accións en fa-
vor deste grupo. Sen embargo, a
integración non é doada. Ao res-
pecto, Lois Pérez Leira sinala
que “se xa é dificil atopar traba-
llo para os de aquí, máis para
eles que están desvinculados
culturalmente, teñen unha cor
de pel diferente e falan con
acento de fóra”. 

Segundo apunta o coordina-
dor da CIG de Emigración “as
consecuencias deste retorno son
positivas, xa que Galiza recupera
poboación que perdeu noutra
época, que ademais volta cos
seus fillos novos. Isto permite
que crezan cidades como Vigo”.

A pesar dos retornados, Gali-
za segue, sen embargo, a perder
poboación, tanto porque é un pa-
ís envellecido como polas migra-
cións dos máis novos cara fóra
ou dentro do Estado español, fe-
nómeno que evidencia os proble-
mas derivados da falta de pulo
da economía galega.♦
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Galiza/Estado/Portugal 82 euros/ano, 41 euros/semestre.
Europa 99 euros/ano.
América 115 euros/ano.

Moitos contan con bon nivel profesional

Case nove mil emigrantes retornaron a Galiza o ano pasado
MAR BARROS

A emigración cara Latinoamérica que caracterizou a Gali-
za durante un longo período da súa historia, está a vivir o
fenómeno contraposto: o retorno. Os datos do Ministerio
de Traballo e Asuntos Sociais, constatan un crecemento
notábel de retornados ao Estado español nos últimos anos.
Galiza é a segunda comunidade preferida para instalarse.

Moitos do hoxe retornados son descendentes dos que emigraron nos anos cincuenta.                                                    M . FERR O L



Na reunión tamén estiveron os
eurodeputados da comisión de
pesca, que intentaron recadar
impresións sobre as consecuen-
cias que traerá implantar a Polí-
tica Pesqueira Común (PCP) en
Galiza. Toda as organizacións
pesqueiras de Europa, agás as
británicas, posicionáronse en
contra da nova política comuni-
taria. Entre os aspectos máis cri-
ticados polos armadores e cofra-
días destacan a intención de re-
cortar as axudas para a moderni-
zación dos barcos e a revisión do
principio de “estabilidade relati-
va”, encargado de regular o ac-
ceso os recursos e que segundo
España e Portugal aplícase con
criterios de hai 20 anos.

Unha vez estean elaboradas as
propostas por parte dos distintos

grupos de traballo, terán que pa-
sar o filtro do Ministerio de Pes-
ca. Este, pola súa banda, reunira-
se en setembro co novo director
de Pesca da Unión Europea, o
sueco Jorgen Holmsquist para
elevarlle as propostas españolas.
Nun recente estudio de coxuntura
económica galega elaborado por
Caixa Galicia, sinálase que o em-
prego na pesca caeu nun 25,6%,
dato preocupante e que tamén é
esencial para os sindicatos.

Axudas pendentes

Por outro lado, produciuse unha
reunión entre o Secretario Xeral
de Pesca da Xunta de Galicia e
os representantes dos mariñeiros
para falar das axudas impagadas
ao sector polo amarre da flota de

Marrocos. Os sindicatos pechá-
ranse a semana pasada na dele-
gación da Consellería de Pesca

en Vigo para reclamar o cobro
deste subsidio. O secretario xeral
de pesca accedeu a facer efecti-

vos os pagos en agosto e expli-
cou que o atraso debeuse a un
erro burocrático.♦
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Arias Cañete reúnese con representantes da pesca
para preparar enmendas á política europea

RUBÉN VALVERDE
O Ministro de Agricultura e Pesca, Arias Cañete, reuniuse o pasa-
do 26 de xullo con distintos representantes pesqueiros galegos. Na
reunión acordouse formar distintos grupos de traballo para elabo-
rar de cara a setembro as distintas enmendas que presentará Espa-
ña na Unión Europea coa fin de modificar a nova normativa pes-
queira común. As propostas afectarán a todos os puntos, dende os
paros biolóxicos, ata a reconversión da flota, pasando polas axudas.

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

MAR BARROS
Trala reunión celebrada o pasa-
do 30 de xullo entre os sindica-
tos agrarios e o conselleiro de
Agricultura, Diz Guedes, anun-
ciouse a creación dunha mesa de
diálogo permanente que entrará
en funcionamento a partir da
primeira semana de setembro,
para paliar a grave situación que
atravesa o sector do leite.

Esta reunión cos secretarios
xerais dos sindicatos labregos
prodúcese unha semana despois
de que o conselleiro de Agricul-
tura mantivese outro encontro
cos representantes das indus-
trias lácteas, co fin de acadar so-
lucións ao problema lácteo.

As explotacións gandeiras
están a vivir un momento de cri-
se debido a progresiva baixada

dos prezos do leite que lle pa-
gan as empresas aos producto-
res, sen modificar o prezo de
venda ao público, e as dificulta-
des para vender o producto ga-
lego debido a entrada masiva do
que se produce fóra.  

O diñeiro que recibe o pro-
ductor é demasiado baixo e, co-
mo recoñeceu Diz Guedes, to-
cou fondo. Coa creación da me-
sa de diálogo abrirase un debate
permanente entre a industria e
os productores que será arbitra-
do polo representante corres-
pondente da Xunta.

Os obxectivos deste foro cén-
transe na creación dun marco que
posibilite a negociación constan-
te entre os diferentes actores para
poder solucionar os conflictos
que xurdan, evitando deste xeito,

situacións como a que se está vi-
vir no sector lácteo, ademais de
apostar por programas de pro-
ducción galegos que repercutan
positivamente no sector.

Segundo as industrias lácte-
as, a baixada resposta ao exceso

de materia prima. Sen embargo,
o secretario xeral de Unións
Agrarias, Roberto García, consi-
dera que “os prezos pouco teñen
que ver co mercado e deixan
patente o abuso das empresas”.
Cada productor recibe 0’28 eu-

ros agora mentres que en no-
vembro de 2001 cobraba por li-
tro 0’32 euros. Neste sentido,
Galiza, no contexto europeo se-
ría a terceira productora que
conta cos prezos máis baixos.

O Sindicato Labrego Gale-
go, Unións Agrarias e Xóvenes
Agricultores, as tres organiza-
cións sindicais con representa-
ción electoral, forman xunto
coas asociacións de industria e
a Xunta esta mesa de diálogo
permanente. 

A valoración dos sindicatos
é inicialmente positiva, xa que
se abre un marco de debate
constante. Neste sentido, o se-
cretario xeral de Unións Agra-
rias ve na creación deste foro
unha posíbel “solución á subida
dos prezos”.♦♦

Sindicatos e industria negociarán o prezo do leite

A . N .T.

O conselleiro Diz Guedes con representantes do agro.



As empresas do sector da enerxía, que son
un servizo público, enfrontánse, en Europa
e no mundo, a unha ofensiva de liberaliza-
ción do sector. Enfróntanse ás mesmas po-
líticas: privatizacións, apertura do merca-
do da electricidade e do gas. A concorren-
cia conduce ás mesmas consecuencias: de-
sigualdade para os usuarios, exclusión dos
cidadáns con menor poder adquisitivo, de-
gradación da calidade do servicio, precari-
zación e reducción dos empregos.

A enerxía non é unha mercadoría. A
electricidade e o gas son necesidades vi-
tais no século XXI. Deben estar recolli-
das nos dereitos universais a garantir a
cada ser humán.

Para satisfacer eses dereitos e asegurar
o futuro destes servizos e das empresas
públicas son necesarios o reforzamento da
democracia, a transparencia e a promo-
ción e intervención dos pobos. É tamén
necesario que as políticas europeas e in-
ternacionais estexan realmente ao servizo
do desenrolo, da cooperación e dunha no-
va solidariedade internacional.

Entrar nesta vía pasa por mellorar os
dereitos democráticos dos traballadores,
dos usuarios e dos pobos afectados, por
iso nós opoñemos á concorrencia e á pri-
vatización. Tal cousa implica garantir e
reforzar o carácter público das empresas.

■ A RESISTENCIA Á MERCANTILIZACIÓN

A mercantilización do mundo atopa unha
resistencia crecente, ao tempo que se to-
ma conciencia das múltiples e diversas
consecuencias das políticas liberais. Está
a emerxer un movimento social contra
esta mercantilización do mundo. Esa é
unha das características deste principio
de século.

Nos, como sindi-
catos, participamos
globalmente e en par-
ticular en todas as ini-
ciativas que se poidan
organizar ao redor do
dereito a enerxía e do
servizo público.

Neste cadro de re-
sistencia, de loitas e
de busca de perspecti-
va, o servizo público
toma unha dimensión
nova, un medio de
construcción de alter-
nativas solidarias, progresistas, democrá-
ticas e cidadáns.

As tres organizacións, a CIG-QE, a
FSTIEP, FNME-CGT esixen:

-O desenvolvemento en cada país do

servizo público con un
carácter público das
empresas que terán por
misión fundamental os
seguintes obxectivos.

-Igualdade de tra-
tamento

-Obriga de dar un
servizo universal

-Tarifa única
-Política enerxética

a longo prazo, medios
de producción diversi-
ficados, utilización
das enerxías renová-

beis coa soberanía para cada país nas deci-
sións da súa política enerxétiva.

-O sector público da enerxía, actor
dun desenrolo sostíbel.

-O dereito a enerxía para todos como

un dereito vital, un novo dereito das per-
soas.

-O servizo público cun obxectivo par-
ticular de creación de empregos estábeis e
de calidade.

-A elaboración da directiva marco dos
servizos públicos para responder as nece-
sidades dos pobos e o interese xeral.

Sobre as cuestións sociais temos a
proposta de traballar na construcción dun
estatuto único dos traballadores en Euro-
pa no que se garanten os dereitos colecti-
vos do máis alto nivel para todos os asala-
riados do sector da enerxía que se nego-
ciará desde o respecto e a independencia
de cada orgnaización en cada país. Este
estatuto debe responder as necesidades
dos traballadores, ás súas reivindicación e
combater o dumping social.

As tres organizacións: a CIG-QE, a
FSTIEP e a FNME-CGTP deciden desen-
volver iniciativas de loita sobre estas ba-
ses en cada país contra as privatizacións,
polo servizo público e o seu desenvolve-
mento que garanten as conquistas dos de-
reitos sociais para os traballadores.

Elas deciden iniciativas comúns coa
participacións de delegacións nas mani-
festacións que serán organizadas o 3 de
outubro de 2002 en París e outras datas a
decidir en Portugal e Galiza.

Esta resolución seralle enviada ao
conxunto das organizacións sindicais fa-
cendo a proposta de traballar para agran-
dar en Europa e no mundo a construcción
de loitas obre o tema “A enerxía e  a vida,
un dereito para todos”.

A CIG-QE, a FSTIEP e a FNME-CGT
afirman a súa determinación de traballar
cós seus afiliados e os traballadores en xe-
ral para acadar a forza necesaria para loi-
ta e gañar.♦
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As Lavandeiras
Lendas e imaxes das donas do río

Mari Vega Cerqueiro

HISTORIAS GRÁFICAS

Mariví Villaverde
Tres tempos e a esperanza

Mariví Villaverde

MULLERES

AA  NNOOSSAA  TTEERRRRAA

Resolución das Pontes

A enerxía non é unha mercadoría
CIG-QE (GALIZA)- FSTIEP (PORTUGAL)-FNME-CGT(FRANCIA)

O dereito a dispoñer de enerxía debería ser un novo
dereito humán. Para iso é necesario que o sector siga
sendo público. Con esta idea tres organizacións sindi-

cais, a CIG-QE, a FSTIEP e a FNME-CGT reuníron-
se o 14 de xullo do 2002, nas Pontes, decidiron facer
público este manifesto e anunciaron mobilizacións.

‘O servizo público
toma unha dimensión

nova, a de medio
de construcción

de alternativas solidarias,
progresistas e
dos cidadáns”

Factoría de ENDESA, As Pontes.                                    M A N UEL SE N D Ó N , Tempos que ha i neste tempo (orixina l a  cor)

NNOOVVIIDDAADDEESS



Nas eleccións de 1999 e 2000 a
CHA fora a terceira forza política
de Calatayud, desde 1999 ten un
concelleiro nesta corporación,
quen debe loitar todos os días con-
tra unha das poucas maiorías ab-
solutas do PP nunha gran cidade
aragonesa. As críticas de Basanta
á xestión popular son habituais,
así como as recri-
minacións á alcal-
día de non deixar-
lle facer o seu tra-
ballo á oposición
(os grupos munici-
pais do PSOE e da
CHA).

O luns 15 de
xullo a situación
chegou lonxe de
máis. O alcalde
convocou un pleno
no que se ía tratar
unha moción “in extremis” sobre a
Lei de Partidos (Lei que a Chunta
Aragonesista rexeita). Aeste Pleno
acudiron unha chea de persoas
afíns ao alcalde, cando segundo os
representantes municipais non é
normal a asistencia de público a
estes actos. En medio da discu-
sión, que o concelleiro nacionalis-
ta denunciou como un auténtico
linchamento, o alcalde da cidade,
Fernando Martín leu un informe
sobre Miguel Ángel Basanta. Nes-
te escrito algúns cidadáns quéi-
xanse de que o concelleiro da
CHA denunciase repetidamente a
situación dunha explotación gan-
deira no centro urbano da cidade.

O pleno acabou cunha forte
revolta. O grupo municipal do
PSOE non secundou a moción so-
bre a Lei de Partidos por conside-
rala unha “cilada contra o edil de
CHA”. A súa portavoz, Inés Pon-
ciña, quen cualificou a atitude do
alcalde como “ameazante e chu-

lesca”, tamén recoñeceu ter sido
ameazada coa publicación dun in-
forme semellante tempo atrás.

Varias testemuñas aseguran
que o alcalde achegouse ao con-
celleiro nacionalista para dicirlle:
“isto non fixo máis que come-
zar”. Os seguintes días da sema-
na apareceron cartaces por toda a

cidade nos que se
insultaba a Ba-
santa, chamándo-
lle “covarde” ou
pedindolle que se
fose da cidade.
Estes  car taces
colocáranse en
diferentes días,
sendo criticada
polos medios de
comunicac ión
aragoneses a pa-
sividade coa que

actuou a Policía Municipal para
retiralos. Ao mesmo tempo, o
Partido Popular insería anuncios
na prensa local chamando a Ba-
santa “home-denuncia”. Basanta
tamén recibiu un anónimo no que
o ameazaban de morte.

Pola súa banda, Fernando
Martín, quen negou calquera rela-
ción coa misteriosa aparición de
cartaces ameazantes, publicaba
unha carta nos medios de comu-
nicación na que lle recordaba a
Basanta que este non leva sangue
bilbilitano (xentilicio de Calata-
yud) nas súas veas. Os xornais
máis importantes de Aragón (He-
raldo de Aragón e El Periódico)
criticaron duramente este tipo de
actuacións, aínda que publicaron
o escrito na súa integridade na
sección de Cartas ao director.

Comparación con Batasuna

A Chunta Aragonesista sinala a

Fernando Martín como responsá-
bel desta campaña contra a súa
formación e contra un dos seus re-
presentantes públicos, comparada
incluso con Batasuna e a ETA por
non apoiar a Lei de Partidos. A
CHA pretende denunciar o caso
ante o Justicia de Aragón (institu-
ción histórica aragonesa). O seu
secretario nacional, José Antonio
Acero, confirmou que “aínda que
cremos que existen feitos que se
poden imputar como delitos, á
CHA non lle gusta xudicializar a
vida política”. Acero tamén criti-
cou que o PP recorra en Aragón á

“kale borroka institucional”, men-
tres loita contra este tipo de radi-
calismo no País Vasco.

Esta forma de comparar a
Chunta Aragonesista con Batasu-
na repetiuse en poucas horas en
todo Aragón. O Partido Popular
repartiu por todo o territorio o
xornal Aragón Popular, coa pre-
tensión de recuperar terreo nunha
nacionalidade na que parece se-
gura a derrota electoral no 2003
por causa do Plano Hidrolóxico
Nacional (PHN). Nesta publica-
ción afírmase rotundamente: “a
CHA alíñase con Batasuna”.♦
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Levamos varias semanas sen
atentados da ETA. A intensidade
da kale borroka rebaixouse de
xeito importante: en anos ante-
riores, o verao e os festexos fes-
tivos nas vilas vascas eran ob-
xectivo dos violentos. Esta con-
xuntura é a propicia para que se
comece a falar de novo da posi-
bilidade dunha tregua, aínda que
o Departamento de Interior do
Goberno vasco, por boca do seu
conselleiro Balza, repite unha e
outra vez que non hai indicios
que apunten nese senso. E a ver-
dade é que se lemos os últimos
comunicados feitos públicos po-
la ETA tampouco dan a entender
que teña intención de deixar a
actividade armada. O 20 de xuño
a organización dicía o seguinte:
“ante a prepotencia e a cerrazón
dos Estados opresores, para a
ETA o único camiño é a loita.”

Pero a ausencia de atentados

non significa paz política. Sobre
todo estando quen está gobernan-
do en Madrid. Hai quen pensa
que para o PP, canto peor, mellor,
é dicir, cantas máis accións da
ETA, mellor para os seus intere-
ses electorais. Non imos ser nós
quen o digamos, simplemente,
imos remitirnos ás probas. Esta
semana pasou por Bilbao o novo
ministro de Xustiza para partici-

par nun acto da Fundación para
la Libertad, unha plataforma
‘’constitucionalista’’, da que un
peneuvista dixo que “deberían
chamarse Fundación para la li-
bertad de insulto al nacionalis-
mo, que en realidade é o que fan”.

Pois ben, este novo ministro,
José María Michavila, dixo que
o PNV non está á altura da nosa
democracia, por non apoiar a Lei

de Partidos. O de nosa democra-
cia debería aclaralo, se é a de-
mocracia que debería ser de to-
dos os cidadáns do Estado espa-
ñol, ou a democracia do PP no
seu afán por apropiarse das insti-
tucións. Houbo cambios no go-
berno Aznar, cambios de perso-
as, porque as intencións van a
peor. Michavila insistiu en que o
nacionalismo “non loita con toda

decisión contra o terrorismo.”
Pero sigamos desgranando a

política antiterrorista do PP. Hai
uns días o Presidente do Tribunal
Constitucional, Manuel Jiménez
de Parga, máis coñecido xa polas
súas intervencións públicas que
pola súa dedicación ao Dereito,
pediulle ao Goberno español o
indulto para o ex xeneral Enri-
que Rodríguez Galindo, conde-
nado a cárcere polo secuestro e
asasinato de José Antonio Lasa e
José Ignacio Zabala, implicado
tamén noutros casos de torturas
ocorridos no tristemente famoso
cuartel da Guardia Civil de Int-
xaurrondo, e en asuntos de
narcotráfico. Levamos semanas
coa impresión de que se pretende
facilitar o camiño para o indulto
a Galindo, algo que non nos es-
trañaría, tendo en conta que o PP
xa lle deu unha medalla ao cri-
minal Melitón Manzanas.♦

A ETA toma un descanso pero
non se albisca a tregua

DANIEL ÁLVAREZ

O goberno Aznar segue a incentivar a política de confron-
tación en Euskadi e a criminalización do nacionalismo.

Bi lbao

Ameazan un edil da CHA e pídenlle que marche de Calatayud 

O PP de Aragón apúntase á ‘Kale Borroka’
Portugal
negocia facilitar
a entrada
de cidadáns
da Lusofonía

A.N.T.
A xuntanza do consello de mi-
nistros da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa
(CPLP) negocia facilitar a en-
trada de cidadáns da Lusofo-
nía no territorio dos seus paí-
ses membros. Portugal, que
admite a proposta, dá así un
paso contra a política de feche
de fronteiras que propugna o
eixo Roma-Londres-Berlín no
seo da Unión Europea (UE).

Na reunión, que se celebra
no final de xullo e principios
de agosto en Brasília, os xefes
de estado da CPLP estudan un
borrador para facilitaren os vi-
sados para aqueles estranxei-
ros procedentes de países de
fala portuguesa. Como novi-
dades, estarían o tratamento
preferencial nos trámites de
entrada e saída (ao xeito que
xa teñen arestora os europeos
entre os países membros da
UE) e certos privilexios na ob-
tención dos permisos para tra-
ballar nos países de acollida.

Para outro encontro que-
dará un acordo que permita
que cidadáns de calquera es-
tado da CPLP se presente ás
eleccións noutro país calque-
ra. Mozambique xa anunciou
que non está de acordo, polo
que a proposta pode quedar
en auga de bacallau, ao se
necesitar o consenso para to-
das as decisións.

Alén de felicitar a Xana-
na Gusmão pola indepen-
dencia de Timor Leste, os
convocados na capital brasi-
leira adiantaron diversos
convenios sobre saúde e co-
operación. O Brasil coman-
dará un ambicioso plano de
loita contra a sida e o analfa-
betismo en África, ao ser un
dos países máis importantes
no desenvolvimento de me-
dicamentos xenéricos.♦

Miguel Ángel Basanta, concelleiro da CHA.

RUBÉN RAMOS
Se falamos de concelleiros perseguidos a quen se lles pide que mar-
chen da súa cidade, e a quen se lles recrimina que nacesen fóra da lo-
calidade onde viven, todos pensariamos rapidamente no País Vasco e
na situación que están a atravesar algúns cargos públicos do PP e do
PSOE. Estes días a mesma situación deuse na cuarta cidade arago-
nesa: Calatayud, e ten como protagonistas o concelleiro da Chunta
Aragonesista (CHA), Miguel Ángel Basanta e o alcalde do Partido
Popular, Fernando Martín, secretario xeral do PP en Aragón.

O alcalde do PP,

Fernando Martín,

acusou a Basanta

de non levar sangue

bilbilitano

nas súas veas.



¿Existe algunha proposta de
IU para Galicia que se vaia
presentar no parlamento nesta
lexislatura?

Son continuas as propostas
de Izquierda Unida no parlamen-
to español. A pesar de non ter re-
presentación no parlamento au-
tonómico, nas competencias do
Estado presentamos alternativas
aos problemas xurdidos nos últi-
mos tempos, como por exemplo
a reconversión pesqueira, a polí-
tica agraria común, as reconver-
sións industriais ou os peches e
regulacións de empresas . Tamén
fixemos propostas sobre todo o
que ten que ver co desenvolve-
mento da autonomía galega ou a
formulación federal do Estado.
Tamén hai materias coas que tra-
ballan moito os compañeiros de
Esquerda Unida que son todas
aquelas que teñen que ver co me-
dio ambiente.

Ultimamente apréciase un
maior achegamento do PSOE
en políticas sociais, pero un dis-
tanciamento en canto o que ten
que ver coa configuración do
Estado ou a política exterior.
¿Como ve a relación entre IU e
PSOE na actual lexislatura?

A mobilización social obrigou
o Partido Socialista a situarse, aín-
da que só sexa no marco da folga

xeral, á esquerda. O PSOE aínda
non sacou as consecuencias desta
nova situación, sobre todo no que
ten que ver coa política exterior ou
co modelo do Estado. Seguen pen-
sando, na nosa opinión de maneira
equivocada, que a política exterior
e o modelo de Estado son temas
do politicamente correcto nos que
se un se diferencia moito do parti-
do do goberno se desgasta. Nós
pensamos que se non hai unha al-
ternativa na política do modelo de
Estado, na política exterior ou na
política anti-terrorista, non habería
flancos nos que facerlle oposición
ao Partido Popular. Porque sempre
utiliza e patrimonializa a política
anti-terrorista ou a política do mo-
delo de Estado para tentar tapar o
resto das políticas sectoriais.

¿Teñen relación as propos-
tas federais de IU coas que hai
pouco anunciou Touriño para
Galicia ou coas de Maragall
dentro do PSOE?

Eu espero que estas propostas
signifiquen un cambio de postura
dentro do PSOE, pero ata agora o
Partido Socialista seguiu de for-
ma estricta a lectura regresiva do
modelo autonómico do Partido
Popular. Agardo que agora o
PSOE considere que hai que pre-
sentar unha alternativa tamén
nesta materia e que sexa valente

no sentido federalista. Teñen que
promover, por unha parte a recu-
peración de competencias propias
das Comunidades Autónomas
que foron reducidas ao longo do
goberno central do Partido Popu-
lar e tamén o desenvolvemento
federal do modelo autonómico.
Sobre todo no que ten que ver coa
creación dun senado de carácter
territorial e coa participación das
comunidades en Europa.

Eleccións municipais

¿Que estratexia presentará Es-
querda Unida nas vindeiras
eleccións municipais?

Eso teñen que decidilo funda-
mentalmente os compañeiros de
Galicia. Pero a estratexia federal
de IU para todo o Estado, que logo
teñen que recrear os compañeiros
de cada federación de acordo coa
realidade concreta de cada lugar, é
a de buscar unha acumulación de
forzas, unha recomposición dos
grupos á esquerda do Partido So-
cialista. Da esquerda que chama-
mos do movemento obreiro, da es-
querda ecopacifista, desa esquerda
que nós cremos que ten intereses
comúns e que pode recompoñerse,
articularse, e sobre todo ser unha
referencia tamén para a esquerda
anti-globalización. Nós xulgamos

que ese é o reto fundamental de IU
nestes momentos e coidamos que
está a ser desenvolvido de xeito
creativo en función da propia rea-
lidade, por parte das distintas Iz-
quierda Unida de cada un dos paí-
ses do Estado.

¿Como é a relación entre o
BNG e Izquierda Unida?

No marco do parlamento do
Estado temos unha relación co
Bloque de coincidencia en moi-
tas materias e tamén noutras de
colaboración. Son de coinciden-
cia fundamentalmente en temas
sociais e ambientais e de colabo-
ración nalgúns temas que se re-
firen ao modelo de Estado. O
que ocorre é que no tocante á po-
lítica galega e municipal é algo
que teñen que valorar os compa-
ñeiros de Esquerda Unida.

Sen embargo, na Guarda
aínda segue a gobernar o PP en
coalición con EU. ¿Cal é a súa
opinión ao respecto?

Por iso digo que teñen que ve-
lo os compañeiros de EU no seu
marco propio. A formulación xe-
ral é a recomposición da esquerda
transformadora e alternativa. Iso
non quere dicir que existan reali-
dades concretas ou locais que te-
ñan que solventarse a ese nivel. 

¿Agora que se disolveu Es-
querda de Galicia, existe algún

contacto para rescatar a Anxo
Guerreiro e a outros integrantes
deste partido outrora perten-
centes a Esquerda Unida?

Izquierda Unida a nivel do
Estado e de Galicia é unha casa
de portas abertas. Ten a vontade
de recoller a todas esas persoas e
colectivos que actúen nun senti-
do de esquerdas e polo tanto es-
tamos abertos á colaboración. 

¿Ou sexa que podería haber
unha reunificación da esquerda
non nacionalista en Galicia?

Eu penso que a aspiración de
Esquerda Unida é a articulación e
recomposición desa esquerda á
esquerda do PSOE. Non sei si es-
trictamente se pode cualificar es-
trictamente como esquerda non
nacionalista. En principio pode
ser unha formación de carácter fe-
deralista, pero non ten porque non
haber colaboración con outras for-
zas políticas de carácter naciona-
lista. Niso non teño ningún tipo de
tabú. Tratarase de ver a medida en
que os nosos programas coinci-
den. Todas as esquerdas deben co-
laborar de maneira leal.

¿Segue tendo sentido falar
de Izquierda Unida unha vez
que se escindiron partidos co-
mo Nueva Izquierda, Izquier-
da Republicana, Esquerda de
Galicia, Iniciativa per Cata-
lunya, Los Verdes, etc.?

Esa dinámica está en recom-
posición. Houbo un acordo re-
centemente con Iniciativa per Ca-
talunya para presentarse en coali-
ción electoral con Esquerra Unida
e Alternativa. Polo tanto a dinámi-
ca nestes momentos é a da agre-
gación e non a da ruptura. Por iso
segue sendo unha denominación
axeitada a da Izquierda Unida,
que pretende unir distintas sensi-
bilidades da esquerda. IU non ten
porque unilas baixo unhas únicas
siglas, senón que pode colaborar
tamén con outras formacións. 

Situación en Euskadi

Rajoy afirmou que o pacto entre
PNV-EA e IU-EB para ampliar
o autogoberno podería deberse
a un acordo con ETA para que
deixe de matar. ¿Que opinión lle
merecen estas declaracións?

Non sei porque o PP sempre
ten problemas con relación a
Euskadi. Cando hai unha ofensi-
va de ETA intentan patrimoniali-
zar as víctimas e cando non hai
ofensiva están descontentos e
atribúen a unha man negra que
non haxa atentados. Eu estou
contento de que nestes momen-
tos non exista ofensiva e esixo a
ETA que deixe de matar e a Ba-
tasuna que se desmarque defini-
tivamente de ETA. Penso que es-
ta sería unha gran contribución. 

¿Como definiría a nova situa-
ción en Euskadi despois do pacto
para acadar o autogoberno?

Penso que o Partido Popular
está tentando polarizar a situación
política a pesar de que non se pro-
duzan atentados. Creo que non lle
debemos facilitar a xogada. Hai
que seguir reclamando o que é
propio de Euskadi, que son as
competencias non transferidas e
frearlle os pés ao PP para que non
siga alimentando a polarización e
a confrontación que sempre utili-
za para tapar os problemas so-
ciais. O PP nestes momentos está
iniciando o seu declive, ten un
gran problema coa cidadanía es-
pañola porque perdeu a maioría
social. Iso nótase na xente.♦
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Gaspar Llamazares
‘O PP está forxando unha involución do modelo autonómico’

RUBÉN VALVERDE

O coordinador xeral de Izquierda Unida visitou Galicia co gallo da celebración do 25 de xullo e tamén
para darlle continuidade ao gran seguimento que tiveron as manifestacións en cidades como Vigo ou
Ferrol durante a pasada folga xeral. De orixe galega, pola súa nai guardesa, Llamazares amósase gran
coñecedor da realidade da nosa comunidade. Segundo el, o PP impón como tabú calquera debate sobre
o modelo de desenvolvemento autonómico. Para acabar con esta situación, IU propón a creación dun
Estado Federal, que para Llamazares é o único que garante plenamente identidade e solidariedade.



MAR BARROS
“A verdade da traxedia do po-
bo palestino non comeza cos
actos xenocidas do exército de
Israel, mandado por un gover-
no que respresenta ao 80% da
sociedade de ese estado e co-
mandado polos xenerais da ex-
trema dereita e o laborismo so-
cialista”. Deste xeito comeza
Ghaleb Jaber Ibrahim o seu
ensaio Palestina, crónica dun-
ha inxustiza, sinxelo percorri-
do pola historia de Palestina.

A editorial Ir Indo publica este
ensaio do presidente da Funda-
ción Araguaney, narrado con ri-
gor histórico, onde se expoñen
con claridade os acontecementos
decisivos que provocaron a ac-
tual situación, incitando aos lec-
tores a reflexionar sobre os ava-
tares do pobo palestino.

A pretensión deste palestino,
residente no Estado español den-
de 1970 tras ser expulsado do
seu país durante a famosa Guerra
dos Seis Días, céntrase na aclara-
ción das causas que desencadea-
ron o actual conflicto palestino-
israelí, que xermou hai case125
anos, época na que Palestina es-
taba baixo o Imperio Otomán, e
no seu desenvolvemento.

Mapas, cronoloxías e glosa-
rios enriquecen a explicación his-
tórica que fai Ghaleb Jaber
Ibrahim partindo dos primeiros
poboadores ata a actualidade, fa-
cendo fincapé na “Intifada”, á
que se refire como “un move-
mento imparábel que serviu para
que o mundo coñecese realmente
o sentido da loita dos palestinos,
un pobo ao que nos último sécu-
lo, e ano tras ano, foron privando
dos dereitos fundamentais máis
mínimos, inherentes a calquera
ser humano. Na procura da paz
os palestinos fixeron concesións
que ningún outro pobo faría, de
tal xeito que agora só lle quedan
dúas cousas que entregar: a súa

vida e a súa dignidade”.
Esta non é a primeira vez que

este palestino, membro ademais
do Consello Social da Universi-
dade de Santiago de Compostela,
aborda a problemática sionista-
palestina. A Fundación Aragua-
ney publicou en 2001 unha edi-
ción bilingüe onde se esbozaban
as liñas xerais desenvolvidas
neste último ensaio.

En Palestina, crónica dunha
inxustiza Ghaleb Jaber Ibrahim
pon de manifesto que o principal
agresor do pobo palestino é o Es-
tado de Israel, estado creado uni-

lateralmente en Palestina e que
apoia a súa permanencia na fic-
ción histórica, na conspiración sio-
nista, na forza sen o respecto polos
dereitos humanos e na negación da
existencia do pobo palestino.

Soberanía e independencia 

Nas reflexións e preguntas finais
do ensaio, escritas por Lorenzo
Silva, critícase a campaña da
prensa occidental para desacredi-
tar a Autoridade Palestina e mani-
pular á opinión pública. Tamén se
argumenta que Israel non pode ser

recoñecido como Estado xa que
carece dunha poboación politica-
mente organizada que exerza a
súa independencia e soberanía te-
rritorial, senón que é un poder que
obedece a un conxunto de indivi-
duos dispersos polo planeta, uni-
dos por vínculos xenéticos ou ide-
olóxicos. Mentres non sexa máis
que isto debe ser considerada co-
mo unha organización híbrida se-
mi-territorial como o Vaticano,
pero non un estado.

Sen afán de xustificar neste li-
bro as accións suicidas dos pales-
tinos, engade tamén que o terro-

rismo palestino é unha represalia
contra os previos ataques sionis-
tas, pero apunta que se cesa o te-
rrorismo sionista tamén o fará o
que é froito da desesperación. 

Co mundo dividido en dous
grupos enfrontados pola diver-
xencia de intereses, dunha banda
o europeo-palestino a favor dun
Estado palestino independente e
doutra a opción israelí-estadou-
nidense que quere que estea illa-
do, Ghaleb Jaber Ibrahim condu-
ce ao público á reflexión tras a
exposición obxectiva de feitos
históricos.♦
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Din que foi o propio Mohamed VI
(M6), bo coñecedor da topografía do
lugar polas súas pasadas pola zona en
jet-ski, quen decidiu a “recuperación
provisional” do penedo de Taura / Lei-
la / Perejil / Parsley / Petersilien... Nin
Iusufi, nin os servicios secretos, nin os
Estados Unidos, nin Francia, nin Bru-
xelas, foron informados previamente
das súas intencións. Que se non outro
galo cantaría... M6, amparándose na
esixencia norteamericana de non deixar
ningunha parcela territorial, por peque-
na que sexa, baixo control na zona do
estreito de Xibraltar, deu renda solta ao
seu descontento con Madrid, que non
deixou de medrar dende que en outubro
de 2001 Benaissa, o ministro de exte-
riores de Rabat, retirou o embaixador
da capital española, segundo se conta
agora coa boca pequena, que case todo
se chega a saber, en protesta polo trata-
mento desprezativo da figura do mo-
narca nun programa das noticias do
guiñol do Canal Plus. 

Á marxe das frivolidades do caso,
que agochan tensións serias nas relacións
bilaterais e mesmo desequilibrios inter-
nos na política marroquí, parece eviden-
te que catro pedras ubicadas a menos de

200 metros das súas costas  difícilmente
poden afirmarse como “españolas”. Cla-
ro que entón moito
menos españolas po-
derían ser Sebta (Ceu-
ta) e Mélilla, enclaves
en pleno territorio
marroquí, unha espe-
cie de Hong Kong e
Macao en terras nor-
teafricanas. Pero non
son os únicos restos
dunha descoloniza-
ción incompleta: a illa
dos Comores (Mayot-
te) é territorio de ul-
tramar francés, como
a illa de Reunión ou
de Diego García, re-
clamada pola Illa
Mauricio aos ameri-
canos. Mesmo habe-
ría que falar das Illas Canarias. Tanta fi-

bra sensible pon patas arriba esa moder-
nidade tantas veces anunciada pero que,

nalgúns temas, resi-
túa a política españo-
la no discurso do sé-
culo XIX, en épocas
en que o Imperio aín-
da prestaba un in-
cuestionábel servicio
ao mundo civilizado
asegurando o control
de determinados te-
rritorios, sen impor-
tancia comercial ou
estratéxica, pero que
en mans dos marro-
quís poderían trans-
formarse nun niño de
piratas entón, de te-
rroristas hoxe.

Sen entrar no
asunto de Xibraltar,

onde fai agua a tese de Rabat é no con-

tencioso do Sáhara. Reivindicar a cul-
minación dun proceso descolonizador
esixindo de paso o recoñecemento inter-
nacional dunha anexión ilegal e impe-
rialista desautoriza por completo os
seus argumentos. Madrid debe dialogar
con Rabat pero o Sáhara debe decidir li-
bremente. Coherencia obriga.

En todo caso, esta e as sucesivas cri-
ses que virán, demostran novamente o
dominio diplomático total dos Estados
Unidos sobre Europa. A mediación de
Colin Powell, instrumentada pola súa
embaixadora en Rabat, Margaret Tutt-
willer, e o papel central desempeñado
por James Baker na cuestión do Sahara
concretan ese protagonismo. E non soa-
mente sobre Europa. Tampouco se luciu
especialmente a Unión Africana ou a
Unión do Magreb Arabe. Por unhas e
outras razóns, todos están atados de pés
e mans e incapacitados para establece-
ren mecanismos de intermediación
aceptados polas partes e dotados dun
minimo de autoridade. A todos urxe un
novo realismo.♦

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

(IGADI), www.igadi.org

Areas e penedos
XULIO RÍOS

Aquí fór a

A editorial Ir Indo publica Palestina, crónica dunha inxustiza

O conflicto palestino segundo Ghaleb Jaber Ibrahim

‘Madrid
debe dialogar

con Rabat
pero o Sáhara

debe decidir libremente.
Coherencia

obriga”

Ano 1933: represión británica sobre os palestinos que protestan pola inmigración sionista. Á dereita, Iasir Arafat no Cumio Islámico de 1974.



Cando algunha adiviña se ofrece a ler o
destino, máis vale pedirlle que escolla
outra vítima: déixeme crer, señora, que o
futuro é unha sorpresa e non un aburri-
mento. Afortunadamente, o mundo non
deixa de ofrecer asombros. Ata o fútbol
profesional, unha industria programada
para as monotonías do poder, contén im-
previstos coellos na chistera. 

Máis dunha cuarta parte da humanida-
de asistiu, por televisión, á primeira sor-
presa do Mundial 2002. Ocorreu na noite
da inauguración, no estadio de Seúl. Con-
tra todos os prognósticos, Francia, o país
campión do Mundial anterior, foi vencido
por Senegal, que fora unha das súas colo-
nias africanas e que por primeira vez par-
ticipaba nunha Copa do mundo. Francia
quedou polo camiño na primeira rolda,
sen meter nin un só gol. Arxentina, o ou-
tro país favorito nas apostas, tamén caeu
nas primeiras de cambio. E despois mar-
charon Italia e España, asaltadas a man ar-
mada polos árbitros. Pero todas estas es-
cadras poderosas foron vítimas da obriga
de gañaren e do terror de perder, que son
irmáns xemelgos. As grandes estrelas do
fútbol actual chegaran á copa abrumadas
polo peso da sona e da responsabilidade e
extenuadas polo feroz ritmo de esixencia
dos clubes onde actúan. 

Sen historia no mundial, sen estrelas,
sen a obriga de gañaren nin o terror de
perderen, a selección de Senegal xogou
en estado de gracia, e foi a revelación.
Chegou invicta aos cuartos de final, non
puido pasar máis alá, pero o seu baileciño
incesante devolveunos unha sinxela ver-
dade que adoitan esquecer os científicos
da pelota: o fútbol é un xogo, e quen xo-
ga, cando xoga de verdade, sente e dá ale-
gría. Foi obra de Senegal o gol que máis
me gustou en todo o torneo, pase de tacón
de Thiaw, certeiro disparo de Camara; e
un dos seus xogadores, Diouf, fixo a
maior cantidade de caneos, a un promedio
de oito por partido, nun campionato onde
ese pracer dos ollos parecía prohibido. A
outra sorpresa foi Turquía. Levaba medio
século de ausencia nos mundiais. No seu
partido inicial, contra Brasil, a selección
turca foi alevosamente estafada polo árbi-
tro; pero seguiu viaxe, e acabou conquis-

tando o terceiro posto. O seu fútbol, moi-
to brío, boa calidade, deixou mudos os ex-
pertos que o desprezaran. 

Case todo o demais foi un longo bo-
cexo. Os futboleiros tivemos a sorte de
que o Brasil lembrase que era o Brasil.
Cando se desataron e xogaron á brasilei-
ra, os seus xogadores saíron da gaiola da
mediocridade na que o técnico, Luiz Fi-
lipe Scolari, os tiña fechados. E entón,
por fin, despois de tanto fiasco, o Brasil
puido ser unha festa. 

Xógase con nada. Ou case nada: unha
soa pelota alcanza, ou calquera cousa que
rode, de trapo, goma, coiro ou plástico. O
fútbol é o deporte máis barato do mundo.
Pero a pelota ten máxicos poderes e pode
facer brotar moito diñeiro do céspede. A
pelota que Adidas estreou no Mundial é
de alta tecnoloxía: unha cámara de látex,
arrodeada por unha malla de tea cuberta
por escuma de gas, que ten por pel unha
branca capa de polímero decorada co
símbolo do lume. Ela move fortunas. 

■ CALAIS, CHIEVO, SÃO CAETANO

O negocio do fútbol, como todos os ne-
gocios, está organizado para recompen-

sar os máis fortes. Ás veces, nembargan-
tes, os países imprevistos e os clubes pe-
querrichos, sen ningún valor de mercado,
rompen as rotinas do poder. Hai un par
de anos, o club Calais, un equipo de
afeccionados de pouca experiencia e
poucos siareiros, foi case campión de
Francia. Perdeu a final por unha chisca,
por culpa dun penalti dubidoso. Era de
non crer: os xogadores do Calais, empre-
gados, obreiros, xardineiros, mestres,
deixaran polo camiño os equipos france-
ses de alto nivel profesional. 

Alí ao lado, en Italia, un ananiño es-
talles faltando o respecto aos clubes máis
ricos do mundo. Nunca na historia italia-
na ocorrera: un cadro de cidade pequena
entrou na serie A. Este ano disputou os
primeiros lugares, acabou quinto, a un
punto do Milan e clasificouse para a Co-
pa da Uefa. O convidado de pedra chá-
mase Chievo. Provén dunha parroquia de
tres mil cincocentos habitantes en Vero-
na, campesiños que producen kiwis, pa-
vías, salames e bos viños. No café da vi-
la, onde reina María a Pantalona, os sia-
reiros celebran, choran, discuten e de-
ciden: o Chievo é de todos. O equipo en-
teiro, titulares y suplentes e todo o de-

mais, costa cincuenta veces menos que o
diñeiro que recibió o club Juventus de
Turín pola venda dun só xogador, Zine-
dine Zidane, ao Real Madrid. 

Ás grandes empresas do fútbol italiano
non lles gusta nin un pouquiño o fulguran-
te ascenso destes adáns que xogan un fút-
bol solto, audaz, atrevido. Tamén os seus
veciños, os de Verona cidade, míranos de
esguello. Os fanáticos do grupo ultra do
Hellas de Verona, que saúdan ao xeito fas-
cista, teñen o costume de insultar os seus
rivais africanos, e entre os xogadores do
Chievo brillan os inmigrantes negros. 

Ao outro lado do mar, no Brasil, a
novidade chámase São Caetano. Este
club naceu nun suburbio obreiro da gran-
de São Paulo, no denominado cinto do
Grande ABC, no anel industrial que in-
cubou o novo sindicalismo e o Partido
dos Trabalhadores, de Luiz Inácio Lula. 

O São Caetano, que ten por símbolo un
paxaro silvestre de cor azul, practica un
fútbol ofensivo e fulminante, fiel á profe-
sión de fe formulada por el presidente del
club: “Hoxendía predomina o fútbol euro-
peo, que é só marcaxe. Pero o fútbol bra-
sileiro non debería mudar o seu estilo, o
seu selo: xogar para adiante”. Mal no lle
foi, que digamos. Nos seus escasos trece
anos de vida, o São Caetano abriuse paso
ata a primeira división e os primeiros lu-
gares da táboa. Perdeu dúas finais do
Campionato do Brasil (Brasileirão) e
adiantouse na ida da final da Copa dos Li-
bertadores fronte ao Olimpia de Asunción.

E iso a pesar do problema de sempre, o
drama dos clubes cativos e dos países po-
bres: o São Caetano crea xogadores y pér-
deos. Os mellores vanse, comprados polos
clubes grandes do estado paulista (Corint-
hians, Palmeiras) ou marchan a Europa, ao
Stuttgart (Adhemar), ao Lazio (César)…

O poder di: acabou a historia. E di: o
destino son eu. Pero no fútbol, como en
todo o demais, hai intrusos. Non están
previstos no guión; e, sen embargo,  mé-
tense onde non os chaman, sen permiso,
de contrabando, e actúan. Eles son con-
solo e profecía. Agradécese.♦

Este artigo foi publicado na revista
uruguaia Brecha 
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Os intrusos
EDUARDO GALEANO

O pasado mundial de fútbol ou a Copa dos Libertadores de Suramérica están a demostrar que a pe-
sar da cuadrícula da industria do deporte, aínda caben as esperanzas nos artistas non convidados.

O Chievo, á esquerda e abaixo, foi a revelación do pasado Scudetto. Á dereita, un xogador do São Caetano, de camisa escura, equipo finalista da presente Copa Libertadores.



Cita musical
en Pardiñas
O festival de Pardiñas (Guitiriz) chega á
XXIII edición o 3 e 4 de agosto. Como
sempre, a asociación cultural Xermolos
presenta un menú no que a música é o
prato forte. Para o sábado, Liñaceira, Be-
rrogüetto e Briganthya; o domingo soben
ao escenario Tinta Femia, Quempallou,
Rodopis e Alberto Mbundi e a Turma An-
golo Galaica. O programa complétase
coa maratón, a mostra de instrumentos
tradicionais, a exposición de pintura de
Leandro e a de fotografía de X. Marra.♦

Vilariño no CGAC
Un percorrido pola obra fotográfica de
Manuel Vilariño (A Coruña, 1952) é a
proposta do Centro Galego de Arte Con-
temporánea para a exposición que se
inaugura o vindeiro 3 de outubro e que se
poderá visitar ata xaneiro do 2003. Quen
se achegue a Compostela poderá coñecer
imaxes das series Aforcados, Embosca-
dura, Crucifixións e O anxo necesario.
O fotógrafo realizará ademais inter-
vencións específicas para o CGAC.♦

Un regalo
de Saramago
María de Medeiros, Marisa Paredes
e Laura Morante son as tres actrices
que homenaxearán  a José Saramago
en Santa María da Feira o vindeiro
16 de novembro co motivo do seu 80
cumpreanos. Enriba do escenario as
tres recitan textos de personaxes fe-
mininos de dous libros do Nobel
Memorial do Convento e Ensaio so-
bre a cegueira nun espectáculo que
se estreou en Roma o 27 de xullo e
que obtivo críticas moi favorábeis.♦

on feiras comeza o mes de
agosto. En Pontevedra, a
terceira do humor, na recu-
perada Praza da Pedreira

dos días 5 ao 9. Na Coruña, a do li-
bro, entre os días 1 e 10 de agosto,
con distintos actos literarios, entre
eles, a homenaxe do día 3 a Carlos
Casares. Entra o verán e dúas edito-

riais anuncian a aparición de novas
coleccións literarias e, contra todo
pronóstico, son de xéneros non en
exceso populares. Espiral Maior
atrévese coa investigación en “Uni-
versitas” e Galaxia abre unha “Bi-
blioteca do Teatro”, nos meses nos
que Operación Triunfo segue a pro-
tagonizar as noites de vacacións.♦
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O fotografía de portada é de
Ramón Dimas e mostra un
tendal coa roupa ao aire á bei-
ra da costa. A imaxe é dunha
sorprendente beleza, como
tantas das recollidas no libro,
de autores anónimos ou de fo-
tógrafos recoñecidos como
Pacheco, Pintos, Loty, Dimas,
Zagala, Veiga Roel, Xosé
Suárez ou Ksado, entre ou-
tros. Cando a fotógrafa e pro-
fesora da Escola de Artes e
Oficios de Compostela, Mari
Vega atopou na casa duns
amigos un arquivo con foto-
grafías de lavandeiras soubo
que tiña que desempoeirar a
maxia que gardaban aquelas
instantáneas. Comezou así a
súa investigación que deu
tempo despois nun traballo
que recibiría o premio Xohana
Torres da Concellería da Mu-
ller de Compostela.

En primeiro lugar come-
zou á busca de lavandeiras, de
mulleres que lembraban aínda
aquel oficio que saía retratado
en tantas estampas. A primei-
ra fonte procedía dunha mu-
ller do Carme de Abaixo, so-

briña e neta de lavandeiras.
Virían logo moitas máis, al-
gunhas delas continuaban in-
do aos lavadoiros nos anos se-

tenta, que a irían achegando a
un mundo que rematou cando
se popularizou a lavadora. 

Mari Vega non lavou no
río nin no lavadoiro pero sabe
como facer a bogada, como
amolece a roupa, como se fai
o xabón e distingue un cubo
dunha tina, un caldeiro ou bal-
de ou dunha bañeira. Recolleu
así mesmo lendas, dicires e
saberes criados arredor da-
quelas mulleres que lavaban.
“Criouse un mundo mítico,
pensábase que eran case un-
has meigas porque a moita
xente lle inquedaba ver como

se xuntaban no lavadoiro e fa-
laban mentres traballaban, dá-
balle medo ver a tantas mulle-
res reunidas”, comenta Mari
Vega. Reparou tamén en que
tantas horas coas mans na au-
ga fría e encurvada tiña que
producir á forza enfermidades
que se repetirían nas lavandei-
ras. “Erguíanse cedo para co-
ller o mellor sitio e a auga
máis limpa. Pensar no río nun
día de xeada xa nos dá idea do
enfermizo que podía ser, pa-
decían de frieiras, desgaste de
coluna e reuma”. 

No Parque da Música, polo
campus norte compostelán, o
lavadoiro transformouse nun-
ha mesa de ping-pong. A Mari
Vega non lle molesta a reutili-
zación dese espacio arquitec-
tónico de igual xeito que
aplaude as homenaxes que en
distintas localidades fan ás la-
vandeiras. “Non podemos tirar
o noso pasado, é importante
recuperalo para construír o no-
so tempo”, defende. 

“As espiñas son as mello-
res pinzas das lavandeiras. Aí
a vai. A longa pincelada dun-
ha saba branca. Dous trazos
de calcetíns vermellos. O tre-
mor livián dunha lencería.
Tendida ao clareo, cada peza
de roupa conta unha historia”.
A frase é de Manuel Rivas e
está tirada de O lapis do car-
pinteiro, un dos moitos textos
literarios recompilados. Reco-
lle, sen embargo, o espírito do
libro de Mari Vega, contar
historias e recoller cadros que
pinta a roupa ao clareo.♦
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Morre Alan
Lomax,
investigador
dos cantos
galegos

A.N.T.
Hai cincuenta anos Alan Lo-
max chegou a Galiza coa inten-
ción de gravar música popular.
O estadounidense viaxou pola
Coruña, Corcubión, Fisterra,
Ribadavia e A Gudiña para pe-
dirlle aos veciños que canta-
ran. O pasado 19 de xullo mo-
rría aos oitenta e sete anos, cin-
co meses despois de que se edi-
tasen no noso país The Spanish
Recordings. Galicia (Rounder
Records). 

Ata a década dos oitenta o
etnomusicólogo continuou per-
correndo os Estados Unidos e o
Caribe na procura de cantos e
ritmos tradicionais. Os medios
xa tiñan mellorado desde a dé-
cada dos cincuenta, cando, coa
súa axudante Jeannete Bell,
transportaba un primitivo equi-
po de gravación para rexistrar
as expresións musicais dos la-
bregos, granxeiros, pescadores
e reclusos. Eses mesmos apare-
llos foron os que utilizou na
Galicia para gravar muiñeiras,
jotas, alboradas e cantos do tra-
ballo, como o dos canteiros que
lle lembraban os sons que se
escoitaban nos cárceres do sur
dos Estados Unidos. Aquela
viaxe europea levaríao a Ingla-
terra, a Italia e, dentro da pe-
nínsula, a Extremadura, Anda-
lucía, Aragón, Baleares e Gali-
cia. Era unha fuxida da febre
anti-comunista que estaba a co-
locar en listas negras a moitos
creadores estadounidenses.

Defendía a teoría cantomé-
trica pola que a través do can-
to podían identificarse as rela-
cións sociais dunha comunida-
de. Loitou contra o desprezo
inicial da critica académica
que consideraba o jazz e o
blues nos anos trinta como
música pouco menos que sal-
vaxe e exerceu de enxeñeiro
de son, productor, xornalista,
fotógrafo, realizador e investi-
gador, faceta que herdou do
seu pai John Lomax. O traba-
llo de ambos engrosa o arqui-
vo de folc da biblioteca do
Congresos dos EE UU, o
maior estudio da música popu-
lar estadounidense ao vivo.
Woody Guthrie e Muddy Wa-
ters son dous dos moitos artis-
tas descubertos por pai e fillo.
Os irmáns Coen tamén reco-
rreron ás gravacións de Alan
Lomax para a súa película
O´Brother. Luís Costa, autor
das explicacións sobre as gra-
vación galegas, sinala que Lo-
max fixo un traballo excepcio-
nal xa que “a espontaneidade e a
integración das cancións na vida
de xente son practicamente im-
posibles de reproducir hoxe”.♦

Historias e imaxes da roupa ao clareo
Mari Vega publica As lavandeiras

C.V.
O libro dedícase ás mulleres que coa roupa ao clareo envia-
ban mensaxes aos fuxidos do monte. Desde o inicio Mari Ve-
ga quixo deixar patente o que de homenaxe ten As lavandei-
ras. Lendas e imaxes das donas do río (Historias Gráficas de A
Nosa Terra), un volume que recolle por volta de duascentas
imaxes ademais dun achegamento literario a todo o que rodea
o mundo daquelas mulleres que pasaban boa parte da xorna-
da coas mans na auga. Relátase por vez primeira o paso do
río ao lavadoiro, as distintas técnicas de lavado manual, o in-
críbel listado de utensilios empregados, as enfermidades propias
e un sinfín de lendas e contos criados arredor das lavandeiras.
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C.V.
As Universidades de Birming-
han e Oxford están a promo-
ver dous proxectos de traduc-
ción de obras galegas ao inglés.
A partir desta iniciativa viron
a luz obras de Anxel Fole,
Castelao ou Ferrín na lingua
de Shakespeare. Craig Pat-
terson, un dos traductores, tei-
ma agora achegar Sempre en
Galiza ao mundo anglosaxón. 

Do obradoiro de traducción do
Centro de Estudios Galegos da
Universidade de Oxford saíu
unha antoloxía de relatos de Xo-
sé Luís Méndez Ferrín e a publi-
cación de Cousas de Castelao a
cargo da editorial galesa Planet.
O grupo de Oxford traballa ago-
ra cun volume de relatos de es-
critores actuais entre os que se
atopan Gonzalo Navaza, Xavier
Queipo ou Xurxo Borrazás. Ao
tempo, en Birminghan abriron
unha colección literaria titulada
“Terra brava” coa traducción de
Dos arquivos do trasno de
Ánxel Fole, a cargo de Jonathan
Dunne, o responsábel das edi-
cións inglesas de Manuel Rivas. 

Súmanse estes títulos á escasa
producción literaria galega que se
pode atopar en inglés que coñece
ben Craig Patterson, traductor de
Cousas e empeñado agora en le-
var Sempre en Galiza a súa lin-
gua. Patterson fala galego con co-
rrección e afirma que está “no ga-
leguismo desde 1995”. Licencia-
do en Filoloxía Hispánica, sinala

apaixonado que se adentrou na
nosa lingua despois de chegar
nun “luscofusco” a Compostela e
comezar a coñecer a cultura gale-
ga. Desde entón, os seus estudios
encamiñáronse á literatura e, en
especial, aos autores da Xeración
Nós. En breve, espera ver publi-
cada en galego a súa tese “Identi-
dade cultural galega nas obras de
Otero Pedraio”, un autor que, ao
seu ver, é “camiño para aprender
ideas da cultura galego pero ta-
mén da filosofía, de Platón a
Nieztsche, nel está todo, é a me-
llor aprendizaxe. É unha figura
inmensa”. Como proxecto máis
ambicioso anuncia a idea de con-
tinuar coa metodoloxía aplicada a
Otero Pedraio para analizar o te-
ma da identidade en todos os
membros da xeración. 

Nin unha miga de apaixona-
mento perde Craig Patterson á

hora de falar de Castelao. Des-
pois de participar na traducción
de Cousas, afirma con contun-
dencia que é “unha obra de xe-
nio, a plasmación da personalida-
de galega, un título que debería
estar ao nivel das grandes figuras
da literatura mundial. Ten o don
poético que chega ao corazón”. 

Lamenta Craig que a penas
se coñeza na súa cultura unha
pequena parte da literatura ga-
lega, algo de Cunqueiro, Rosa-
lía ou Ferrín e un pouco máis
de Manuel Rivas. “Coido que é
unha cuestión de tempo. Por
exemplo, o Sempre en Galiza
pode ter unha boa acollida por-
que nas Illas Británicas estamos
cuestionándonos o concepto de
Estado e nese sentido crece o
interese por culturas como a ga-
lega. Castelao en inglés soa co-
mo autoridade, poderoso”.♦

Castelao
na lingua de Shakespeare
Fole e Ferrín traducidos tamén
nas Universidades de Birminghan e Oxford

Algo máis
se perdera
en Rande
GUSTAVO LUCA

Adicamos unha magna
exposición ao tricente-
nario da tunda que nos

meteron ingleses e holandeses
arredor do paso de Rande, ese
lugar onde o mar de Vigo co-
meza a merecer o nome de
ría, de lámina interior. 

A xustificación central da
regalada mostra sobre 1702 que
inaugura o Museo do Mar de
Galicia é que o importante non
é quen gañou senón
aprendermos da historia. ¿El cal
é a lección desta excursión por
tesouros, especias, escafandras,
gáveas e velas de mesana? Só
unha, e xa era sabida: que a his-
toria a contan os vencedores.
Ingleses e holandeses
regresaron como herois ás súas
casas e no Museo Británico e
no Almirantado quedaron libros
de bitácora, cartas e recontos
precisos do tesouro que
levantaron en Redondela e da
importancia da derrota que dei-
xou á coroa de España sen
poder patrullar as súas colonias,
o que de feito significou que
perdelas era só cousa de tempo.

Isto non aparece na exposi-
ción, ou eu non o vexo. Se im-
portante é a lección da historia
¿por que trescentos anos
despois da batalla famosa aínda
andamos a voltas co conto de
que os atacantes levaron unha
miseria porque a parte
importante do tesouro xa fora
descargado? A lenda das rique-
zas tiña ben fundamento e a pri-
meira concesión do Goberno de
España para fozar nos galeóns
afundidos fora cen anos despois
da batalla para unha empresa
inglesa que fuxiu de noite cun-
ha boa presada de ouro. 

A historia vista coas gafas
dos gañadores é a que contan
os ingleses e os españois e a
dos primeiros está ben máis
próxima da verdade. A dos
españois segue a ser un enmas-
caramento do que pasou. Os
historiadores Marina Alfonso e
Carlos Martínez, por exemplo,
explican que a designación de
Sevilla (e despois de Cádiz) pa-
ra recibiren en exclusiva o
comercio de América foi
acertada porque os Contra-Ali-
sios (o vento de volta) levaban
os barcos ao cabo San Vicente.
Non din que a tornaviaxe pasa-
ba antes pola Fisterra pero que
a prohibición rigorosa de
descargar nestas costas  produ-
ciu moitos problemas de defen-
sa da flota e que o máis grave
de todos foi o da Batalla de
Rande, ou Batalla de Vigo
como prefiren os ingleses. Os
Austrias termaron no privilexio
comercial español a risco dunha
derrota militar e o desastre che-
gou cando o envío de ouro, pra-
ta e especias de América
chegou ao límite crítico de
eficiencia militar coa Escuadra
de Prata, o convoi  máis impor-
tante (isto négase na exposición
pero está ben documentado en
Londres) da historia colonial
española. ♦

Agosto
péchase
cunha festa
da poesía

A.N.T.
“Outro mundo é posíbel” é o
lema do XVI Festival da Poesía
que se celebrará en Salvaterra
de Miño os días 30 e 31 de
agosto. Despois de seis anos de
parada na súa celebración,
máis de vinte poetas daranse
cita no encontro organizado
pola S.C.D. Condado. 

Marga do Val, Carlos
Negro, Raul Gómez Pato,
Iolanda Castaño, María do
Cebreiro, Helena de Carlos,
Isolda Santiago ou  Enma Pe-
dreira de Galiza; Paula Lemos
e Dalila Monteiro de Portugal,
Laurindo Neves de Cabo Ver-
de ou Osvaldo da Gama de
São Tomé e Príncipe son
algúns dos poetas que se
darán cita en Salvaterra.
Como era habitual na celebra-
ción deste festival que naceu
en Mondariz-Balneario en
1981, tamén nesta edición edi-
tarase un libro con obra dos
poetas participantes que será
presentado o día 8 de agosto
no Instituto Camôes de Vigo e
que contará cun limiar de
Carlos Taibo e unha introduc-
ción de Miguel Anxo Fernán
Vello. O programa do festival
vai máis alá do encontro
poético xa que inclúe
exposicións de pintura,
fotografía e artesanía, concer-
tos, teatro, xantar popular e
pasarrúas. Teresa Baixo, Vaiss
de Cabo Verde, Sarabanda,
Folía, Contradanza, Son do
Miño, Tino Baz, A quenlla ou
Lemorai de Timor Leste
porán a música no encontro
do Condado.♦♦

Castelao no mitin
da Polar en Cuba.



Título: Atuado na braña.
Autor: Xabier Quiroga.
Edita: Xerais.

Atuado na braña é unha das
agradábeis sorpresas deste
2002 que vimos de mediar.
Nas súas páxinas cóntase unha
historia complexa como a vida
mesma, da que, antes de nada,
se advirte que “nin todos os
feitos relatados neste libro son
tirados da fantasía, nin calque-
ra semellanza coa relaidade é
mera coincidencia”. Trátase
entón dunha fabulación cons-
ciente de que a realidade, aín-
da que pareza mentira, agacha
baixo mantos de veludo e ou-
ropel monstruosidades que á
mente máis perversa espanta-
rían; que non rexeita vincula-
ción coa realidade porque sabe
que só é unha pálida reproduc-
ción súa.

Luis Salgueiro, empresa-
rio que goza dos favores dos
círculos de poder, parte enco-
mendado pola súa nai, na pro-
cura dun irmán do que nin-
guén sabe nada desde hai moi-
tos anos. Isto lévoa a terras do
Saviñao. Irá coñecendo as
xentes do interior a medida
que vaia descobríndose a si
mesmo porque a procura do
irmáns desvelaralle sorpren-
dentes datos sobre a súa pro-
pia identidade; segundo vaia
comprendendo unhas xentes e
un lugar que os urbanistas da
súa caste tan fácilmente des-
prezan, aínda que esta cara do
prisma non é das máis traba-
lladas. Mais o que comeza no
ámbito sociolóxico, logo se
deslocará ao que será camiño
central a partir de agora: as
consecuencias da represión
desatada sobre os vencidos na
Guerra Civil, que non foi cou-
sa de dous dias senón que non
deixou de manifestarse en to-
da a dictadura, nin cesa des-
pois dela, como Luís Salguei-
ro (e as xentes do Saviñao)
comproba ao acharse no seu
mesmo epicentro. 

Fica aínda unha terceira ca-
ra da pirámide que ten que ver
coa mitoloxía popular (os mis-
teriosos habitantes da braña de
Bouzuás) e que se sitúa entre as
dúas anteriores e vara definiti-
vamente a Luis Salgueiro.

O narrador establece un fo-
co de tensión en cada unha des-
tas caras: os avateres dos nego-
cios de Luís e tamén a súa que-
bra familiar, a procura do ir-
mán (ou, o que é o mesmo, as
consecuencias da represión
franquista) e o misterio dos
moradores da braña. Como os
tres afectan a Luís, personaxe
central, vainos alternando e
mesturando de maneira que
(nas 627 páxinas de que consta
a novela) o interese nunca de-
cae e rematan confluindo nun
plano único e total. Isto é o pri-
meiro que se nota e agradece: a

traballada distribución e hábil
dosificación da trama. Pero
non é a súa única virtude. Ao
seu carón hai unhas personaxes
rexas, ben configuradas sicolo-
xicamente, que convencen por-
que son críbeis. Boa parte do
magnetismo das personaxes
débese a que o autor soubo
identificalos dotándoos de
idiolectos expresivos, ricos e
propios que dan unha imaxe
cabal dos seus usuarios. Preci-
samente por iso, personaxes
que non teñen moitas ocorren-
cias, pero son moi importantes
na trama, adquiren unha forza
tal que o lector sempre os lem-
brará. Dous bos exemplos disto
son o Ferro (o brután, primiti-
vo, sadico e paranoide repre-
sor, sicario e man dereita do
xeneral, quen manexa todos os
fios) e a Meiga Consuelo, pero
outros como Moncho ou Tra-
llas non lles
andan lonxe. 

Pero non
todo é bonitu-
ra, contra o re-
mate o narra-
dor non dá es-
capado dal-
gúns clixés
p r e v i s i b é i s .
Nin tampouco
da fácil reproducción da diglo-
sia, da maneira máis primaria
e execrábel, porque é que ade-
mais isto non é operativo á ho-
ra de illar a cada personaxe
castelanfalante no seu idiolec-
to- e, se chega a haber perso-
naxes inglesas, suecas, rome-
nas ou chinesas ¿en que falarí-
an? Este hiper-realismo lin-
güístico cae furado cando ao
seu carón se pode ler “Estrela
Galicia” (388) e é o aspecto
que máis afea e entorpece un-
ha traballada e ben trabada no-
vela como esta.

Xabier Quiroga escolleu,
para a súa presentación, unha
historia moi densa, que indaga
no tempo roubado (mais que
perdido) pola manchea de
mentiras a que deu acobillo a
dictadura franquista. Escolleu
unha historia de longo perco-
rrido, unha densa crítica da
corrupción política instalada
nos salóns que rexen a política
galega, que exalta os valores
da amizade e a solidariedade
fronte á crueldade ruín e pri-
mitiva dos represores. Esco-
lleu unha fórmula que pode
parecer curiosa, pero debemos
irnos habituando e aceptar es-
ta cada vez máis clara dialécti-
ca entre o extenso e o breve
que nos propoñen os tempos
que vivimos. Unha exitosa
presentación pese a que o au-
tor aínda non domina ben os
recursos narrativos (por algo
se lle alongou tanto), pero que
obriga a agardar con expecta-
ción próximas entregas.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Poesía de
Rosa Alice Branco
“Nos ollos de Rosa Alice Bran-
co o mundo é un espectáculo
apaixonante, un horizonte de
lembranzas, un panorama de
multitudes,
unha paisa-
xe absoluta
de
sensacións
adheridas á
súa pel”. Así
se refire á au-
tora
portuguesa
Xosé María
Álvarez
Cáccamo,
introductor e traductor ao caste-
lán de Horizonte colado à pele.
O libro aparece en versión
bilingüe portugués-castelán na
editorial Espiral Maior. Rosa
Alice Branco naceu en Aveiro
en 1950 e entre os seus títulos
poéticos áchanse Animais da
Terra, A Mão Feliz e O Último
Traço do Pincel.♦

A República
en Cangas
Dedicado a todas as víctimas,
“directas ou indirectas que a vo-
ráxine reaccionaria e fascista
provocou” Xerardo Dasairas
presenta o traballo Memorias
da II Repú-
blica en
Cangas.
Cunha
ampla expli-
cación de cal
era o contex-
to social nes-
te concello,
Dasairas con-
ta cales eran
as
organizacións
políticas e sociais no período
comprendido entre 1931 e
1936, leva a cabo unha fonda
pescuda nas hemerotecas e cul-
mina o estudio cun listado de
mortos e represaliados. Publica-
do en Ediciós do Castro.♦

Peixes e ovellas
A colección Merlín de Xerais
ofrece máis títulos para lectores
noviños pero de diferentes ida-
des. Para os maiores de sete
anos, A pantasma da torre, de
Lourdes Maceiras e con ilus-
tracións de
Manolo
Uhía, conta
os segredos
do campana-
rio dunha
igrexa. A
contar
ovellas, de El-
vira Pérez, e
¡Mamasiña,
que medo!, de
Chus Pereiro están recomenda-
dos a partir dos nove anos.
Contan con ilustracións de
Óscar Villán e Cuchi Souto res-
pectivamente. Uli, o personaxe
de Os peixes de cores, empren-
de unha viaxe en busca da
ilusión nunha lectura para os
que teñan xa once anos. O autor
é Antonio García Teixeiro e as
ilustracións son de Xosé
Cobas.♦

O primeiro
que se
agradece é
a hábil
dosificación
da trama.

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. TRECE BADALADAS
Suso de Toro.
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
XOSÉ CHAO REGO

Daniel López Muñoz.
Xerais.

5. CASTELAO E O GALEUSCA
Xosé Estévez.
Laiovento.

Tabela das letras

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

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

A revelación de Xabier Quiroga
Unha sólida trama e uns personaxes críbeis en Atuado na braña
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Título: Triloxía dos tristes.
Autor: Xosé Carlos Caneiro.
Edita: Galaxia.

Escoito nun programa galego
de radio, aquí en Barcelona,
unha crítica do último libro de
Xosé Carlos Caneiro, a Trilo-
xía dos tristes, e non me resis-
to a retrucar. 

En primeiro lugar, cómpre
dicer que a Triloxía dos Tristes é
unha pequena galla da árbore vi-
zosa que é a obra de Caneiro e
por iso non me parece que sexa
esta a mellor maneira de encara-
la e dála a coñecer. E moito me-
nos pechar os ollos e dar por
sentado que aquí o que vai á mi-
sa concelebrada son os puntos
de vista elaborados por certa In-
telligentsia Universitaria, ou, o
que é o mesmo, acatar os termos
da sentencia ditada polos tribu-
nais literarios que deciden os ca-
miños para a nosa literatura, por
mais que logo se diga que o de
Verín non pode queixarse, que
lle teñen chovido os premios e o
teñen gabado a reo. “Enchémolo
de premios para que non se diga
e non se queixe, pero logo igno-
rámolo e deixámolo por ilexí-
bel”, parece ser a consigna que
obra contra Caneiro.

O autor da crítica en cues-
tión tratou o libro de Caneiro
de “barroco” que é o que ás ve-
ces se di cando non se sabe ben
que dicir ou cando se quere
descualificar un libro ou un au-
tor, coma se o “barroco” fose
un delito e non un estilo aso-
ciado a obras memorábeis, e
supoño que entendendo por tal
cousa un xeito de escribir re-
cargado, ampuloso, relambido,
sofisticado, artificioso, escuro,
ilexíbel, elaborado en exceso,
cheo de complexidade, infesta-
do de adxectivos e subordina-
das, longo e sinuoso coma un
río amazónico, propio de ini-
ciados e non apto para todo o
mundo. No meu parecer, os li-
bros gostan ou non gostan, son
bos ou malos, non “barrocos”
ou “transparentes”, sempre en-
tre comiñas os dous conceptos.
Hai libros “barrocos” que son
verdadeiras xoias e hainos que
de xoias teñen pouco. O mes-
mo digo dos libros “transpa-
rentes”. Por exemplo, El siglo
de las luces, de Alejo Carpen-
tier, é un extraordinario libro
“barroco” e a derradeira novela
de Casares, O sol do verán é un
excelente libro “transparente”.
Ébora, de Caneiro é un grandí-
simo libro, non sei se “barro-
co” ou “transparente”.

Para min, a mellor crítica se-
gue sendo o boca en boca, e a
lectura en vivo do propio texto
por ver de descubrirlle a música
interna. Fíome máis do amigo
que me di: “Le este libro que é
unha marabilla e non o deixarás
ata o remate” que de Harold
Bloom ou do autor da crítica en
cuestión cando exercen de críti-

cos. E prefiro vivir a experien-
cia da lectura para tirar as miñas
propias conclusións antes de
deixarme levar polo que din ou
deixan de dicir os encargados
de difundir o eco dos tribunais
literarios que dixen antes. Diga
o que diga a crítica vencellada a
estes, e para deixar en evidencia
as acusacións de “barroquismo”
(empregado en
sentido pexo-
rativo), ilexibi-
lidade e falta
de humor que
se lle achacan
a Caneiro, pro-
poño facer a
mellor crítica
que se pode fa-
cer dun autor e
que neste caso
non é outra que
ler e desfrutar
dese prodixio
narrativo e ga-
lería de perso-
naxes extraordinarios que é
Ébora.

Despois das lecturas de
Ébora, fillo das antigas e mo-
dernas odiseas e esmorgas e sa-
ga/fugas e macondos que po-
voan todas as literaturas, resul-
ta pertinente perguntar: ¿Onde
está o “barroquismo” encere-
llado, a ilexibilidade, a ausen-
cia de narratividade, a falta de
humor, a febleza estrutural dos
seus libros, que tamén se dixo
no comentario crítico, etc, etc?
Claro que o que se conta nas
case cincocentas follas de Ébo-
ra a outro escritor chégalle con
cen follas para contalo, que iso
vai no estilo de cadaquén, ¿pe-
ro acaso a profusión de ele-
mentos narrativos que lle in-
corpora o Caneiro non ten o
seu aquel de real-marabilloso e
non lle dá vida ao conxunto?
Vouno dicir ben clariño para
que non haxa dúbidas: O que
non se lle perdoa a Caneiro é o
seu exceso de imaxinación, a
paixón e a tenacidade que tras-
locen os seus textos, o compro-
miso radical coa literatura de
calidade no que se embarcou
hai tempo e o terse atrevido a
ultrapasar os límites impostos
polos directores esprituais do
literarimaente correcto.

Isto último levaríanos a un
debate mais amplo sobre o esta-
do da nosa nación negada e auto-
negada ata a saciedade, por moi-
ta comunidade autónoma e recu-
peración dos sinais de identida-
de, xa sexa na Televisión de Ga-
liza ou na Radio Galega. Vexa-
mos algúns exemplos. A Caste-
lao quéreno despoxar da condi-
ción galega a base de traducións
e representacións en español,
quen sabe se para trasladalo a un
cemiterio de Madrid e deixalo
repousar definitivamente na ca-
pital política da patria común de
todos os españois. Otero Pedra-
yo é o noso gran polígrafo e es-
critor torrencial, pero os seus li-

bros “barrocos” murchan e acu-
mulan poeira nos estantes, sen
que ninguén mova un dedo por
remedialo. ¿Alguén sabe o nú-
mero de lectores de Fra Vernero,
O libro dos amigos, O espello no
serán ou Os camiños da vida,
desde a sua publicación ata ho-

xe? Mellor non sabelo para non
levar unha decepción. A Ferrín
téñenlle recoñecido formalmente
os méritos académicos e propu-
xérono para o Nobel, e sen em-
bargo aínda hai quen non pode
agachar os ollos de desprezo e
segue coa trécola de “Ferrín é un

grande escritor pero un mal polí-
tico”, sen ter lido un só dos seus
libros nin escoitado o máis mol
dos seus discursos. Ferrín escri-
be dous artigos semanais no Fa-
ro e, entre os que o lemos con
fervor, os que non parecen darse
por sabedores e os que conside-
ran unha vergoña que as suas
opinións vexan a luz, transcorre
o noso diario vivir de coloniza-
dos. Qué máis quixeramos que
poder ler dúas veces á semana a
Castelao, Otero, Cunqueiro, Ca-
sares e tantos outros, aínda que
nalgúns casos só fose para dis-
cordar das súas ideas. De Ca-
neiro dise o que se dixo aquí na
radio e que xa dixeron antes ou-
tros entendidos na materia, co-
mo se os lectores fósemos par-
vos e non soubésemos discernir
entre unha obra de arte perdurá-
bel e un simple produto de con-
sumo, Entretanto, a política de
Fraga segue a estragar o país e a
enxordecernos co estrondo dos
milleiros de gaiteiros que tocan
no seu honor. Crítica a nosa,
que propón camiños guiados
pola política de mercado e fla
de construcións “barrocas” e
montañas de adxectivos por non
estar calada ou, o que é pior, por
non bater onde ten que bater.
Terra a nosa, que devora aos
seus fillos.♦

EMILIO CID

O que
non se lle
perdoa a
Caneiro é
o seu
exceso de
imaxinación,
a paixón e a
tenacidade
que
traslocen os
seus textos.

En defensa de Caneiro
O autor de Triloxía dos tristes, por riba dos calificativos de ‘barroquismo’ ou ‘ilexibilidade’
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Intérprete: Mercedes Peón.
Lugar: Praza da Quintana. Santiago.
Data: Mércores 24 de xullo.

Un dos clásicos na capital galega
é o concerto da Praza da Quínta-
na na véspera do día grande das
festas compostelás, despois do
retumbar dos foguetes e da quei-
ma da fachada da catedral. Para
día tan sinalado, no que se espera
forza, ritmo e explosión musical
nada máis atinado que programar
un concerto de Mercedes Peón.
Desde as pedras da Quíntana
ateigadas, non é difícil poñerse
na pel dun artista que mire para a
grande praza a rebulir de xente,
pensar mesmo na inquietude que
pode supor agardar a resposta
dun público heteroxéneo no que,
nun día coma este, mestúranse
idades, procedencias e gustos
musicais. Non tardou Mercedes

Peón en comprobar como a praza
enteira vibraba coa súa música. 

Case dous anos cumpre aque-
la surpresa que
foi Isué, sen dú-
bida un disco
imprescindíbel.
Tempo longo
este para a in-
dustria disco-
gráfica e nece-
sario para que
Mercedes Peón
a través de con-
certos en todo o
país, fose ga-
ñando pulo,
convencendo
ao público e gañando seguidores,
algúns tan fieis que ate fan a xira
canda ela. Ao vivo, Mercedes Pe-
ón é explosiva, sábese contempo-
ránea tanto no adobío como no es-
pectáculo e na interpretación pero

agradece unha e outra vez á tradi-
ción da que bebe e na que se apai-
xona. Atópase nesa conxunción o
carácter case máxico dos seus
concertos, en comprobar como o
folclore tradicional, que ela reco-
lleu durante tanto tempo pode
producir os mesmos efectos que,
por exemplo, o ritmo de calquera
concerto pop.  O público danza e
móvese sen parar, poño por caso,

cando Mercedes Peón, tirando
man dunha técnica tradicional, sa-
ca un sacho e bate cunha pedra nel
producindo un peculiar son que,
de seguro, acompañou noutrora ás
cantigas do agro. En temas como
o propio Isué, peza que recolleu
na aldea de Seaia, en Malpica, a
muiñeira tórnase actual e podero-
sa sen que en ningún momento se
fuxa da tradición da que provén.
Enerxía a cachón verqueu a artis-
ta na noite compostelán. Diante
do seu espectáculo máis de un co-
mentaba, “se fose irlandesa neste
momento sería unha estrela mun-
dial”. Non é irlandesa, é galega de
convencemento e por iso unha
xoia como Isué descúbrese con
demora de tempo, mantense du-
rante dous anos e cada vez con
maior forza.♦

MARÍA LAXE
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O Xistral
Nº 39. 2001-2002.
Edita: Centro Galego de Bizkaia en Barakaldo.

No percorrido por un ano de
actividades deste centro desta-
ca a entrevista realizada a Xu-
lio González, presidente da
entidade.
Inclúese un
álbum de
fotos sobre
a
celebración
do centena-
rio do centro
e a inaugura-
ción da Rúa
de Galiza en
Barakaldo.
Cúmprense
25 anos do nacemento do
Centro Gallego CF, o equipo
de fútbol dos galegos de Bara-
kaldo. Ademais, danse novida-
des das actividades do centro
en festas, celebracións e actos
variados de confraternización
da colonia galega en
Biscaia.♦

Terra e Tempo
Nº 19. Xaneiro-abril de 2002. Prezo 3 euros.
Edita: Unión do Povo Galego.

Todos os traballos deste
número están centrados na
violencia. Xosé Carlos Solla
repara na violencia no
deporte. Rita Radl reflexiona
sobre a
violencia
estrutural
e a de xé-
nero.
Cristina
Gómez
comenta a
que se pro-
duce no
traballo.
Marcos
Maceira e
Rubén Cela subliñan a violen-
cia xuvenil en resposta a unha
violencia institucional. Pepa
Baamonde céntrase na súa ex-
periencia como mestra neste
asunto. Vandana Shiva repara
na violencia da
mundialización. Mª do Carmo
García-Negro reflexiona sobre
a violencia sobre o galego que
aínda persiste.♦

Animal
Nº 12. Verán de 2002. Prezo 3,30 euros.
Edita: Positivas.

O tema central deste número
é o Sáhara. Xis Costa e Ono-
fre Sabaté explican o que
significa vivir nun
deserto
xeográfica e
historicamen-
te. Inclúese
unha pequena
obra teatral,
‘O camelo’, de
Xis Costa. Xa-
vi Campos ex-
plica cómo se
aprende no de-
serto. Ademais,
dáse conta dos
costumes de casamento, as
comidas, a casa, a saúde, os
xogos e os cantos, entre
outras cousas, do pobo saha-
raui, condenado a vivir no
exilio.♦

O sacho de Mercedes Peón

XESÚS TORRES REGUEIRO
Un aire de misterio envolve co-
mo mesta brétema a personali-
dade deste mozo escritor, mor-
to en Betanzos no andacio gri-
pal do outono de 1918. Chamá-
base Xaquín López Pita e asi-
naba como “Roldán Paderne”.

Xa o seúdonimo “Roldán
Paderne” é dabondo misterioso.
¿Viviría na rúa Roldán e tería ra-
íces en Paderne? Quizá por par-
te do pai, pois polos Pita podía
ser betanceiro. Calquera sabe.

Somentes coñecemos del
un texto en prosa poética, Nou-
turnio que foi publicado polo
menos dúas veces e o conto
“Irmandade cristiana”, datado
en Betanzos no ano da súa
morte. Este publicouse na re-
vista do Centro Betanzos de
Buenos Aires en decembro de
1947, acompañado desta nota
que aporta datos de interese so-
bre este descoñecido autor.

“N. De R. -Este conto foi
adicado pol-o autor ó noso di-
leito amigo e irmán Xosé Ares
Miramontes que dens de Rosa-
rio tivo a xentileza de envial-o
prá nosa revista.

Foi feito no ano de 1918 e na
sua dedicatoria -derradeiro tra-
ballo do autor, dous meses de-
nantes da sua morte-decía eisí:

“Este conto meu amigo
Ares, é o pirmeiro que fago en
galego. Ben sei que non val na-
da. Mais n´el, como en todo o
que eu fago, quixera unha cou-
sa: que por enriba de todo late-
xara a y-alma da terra e na en-
trana unha calada ansia, sen
acougo de cousas sempre, sem-
pre mellores”. X.L.P. 5-8-18”

Roldán Paderne era da xene-
ración dos mozos que andaban a
redor da Irmandade da Fala (un
dos seus fundadores, Antón Fia-
ño Miravalles, foi víctima tamén
do mesmo andacio): Salvador
Mosteiro, Lois Ares Castro, Vei-

ga Roel, López Datorre... Estes
lembrarano catro anos despois
da súa morte, cando editen a re-
vista Rexurdimento publicando
o seu Noutumio cun texto home-
naxe a xeito de prólogo, dirixín-
dose a el en segunda persoa. É
no número 6 de Rexurdimento,
“orgao dos intereses mariñás”,
datado en Betanzos o 16 de Ou-
tuno de 1922. Dise alí, na intro-
ducción anónima case tan gran-
de como o texto ao que antece-
de, que o “prosimo 25” (é dicir,
o 25 de outubro) cúmprese o
cuarto aniversario da morte do
compañeiro e no medio da lou-
vanza das súas prendas faise un-
ha afirmación materialista dian-
te da realidade da morte:

“Ant´a morte- evoluzón de
materia- non hai preferecnias
nin distingos, ela manda no
concerto e suprema armonía de
todal-as leis da Natureza.”

Dise tamén que se trata dun-
ha das súas páxinas literarias
inéditas, “lirica composizón di-
no d´un Rabindranah Tagore”.

Precisamente, Xosé Ares Mi-
ramontes (Betanzos, 1893- Rosa-
rio, Arxentina, 1976) quen mar-

chara de neno á emigración coa
súa familia, voltou a Betanzos no
momento da xestación da sec-
ción da Irmandade da Fala e
mesmo asistiu con outros betan-
ceiros á I asemblea Nacionalista
celebrada en Lugo en 1918. Nes-
te tempo, senon o coñecía xa da
infancia, trataría a Xaquin. Quizá
intercambiaron textos entre eles
(Xosé gostaba de escribir e debu-
xar) ou Xaquín regaloulle dedi-
cado a Xosé o “pirmeiro” conto
que facía en galego. De volta na
Arxentina e impresionado polos
amigos mortos no andacio do
ano anterior, Ares escribiu un po-
ema, “Prego”, datado en Rosario
no outono de 1919 e publicado
en A Nosa Terra no número do
15 de novembro dese ano:
¡Morte negra, morte negra, arrédate de min,
non me leves no millor da mocedade,
déixame ver da Patria escravizada
a xusta libertade! (..)

Xa de maior, ao dedicarlle
no 1961 este poema a unha
amiga, trocoulle “mocedade”
por “ancianidade”. Pódese ver
reproducido no Programa de
festas San Roque 1995.

Durante tempo coidei como

posible que a obriña Andacio,
“disparate cómico representa-
bre” que nunca chegara a ver
(aínda que estreada no Alfon-
setti en 1919 non creo que se
imprimira) e fora escrita por
Xosé Ares para presentar ao
certame teatral convocado pola
Irmandade da Fala de Betan-
zos, tiña que ver con ese anda-
cio gripal que levou aos seus
amigos. Agora sei que non, que
o tal Andacio era máis ben lin-
güístico e atacáballe a moitos
que intentaban renegar da lín-
gua galega por considerar máis
“fina” a castelá.

Na prestixiosa revista Célti-
ga, que se editaba en Buenos
Aires, na que Ares coloborou
con debuxos de currunchos e
paisaxes betanceiras, publicou-
se polos anos vinte o texto Noc-
turnio último acompañado des-
ta semblanza que traducimos:

“Roldán Paderne era un es-
píritu mozo e inquedo que se foi
dun xeito doloroso en Betanzos,
durante o andacio gripal. Cola-
borador de “los lunes de El Im-
parcial” e outras publicacións
da rexión, era unha promesa de
futuro. Esta composición inédita
é os eu presentimento póstumo,
que se cumpriu fatidicamente”.

Mais o texto en español é
exactamente o mesmo que se
publicara antes en Rexurdimen-
to, polo que xa non era rigoro-
samente inédito. En canto ao
resto, efectivamente, o texto
Nouturnio remata cunha fonda
e escura premonición:

“Agora véñome eiquí a mo-
rrer e eiquí estou. Ao me marchar
-pra sempre- quixera deixar unha
vida sin pegada, descoñecida de
todos, esquecida moi axiña, non
lembrada endexamáis (..)”

Quizá aquel mozo Xaquín
López Pita, “Roldán Pader-
ne”, era conciente do seu fatal
destino.♦

Roldán Paderne, un escritor descoñecido
do tempo das Irmandades da Fala

Integrantes da
Irmandade da

fala de Betanzos
en 1918. Xosé

Ares é o que está
sentado á dereita.

Xoaquín López
Pita “Roldán

Paderne” podería
ser algún dos
outros mozos.

Música

Máis de un
comentaba,
“se fose
irlandesa
neste
momento
sería unha
estrela
mundial”



“Cumpro em fazer-vos chegar a
notícia e a dor polo passamento
do nosso petrúcio Dom Ricardo
Flores, quem faleceu hoje às 6
horas da manhã, com 99 anos e
depois de curta doença, no Cen-
tro Galego de Buenos Aires,
acompanhado da sua mulher El-
vira e o carinho de todos os seus
amigos, que nom fôrom poucos.
Depois de umha vida dedicada
inclaudicavelmente ao seu amor
pola Terra, descansará nesta de
adopçom no Cemitério da Cha-
carita”. Com estas palavras, em
representaçom dos Amigos do
Idioma Galego, Eduardo Para-
juá comunicava-nos o triste
acontecimento. Quando recol-
him a mensagem eram as pri-
meiras horas do 25 de Julho,
pouco antes de se iniciarem em
Compostela os diferentes actos
de afirmaçom nacional. Reposto
do impacto emocional, pensei
que a coincidência da morte
com a celebraçom do Dia da Pá-
tria era umha simpática home-
nagem dos Fados a quem estivo
sempre entre os organizadores
das actividades comemorativas
da efeméride na capital argenti-
na. De facto, muitos dos seus ar-
tigos estám publicados periodi-
camente por essa mesma altura. 

Vinhérom-me à memória
aquelas palavras com as que
Manuel Pedreira Rumbo, direc-
tor de A Nosa Terra no exílio,
saudava em 1990 a reimpressom
realizada por Nova Galiza Edi-
cións: “Quando cheguei a Bue-
nos Aires, a fins do ano 1941, ti-
vem a fortuna de pôr-me em
contacto com significativos afi-

liados da Irmandade Galega, en-
tre os quais se contavam alguns
velhos activistas da Agrupaçom
Nacionalista Pondal, que desde
os anos vinte vinham luitando
pola reafirmaçom da nossa iden-
tidade nacional. Em contacto
com estes patriotas, colaborei
com alguns artigos em A Nosa
Terra, e também em A Fouce,
que editavam os velhos luitado-
res da Pondal; dentre estes que-
ro destacar os nomes de Moisés
da Presa e Ricardo Flores”. Um
velho e exemplar luitador, esse
era Ricardo Flores Pêrez. 

Em Julho de 1934 desde as
páginas d’A Fouce explicava a
sua interpretaçom do Dia da Pá-
tria como umha jornada de sere-
na meditaçom, como dia de
“afincamento de fe na causa da
Terra”. Desse jeito sementava
consciência galeguista e insistia
na necessidade da emancipaçom
nacional. Quando já iam trans-
corridos três anos de vigência da
II República, os pondalianos
queixavam-se do tratamento
discriminatório que padecia a
Galiza e por isso alçavam a sua
voz em tom reivindicativo como
podemos observar no mesmo ar-
tigo: “É hora de que a nossa Te-
rra recobre o seu próprio ser, e
que apareça ridente no concerto
dos povos do Universo, ocupan-
do o posto soberano, que a sua
tradiçom e a sua História lhe
tenhem assignado”. 

Desde a outra beira do
Atlántico os “radicais” militan-
tes da Sociedade Nacionalista
Pondal tinham perfeitamente
claros objectivos e estratégia a

seguir para chegar a eles. No dia
da Pátria de 1934 Ricardo Flores
fazia esta chamada à madureza
ideológica: “Cumpre que todos
os galegos, conscientes do nosso
dever, despojados de todo alento
partidista, e ceives de todo pre-
juízo religioso, nos constitua-
mos em sólida e brava legiom, e
empuxados por um mesmo de-
goro de ver a Pátria ceive, luite-
mos até o conseguir”. Este 25 de
Julho de 2002, entretanto os
Amigos do Idioma Galego de
Buenos Aires assistiam ao sepé-
lio do nosso Herre Chiquelo -o
pseudónimo de Flores para assi-
nar determinadas composiçons
musicais-, nom pudem evitar
fazer um balanço de aconteci-
mentos recentes no nosso pano-
rama cultural e político. Evi-
dentemente, ao relacionar pas-
sado e presente o discurso de
Ricardo Flores conserva signifi-
cado pleno. Fago umha fugaz
retrospectiva para observar a
sua atitude em momentos clave-
em 1940 e na década de 80, por
exemplo- e observo umha figu-
ra com extraordinária credibili-
dade. Admiro que durante os
seus setenta (!!) anos de activis-
mo se mantivesse fiel aos seus
princípios, respeitando a plura-
lidade ideológica e fazendo o
impossível por salvar as dife-
renças para chegar ao consenso.
Oxalá saibamos aproveitar co-
lectivamente tam extraordinária
experiência vital.♦

*Bernardo Penabade é presidente
da AGAL, entidade da que Ricardo

Flores era Membro de Honra.

Estiven traballando no ano 2000
en Bos Aires. Como tiña bastan-
te tempo libre, busquei centros
galegos e encontrei un lugar
fermosísimo: a Federación de
Sociedades Galegas. Abriume a
porta o Sr. Camiña e indicoume
que nunha das salas estaban dan-
do un curso de galego reintegra-
do o Sr. Hixino Martíns e a Sra.
Antonia Luna. Asistían, entre
moitas outras persoas, Manolo
Iglesias, Eduardo Parajuá, Anto-
nio Méndez, Xaime Arias e Ri-
cardo Flores. Cando lles dixen
que viña de Galiza engrandecé-
ronselles os ollos a todos menos
a Ricardo que lle alumeavan. Un
home de 97 anos que aínda ia a
clase de galego! Este home aínda
que viveu moitos anos en Bos

Aires, estivo SEMPRE EN GALIZA
un home que todo o relacionado
con Galiza o sumaba. Eu, parti-
cularmente, sempre que cantaba
o noso hino, até que coñecín a
Ricardo non souben o que real-
mente significaban as palabras
“bos e xenerosos”. Un dos últi-
mos sábados que o visitei, antes
de retornar, recitoume unha poe-
sía del na que dicía: Hai galegos
de alma inteira / Hai galegos de
três quartos/ outros non passam
de meia/ e dun quarto tamén hai-
nos. Ricardo, nunca olvidarei a
última vez que falei contigo por
teléfono. Dicíasme que non te-
mos que esperar que sexa o xi-
gante o que pregoe a nosa voz,
senón que temos que a pregoar
todos nós. Até sempre, Ricardo.♦
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Finou Ricardo Flores, figura do nacionalismo e
do teatro da emigración

En Bos Aires, onde vivia desde 1929, finou o pasado 25 de xullo Ricar-
do Flores, figura senlleira do nacionalismo e o teatro da emigración. Na-
cido en Sada en 1903, Ricardo Flores desenvolveu na Arxentina unha
grande actividade de compromiso político e cultural con Galiza. Mem-
bro da Sociedade Nazonalista Pondal, o Centro Provincial Coruñés, o
Consello de Galiza ou das Irmandades da Fala foi tamén animador prin-

cipal da Associaçom de Amigos do Idioma Galego. Entre as súas obras
teatrais figuran Un ovo de dúas xemas, Enguedello ou Catro estampas
de beiramar e da súa autoría é tamén a edición dunha Escolma de Can-
tigas Galegas. Ricardo Flores foi fundador do grupo da AGAL en Bos
Aires e participou en varios dos congresos que esta entidade organizou
na Galiza ademáis de ser un colaborador asiduo da súa revista Agália.

Um velho e exemplar luitador
BERNARDO PENABADE

En Bos Aires
con Ricardo Flores

XOSÉ MANUEL RIVERA



Atlántica 1980-1983/86 será o
título da exposición que mar-
cará o inicio do Museo de Ar-
te Contemporánea de Vigo,
dirixido por Carlota Álvarez
Basso. Obras de referencia de
vintedous artistas comporán a
parte plástica dunha mostra
que buscará asimesmo recons-
truír o ambiente que rodeou o
grupo artístico, cun pavillón
dedicado á música de Sinies-
tro ou Golpes Bajos, á poesía
de Rompente ou tamén ás pro-
duccións audiovisuais de An-
tón Reixa. 

Antón Castro celebra que
o Museo de Vigo, a cidade re-
ferencial de Atlántica, decidi-
se abrir as súas portas cunha
homenaxe ao que el non dubi-
da en calificar como o “acon-
tecemento artístico máis im-
portante da contemporaneida-
de e a apertura de Galiza á
modernidade”. Para Castro,

Atlántica “non é un grupo se-
nón unha atmósfera, un movi-
mento, un clima estético que
reivindicaba a identidade un-
ha vez mortas as vangardas
recuperando modelos do pasa-
do para afrontar o presente.
Unha serie de artistas mostra-
ron a súa conciencia posmo-
derna e botaron man dos seus
modelos históricos”. A aposta
de Antón Castro por Atlántica
ven desde o seu propio naci-
mento e agora, co tempo por
riba, valora que foron “os que
deron marioría de idade a Ga-
liza, onde a modernidade é
tardía, e a quixeron integrar
no mundo. O anterior non era
homologábel internacional-
mente como si foi toda a reno-
vación dese tempo”. 

Arredor de Atlántica mo-
véronse tamén escritores, mú-
sicos ou deseñadores nunha
pluridisciplinadade da que da-

rá conta a exposición. “Imos
reproducir a atmosfera e o am-
biente estético dos anos oiten-
ta con obras paradigmáticas de
vintedous artistas nun proxec-
to que terá tamén carácter co-
memorativo”. 

Recolleranse pois obras de
referencia dos anos de Atlán-
tica, desde a apertura na expo-
sición de Baiona de 1980 ate a
disolución na de Xelmirez en
Compostela no 1983, aínda
que a mostra se prolonga tres
anos máis alá do que se consi-
dera o fin do movimento.

Encargado de dar corpo a
un volume que se publicará
na mostra e que recollerá toda
a documentación da época e
un apéndice cronolóxico des-
de 1976 a 1986 está o artista
Antón Patiño, membro funda-
cional de Atlántica. “Foi un
cambio epocal despois do er-
mo da posguerra, serviu ta-
mén para dar a coñecer fóra a
arte galega. Supón unha pro-
posta de grupo pero que res-
pectaba as personalidades de
cada un dos seus compoñen-
tes” sinala Patiño, para quen
o éxito comezou na propia es-
colla do nome do colectivo.

“Dúas décadas despois conti-
nuase a falar de Atlántica, e o
mérito hai que atribuírllo á
cultura propia galega, á van-
garda mais ao vencello coas
raíces culturais, coa historia
nun momento de ruptura e de
grande debate cultural. Dura
pouco, pero en anos de moita
intensidade dun proxecto que
non tiña apoios económicos,
nin de galeristas, senón que
se presenta como unha inicia-
tiva cívica” defende Antón
Patiño.

Comeza a debullar nomes
e a lista é ampla e dura ben
máis anos que os que se sina-
lan para o propio movimento,
todos os artistas plásticos de
Atlántica pero moitos máis
que naquel entón criaban o
“clima cultural” ao que se re-
firen Castro e Patiño no que
“as fronteiras entre as disci-
plinas se diluíron”: Alberte
Avendaño, Manuel Romón,
Antón Reixa en Rompente;
Lois Pereiro e Manuel Rivas
desde Loia;  Siniestro Total,
Golpes Bajos ou Henrique
Macías, revistas como Tinti-
mán, La Naval ou Escrita e
tantos outros.♦
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Dolores
Olmedo,
a musa
de Rivera e
Francisco
Miguel
A coleccionista
mexicana faleceu
aos 93 anos

A. ESTÉVEZ
Durante a súa vida reuniu 143 ca-
dros de Diego Rivera, 25 de Frida
Kahlo e máis de 6.000 pezas de ar-
te precolombino. A mexicana Do-
lores Olmedo dedicouse á promo-
ción e ao coleccionismo de arte e
dooulle o museo que leva o seu
nome ao goberno mexicano. Foi
retratada polo artista coruñés Fran-
cisco Miguel en 1931. “Tíveno un
tempo e perdino”, contaba despois
Dolores Olmedo, que faleceu o sá-
bado 27 de xullo aos 93 anos.

Directora dos museos Diego
Rivera e Frida Kahlo desde 1955,
Dolores Olmedo coñeceu o mura-
lista de nova e converteuse na súa
musa. Rivera retratouna e pasou
unha longa tempada na casa que
Olmedo compartía co seu primeiro
home, Howard Phillips, director da
revista de arte e cultura Mexican
Life. Gustoulle sempre relacionar-
se con intelectuais e artistas como
David Alfaro Siqueiros, Ernest He-
mingway, Virginia Wolf, Chavela
Vargas ou María Felix, aínda que
conseguiu a súa fortuna como em-
presaria da construción ligada ao
partido do poder, o PRI. O pasado
10 de xullo recibía o recoñecemen-
to publico do seu traballo por parte
do presidente Vicente Fox.

Olmedo tamén estivo ligada á
parella formada polo pintor galego
Francisco Miguel, asasinado en
1936, e a súa compañeira Syra
Alonso, que viviron en México cos
seus fillos entre 1926 e 1934. Fran-
cisco Miguel retrata a Dolores Ol-
medo en dous cadros: un de perfil
e outro co corpo espido. Mantive-
ron unha breve relación –que Do-
lores negaba alegando que o pintor
non correspondera o seu amor–,
que rematou cando Syra Alonso
decide regresar a Galiza cos nenos.

Memorias

No ano 1958, xunto á filla de Die-
go Rivera, solicitalle ao goberno
que a obra do muralista sexa con-
sidera patrimonio cultural mexi-
cano, converténdose ela na res-
ponsábel do fideicomiso. Nos
anos sesenta, como coordenadora
xeral do Consello Nacional de Tu-
rismo, viaxou por Europa presen-
tando exposicións de arte mexica-
na. No último ano de vida fixo
asinar un documento á actriz Sal-
ma Hayek polo que esta se com-
prometía a entregar un donativo
aos museos a cambio de poder re-
producir e utilizar os obxectos de
Frida Kahlo na película que sobre
a súa vida está pendente de estrea.
Dolores Olmedo estaba escribindo
unha autobiografía titulada Memo-
rias de una memoria, para que se
publicasen tras o seu pasamento.♦

Os anos de Atlántica
recupéranse no Museo de Vigo
Inaugúrase en outubro cunha exposición
a cargo de Antón Castro sobre este movimento artístico

PA C O  VILABARR O S

CARME VIDAL
Nos anos oitenta ocuparon artisticamente a Praza da Princesa,
dúas décadas despois, Atlántica será a protagonista da mostra
que abrirá o Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO),
na céntrica rúa do Príncipe. O crítico e profesor de Belas Artes,
Antón Castro será o comisario da mostra na que colaboran dous
dos participantes do movimento, Antón Patiño e Manuel Romón.



Saír pola fronteira francesa su-
pón cambiar o chip mental do
custo das cousas. Calquera cál-
culo quedará curto, sobre todo se
vostede decide visitar cidades
como París, Berlín, Roma ou
Londres. Un exemplo ilustrativo:
as nosas tendas de todo a cen
pesetas (0,60 euros) denomínan-
se na capital inglesa todo a unha
libra (1, 65 euros) e un almorzo
de zume de laranxa, croissant e
café no centro da cidade supera
os 9 euros. Se o seu presuposto
está limitado terá que visitar as
cadeas de supermercados e
confeccionarse vostede mesmo
o menú. ¿Que dicir da capital
francesa? Se o que lle presta é
emular os existencialistas e sen-
tar na terraza do café de Flore no
boulevard Saint Germain a tomar
unha Perrier prepárese para un-
ha factura de 6 euros.

Pero do que aquí se trata é
de dar ideas e ánimos para que o
viaxeiro que teña ganas de visitar
algunha cidade europea se lance
á aventura sen ter demasiados
cartos. A maneira máis económi-
ca de emprender travesía é com-
partindo automóbil con amigos. E

non sempre hai que buscar nos
centros das cidades os aloxa-
mentos e restaurantes. Na capi-
tal francesa poden atoparse al-
bergues por 30 euros e as rúas
están cheas de pequenos restau-
rantes vexetarianos, pakistanís e
árabes que ofrecen comida a
prezo razoábel. O mesmo en
Londres, onde preto de Victoria
Station atópanse hostais nos que
se pode durmir por ese mesmo
prezo. As tarifas baixan se voste-
de non ten problema en compar-
tir habitación con descoñecidos.

Os descoñecidos poden ser
catro, oito ou dezaseis. É moi
habitual nunha cidade como
Amsterdam. Os responsábeis
dos hostels holandeses son
mestres en construír novos ocos

nos seus establecementos  para
darlles cabida a máis camas. Así
vostede pode abrir os ollos pola
mañá e descubrir que os ronqui-
dos que non o deixaron durmir
ben corresponden a dez almas
que pululan xa polas duchas.
Mixtas, claro. Pero por 25 euros
non pode pedir máis na capital
holandesa. Algúns destes hos-
tels teñen coffee shop incorpora-
do, así que do almorzo –incluído
no prezo da habitación–, pode
saír colocado polos canutos. 

Se desexa coñecer a cidade,
alugue unha bicicleta. Custan ao
redor de 9 euros todo o día e son
o sistema máis seguro para per-
correr as rúas de Amsterdam. “A
primeira imaxe ao saír da esta-
ción é a de feixes de bicicletas

aparcadas e os ciclistas pitando
cando os despistados mochilei-
ros se meteron a camiñar polos
carrís de bicis”, conta Enrique
Vázquez Pita no seu libro Euro-
pa na mochila (Ir Indo) no que re-
lata un mes de viaxe en tren por
Europa. Nos coffee shops a cer-
vexa non é cara, incluso pode
atopar ofertas de cañas a un eu-
ro, pero nin en Amsterdam, nin
en Londres, nin en París pida be-
bidas máis fortes. Un whiski para
eles son dous dedos de liquido
con dúas pedras de xeo e por iso
pediranlle 8 euros. Siga visitando
supermercados.

Non esquecemos Lisboa, ci-
dade cuxos prezos tamén teñen
experimentado unha forte suba,
especialmente desde a celebra-

ción da Expo no ano 1998. Apro-
veitando as boas temperaturas
que se viven na capital portugue-
sa desde maio a outubro, pase
das pensións cuxos cuartos sen
fiestra custan máis de 50 euros e
fuxa ao cámping de Monsanto, a
dez minutos do centro.

Vázquez Pita  relata no seu libro
Europa na mochila, manual para
viaxar con poucos cartos polas
capitais europeas, un mes de via-
xe cunha das alternativas máis
baratas, o Inter Raíl.“Se viaxan
dous ou tres compañeiros deben
atopar un compartimento baleiro,
túmbense para durmir, non teñan
escrúpulos e pechen a cortina do
vagón para que ninguén os mo-
leste. Para espantar a posíbeis
usuarios hai un truco moi subtil:
descálcense porque así ninguén
os molestará, salvo verdadeira
necesidade. Se viaxa só, procure
meterse en vagóns que ocupen
outros mochileiros, a ser posíbel,
norteamericanos ou nórdicos. Se
o que realmente quere é durmir,
fuxa dos grupos de italianos por-
que son moi ruidosos”.

Os viaxeiros que adquiren
este billete para toda Europa por
351 euros se son menores de
26 anos e 496 se son maiores,
aproveitan para viaxar de noite e
aforrar o hostal. O cansazo
acostuma a facer estragos e pa-
rece que un nunca saca a mo-
chila do lombo. “Os mochileiros
dormen nos trens e nas esta-
cións, comen pouco e gastan os
seus cartos en roupa de recor-
do”, conta Vázquez Pita. Tanto
Estambul como Praga son desti-
nos accesíbeis con este billete e
nestas cidades aínda renden os
euros. Na capital checa, onde a
cervexa sabe a gloria, medio li-
tro custa 0,55 euros e sentarse
nun bo restaurante a comer non
ten porque pasar dos 9.

Non quede na casa e, un ul-
timo consello, aínda que este de
parte de Vázquez Pita. “Se via-
xa só non se preocupe porque
seguro que alguén lle vén falar
ou lle pregunta algo. Axiña fará
conversa sobre as súas viaxes.
Se van en grupo e se lles pega
un pesado por todos os lados,
abonda con manter unha con-
versación mínima e non darlle
de comer. Se non funciona, ig-
nóreo olimpicamente e cambie
varias veces os planos para
marealo. Nunca deixe que nin-
gún pegañento lle condicione a
viaxe. Os verdadeiros compa-
ñeiros de viaxe que acaban
sendo amigos son educados”.♦

Trucos no tren
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A. ESTÉVEZ

A chegada do euro
tamén se nota no
prezo das viaxes.

Como nos resistimos
a quedar sen dar unha
volta, ofrecémoslle uns

consellos para que estas vacacións
poidan enviarlles aos amigos postais europeas.

Arriba a Milla de Ouro en Praga. Sobre estas liñas, fonte no Centro Georges Pompidou de París e graffitti en Asterdam. Á dereita, os tranvias lisboetas.

Viaxar barato

por Europa



Medra o número de persoas que
acoden ás praias nudistas, que en
Galiza superan as cincuenta máis
ou menos autorizadas. A lexisla-
ción non impón ningunha san-
ción por esta práctica –que se in-
cluía no delito de “escándalo pú-
blico”– pero deixa que sexan os
municipios os que concedan au-
torizacións, o cal implica que
nalgunhas calas os veciños se re-
sistan a aturar os espidos. 

Praias seguras na provincia
da Coruña son as de Pozos e
Lumebo, en Ferrol, a praia fa-
miliar da Insua, en Pontedeu-
me, as de Camoedo e Arnela, en
Sada, a de Bastiagueriño, en
Oleiros,–que algúns veciños se
negan a recoñecer como tal pe-
se á autorización municipal–, as
de Canide e Canabal na Coruña,
as de Malpica, a de Castro Ba-
roña en Porto do Son, na que
boa parte do areal ocúpana os
téxtiles (vestidos), e a de Barra-
ñán, en Arteixo, que tamén apa-
rece nas guías gais como lugar
de ambiente. En Pontevedra, os
nudistas poden acudir a Abe-
lleira, Canelas, Borreiro e
Agueira, no Grove, á praia dos
Namorados en Marín, Bascuas,
en Sanxenxo, Sartaxéns, Meli-
de e Tuia, en Bueu, Donón, en
Cangas, a Poza de Lourenzá, na
Guarda, e dúas calas, Figueiras
e San Martiño, nas Cíes. No
Morrazo atópase Barra, reco-
mendada en todas as guías na-
turistas por ter un enorme areal
e porque practicamente ninguén
vai vestido. Os domingos de

Barra parecen días de feira e a
proximidade da praia de Nerga,
só afastada por rochas, convér-
tena en escenario de miróns que

a pé ou en coche desfrutan da
“paisaxe”. A provincia de Lugo
conta con menos areais autori-
zados para bañarse espido: en
Foz, a praia dos Alemáns, en
Viveiro, a de Portonovo e no
Vicedo, a de Caolín. 

Estas son as que non ofre-
cen dúbidas sobre a práctica de
nudismo, nas que non poden ser
acusados de exhibicionismo,
aínda que existen moitas outras
calas ao longo do litoral nas que
un se pode espir sen problemas,
sexa polo seu difícil acceso ou
pola atitude tolerante dos veci-
ños. En Fisterra, por exemplo,
non hai calas especializadas pe-
ro prácticase sen máis, ou en
Baldaio, no concello de Carba-
llo, onde as dunas agachan os
corpos ao sol.

Nudistas na rede

O nudista veterano prefire non
mesturarse con bañistas téxtiles
e incluso non entende porque
algunhas mulleres acoden ás
praias autorizadas coa parte in-
ferior do bikini por pudor. As

informacións naturistas trans-
mítense con maior comodidade
a través da rede. Os nudistas de
Castro Baroña, escenario de
protestas “pola liberación das
praias” que remataron con 14
detidos no ano 1983, teñen o
seu sitio web. Nudogalicia.com
é outra páxina web que recibe
información dos asiduos ás
praias, que logo describen as
súas impresións: se se chega
doadamente á praia, se é com-
pletamente nudista, se é un lu-
gar tranquilo, se a auga esta fría
ou se hai barciños dispoñíbeis
para tomar unha cervexa  sen
roupa. Tamén ten a súa paxina
web a Asociación Naturista de
Galiza desde o ano 2000, na
que explican a historia do mo-
vemento, as leis que lle afectan
a esta práctica, unha guía de
praias e noticias como a recente
celebración do II Acuathlón
Naturista de Cantabria. Voste-
de faga o que lle pete pero sai-
ba que a única utilidade do ba-
ñador é tapar o seu corpo, nin
axuda a nadar, nin favorece a
respiración da pel.♦
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Imaxes
para
Alemaña
MARGA ROMERO

Son cadros que se
levan para sempre
despois dunha

primeira vez e só sete
días, a miña amiga Heidi,
non esquecerá o fedor da
celulosa empantanando a
beleza da ría e dunha
tarde na que o sol nos
acompañou pola estrada
inzada de casas de mal
gusto. O fume paira no ar
no vertedoiro de
Mondariz. Frigoríficos,
lavadoras, cartóns,
condóns, botellas, zapatos
e unha longa restra de
elementos dun pasado
próximo ornamentan
carreiros e corredoiras de
moitos lugares. Na súa
antoloxía do feísmo entra
o Exin Castillos de
Mosende no Porriño.
Perplexa observa a
habilidosa arte de ocupar
o espacio aéreo, eses
balcóns ou terrazas que
sobresaen nos terceiros
andares dos recentes
edificios, nova
modalidade de soportais,
que van estreitando as
rúas cara o ceo. Heidi
comprobou que vivir en
Tui non é bonito, hai
casas abandonadas que
agardan a man da
especulación, atónita
escoitaba a música
machacona na noite do
domingo que nacía nos
locais que se asentan ao
redor da catedral. O
esquelete do antigo casino
e o do teatro falan do
pasado. Hai outras
imaxes que tamén levan a
palabra revolución
cantada por Uxía
Pedreira, música para
unha carpa onde hai
tantos libros escritos
nunha lingua da que case
ou nada se di oficialmente
polo mundo adiante.
Heidi ficou impresionada
co Festigal e con tanta
entrega gratuíta e estas
son as súas palabras.
Leva un feixe de fotos das
manifestacións de
Compostela e vai feliz
porque poderá falar do
que non sae nas noticias
nin nos libros. A imaxe da
Quintana chea de persoas
é un contraste, vivido, co
dato real de que neste
país goberna un antigo
Ministro de Franco, e iso
para unha alemana afeita
a loitar polos dereitos dos
emigrantes que chegan de
todas partes ao lugar
onde vive é de máis. O
sabor do Maitines, viño
nacido nas beiras do
Miño, dálle azucre á
visión de Vila Nova de
Cerveira desde Goián.♦♦

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.

50pprraaiiaass  nnuuddiissttaass
para escoller

A. ESTEVEZ

Xa non son perseguidos polos curas e os veciños escandalizados, aínda que se teñen que expoñer
aos voyeurs. Os nudistas buscan lugares nos que bañarse sen roupa máis alá das praias autorizadas.



Na televisión a muller que pasa
dos corenta anos aparece
angustiada. Tena Lady ten a solu-
ción para “esas pequenas perdas
de ouriños”. No seguinte anuncio
aparecen dúas mulleres da
mesma idade que a anterior. Un-
ha confesa que padece de hemo-
rroides desde algún tempo atrás.
“Ata que probei Hemoal. É como
se encolleran”. Agora é unha mo-
za a que anda a chimpos pola rúa
con compresas Evax para eses dí-
as que estás “chof”. Minuto e
medio de publicidade e xa
sabemos que as mulleres
menstrúan, padecen as almorrás
en silencio e perden pis cando
chegan a certa idade. A seguinte
protagonista sangra pola nariz ao
mesmo tempo que o seu fillo está
esnifrando. “Unha parte de ti
consome cocaína. Chamase Xoán
e ten vinte anos”. Queda clara a
responsabilidade da muller se o
fillo sae drogadicto. No seguinte
spot un mozo vende a súa nai pa-
ra mercar un Mitsubishi Carisma.

Pasamos á prensa para ver o
panorama. Un home aparece xun-
to a unha muller oriental. “Ter un
rollito de primavera está a 87.000

pesetas”, anuncia a compañía
aérea Alitalia. Na firma JVC vén-
denos unha videocamara coa
mensaxe “Como meter un harén,
20 camelos e todo o deserto no
peto”. A fotografía amósanos
unhas mulleres con chador. Na se-
guinte páxina unha muller de bei-
zos grosos anuncia o ron Barceló
como “ese escuro obxecto do de-
sexo” e as baterías de automóbiles
Sunray véndense cunha rapaza en-
riba do capó e o eslogan

“Móntea”. Resulta tan grotesco
como aquel anuncio de Marmelos
El Quijote, cunha rapaza con dous
froitos sobre os peitos. Bateu o ré-
cord de protestas no ano 2000, se-
gundo o Instituto da Muller.

Baixamos á rúa para
comprobar quen vai por diante,
se sociedade ou publicidade, pe-
ro antes abrimos o buzón de ca-
sa. O centro comercial
Carrefour envíanos un folleto de
xoguetes. Un cadro rosa explíca

os adecuados para nenas: beleza
e tocadores, coidado do bebé,
bonecas barbis, etc. En azul os
que fan feliz os nenos: garaxes,
superheroes, radio control,
armas, etc. As últimas páxinas
veñen coreadas co verde da
esperanza: puzzles, xogos
interactivos, proxectores, etc.  

O pasado ano o Observatorio
da Publicidade do Instituto da
Muller rexistrou un aumento nas
queixas dun 109%. O anuncio que
máis protestas concentrou foi o do
perfume Opium no que o corpo
dunha modelo aparecía espido e
tirado no chan ¿Histerismo?
Sociólogos e feministas
respondenlles que non aos creati-
vos publicitarios e responsabilíza-
nos de non contribuíren a mellorar
a situación social da muller. No
recente encontro de Axencias de
Publicidade celebrado en Bilbao
no mes de abril houbo coinciden-
cia ao falar de “subtileza”. Seguen
abondando as amas de casa obse-
sionadas polo branco das sabas e
as secretarias perfectas, pero
adóptanse novas fórmulas para es-
capar do “machismo explícito”. O
exemplo utilizado no encontro é o
dos anuncios de Balay, nos que
uns homes vestidos co logotipo
desta firma masaxean as mulleres
que así conseguen tempo libre
gracias aos electrodomésticos. 

É posíbel vender sen ofender,

sen embargo o sector
automobilístico continúa
recorrendo  á muller que morre
por ter un home cun coche poten-
te ou a que sorrí con cara compra-
cida cando dous individuos acele-
ran levantándolle a saia, como no
recente anuncio da casa MG. A
publicidade sexista, en definición
dos organismos públicos para a
igualdade, é a que abusa do corpo
da muller e do home, a que presu-
me que o único que lle interesa á
muller é o ámbito doméstico, a
que non recoñece o cambio na
participación social feminina e a
que as ridiculiza. Pero, ¿quen
queda en ridículo nun anuncio de
desodorizante masculino onde na-
da máis aplicalo as mulleres tole-
an? ¿A muller por excitarse con
Axe ou o home que, como
destinatario do anuncio, merca o
producto? ¿Ou é que os creativos
pretenden facer unha parodia?

Menos mal que nos queda
Corporación Dermoestética pa-
ra a depilación definitiva, o Ins-
tituto Ponds para eliminar as en-
rugas e o leite Pascual que axu-
da a non engordar. Peor o teñen
no Perú onde vén de montarse
unha polémica por un anuncio
que para vender zapatos mascu-
linos utiliza a unha muller triste
e preñada de meses e o seu
home fastiado. ¿O lema? “Onde
che dará gusto meter a pata”.♦
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á
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Os videoxogos foron moitas ve-
ces a escusa perfecta para seguir
as afeccións por outros medios.
Facer campión o noso equipo de
fútbol, conquistar para a gloria da
nosa civilización o resto do mun-
do ou  saltar vales e montañas na
pantalla porque na realidade aca-
bariamos coa lingua fóra foron
útiles mesteres que nos permitía a
consola ou o ordenador.

Mais tamén podemos matar
nostalxias doutros medios, co-
mo a televisión. O xogo Le-
gends of wrestling non é só un
xogo de loita libre americana, é
o encontro con outra lenda, o
programa da televisión no que
se retransmitían os surrealistas
combates dos anos 80 e 90.
Moitos lembran aínda aquel
‘Pressing Catch’ que presentaba
Héctor del Mar en Telecinco no
primeiro lustro dos anos 90.
Coa súa narración enriqueceu o

noso vocabulario con palabras
tales como “piquete de ollos”,
“abrazos do oso”, “patadas voa-
doras” e “cadeiras eléctricas”.

Ademais popularizáronse os
rostros de Hulk Hogan, o Último
Guerreiro, o Enterrador ou Ma-
cho King, entre outros pailáns de
cabelo osixenado e músculos
que tiñan máis anabolizantes e
aceite ca horas de ximnasio. Es-
te deporte, a medias entre a loita
e o circo máis mediocre conven-
ceunos de que dar saltos desde a
terceira corda ou retorcer pesco-
zos pode ser indoloro.

Legends of wrestling xa é un
xogo adicado á historia. Logo de
que desaparecese a World Wres-
tling Federation, o deporte vol-
veu un pouco aos sumidoiros, á
iconografía da fronteira entre os
EE UU e México, berce auténti-
co do espectáculo. Así que o no-
vo título, que desenvolve Ac-

claim para as tres consolas que
existen no mercado, vén de ma-
rabilla para aclarar a memoria.

Gráficos terroríficos

O peor do xogo son os gráficos.
Parece que volvemos a 1996.
Os polígonos dos loitadores son
enormes, os seus músculos, de
cartón-pedra e os rostros que
queren simular parecen máis
simples ca os karatekas daquel
vello Street Fighter.

Outra eiva está na xogabili-
dade. Os combates non son tan
divertidos como se espera e os
xogadores deben ser pouco
imaxinativos para non acabaren
cheos das mesmas secuencias.
Contodo, pode ser moi atractivo
facer combates por parellas, co
famoso relevo nas cordas e os
saltos co cóbado en alto.

Para os máis fanáticos do

programa de televisión, pode ser
un reencontro emotivo volver ler
Hulk Hogan nos rótulos do xogo
e sentir como o árbitro conta ata
tres mentres o teu rival súa a ei-
to coas costas pegadas á lona.

Existen tres tipos de comba-
te, unha bagaxe un tanto escasa
para unha época dos videoxogos
na que se ofrecen moitas máis
oportunidades. No de exhibi-
ción, só hai un combate, ben se-
xa individual ou colectivo. Na
carreira, a modalidade máis inte-
resante, poñémonos na pel dun
loitador e imos rubindo con el a
longa encosta cara ao título, des-
de os páramos das loitas afeccio-
nadas ata os brillos do cinto e as
azafatas de cabelo dourado.
Dentro deste modo, podemos
crear o noso propio personaxe e
convertelo en campión. Final-
mente, temos o torneo, unha liga
na que o que perde queda fóra.♦

Colgados da terceira corda

Soños E l éct r icos Césa r Lor enzo

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

Cando estaba a punto de morrer,
Domingos de Guzmán, nun acto
de beatífica humildade, chamou
un dos freires do seu convento
para pedirlle confesión e todos
ficaron desconcertados. A aquel
santo varón non se lle coñecía
debilidade algunha, e aínda se
tiña por espello e exemplo de
conduta. Aquel dia todos os
monxes do convento andaban
excitados de curiosidade.

¿Que segredo gardaba o bo
abade para este derradeiro mo-
mento?

M entres o confesor se
pechaba con el, un
continuo ruxe-ruxe

trataba de adiviñar ese pecado do
que o santo se lembraba ás por-
tas da morte; e cando o confesor,
cun sorriso de orella a orella, sa-
ía da cela do fundador dos domi-
nicos, todos os rodearon, insis-
tindo para que revelase o miste-
rio que manchaba a vida de per-
fección do Padre-mestre.

E faltando ao segredo de con-
fesión, contoulles:

—Di que, a pesar de gardar a
castidade durante toda a vida,
cando había de falar con mulle-
res, prefería facelo coas mozas
que coas vellas.

—Iso non é pecado, é o lóxi-
co –pensou un endemoniado.

O burgalés Domingos de
Guzmán, evidentemente, non
acadou a santidade por isto, se-
nón polos moitos favores que
lle fixo á Santa, Apostólica e
Romana Igrexa, nunha época
de fames e pestes que enfornta-
ba os europeos, sobre todo na
rexión francesa de Languedoc,
poñendo en dúbida a humani-
dade e a caridade dos mediado-
res divinos e da propia divini-
dade, por deixar os seus fillos
en total abandono e desamparo
fronte ás enfermidades e os
abusos do poder.

D omingos, nunha viaxe
por Europa, tomou
contacto coa triste rea-

lidade e coñeceu a secta dos Al-
bixenses, uns desesperados que
negaban a divinidade de Xesús,
baseándose en que, se todo car-
nal é fonte de pecado, orixinado
na desobediencia de nosos pri-
meiros pais, Deus non puido
encarnar o seu fillo. E dado que
o corpo humano proviña dun
acto carnal, para liberar a alma,
dada por Deus, do corpo, froito
do pecado, debíase castigar a
este, quitándolle os praceres e o

alimento, e chegando incluso a
maltratalo ata o suicidio, para
que a alma se ceibase de tan im-
puro cárcere.

Desde Roma combatían a
herexía coas armas da guerra,
pero Domingos comprendeu
que desa maneira o único que
se conseguía era aumentar o
conflito, pois a maior enmfron-
tamento maior desesperación e
máis ansias de liberar a alma
deste val de bágoas; así que
presentou unha nova maneira
de combater a herexía por me-
dio da reevanxelización do po-
bo.

Domingos preparou un gru-
po de monxes predicadores, de-
dicados con exclusividade ao
estudio, á oración e á predica-
ción, uns monxes que se ían fi-
nanciar coa caridade popular,
para combater os herexes por
medio da palabra. E curiosa-
mente, o primeiro convento que
fundou, foi con mulleres saca-
das da secta.

Sobre os milagres e mara-
billas atribuídas a San
Domingos, a lista non

cabería neste espacio, practica-
mente a milagre por resgatado,
sempre co demo polo medio e

sempre gañándolle a partida por
medio do seu enxeño.

Pero a máis importante e cu-
riosa das invencións a el atri-
buídas foi a do Rosario, un cos-
tume oriental que os monxes
leigos dos conventos europeos,
por non saberen ler os salmos,
aplicaban nos seus rezos, como
unha grilanda de oracións que
aludían nos seus rezos a unha
coroa de rosas para a Virxe Ma-
ría e que Domingos ordenou,
dividindo as avemarias en gru-
pos recollidos nos distintos
misterios, asegurando que a
mesma Virxe lle indicou cómo
había de ser o sistema para fa-
celo máis eficaz.

Un xenio coma el, capaz
de subir a un púlpio e
convencer os máis re-

beldes sectarios, estaba destina-
do á santidade, pero se ademais,
para fomentar a relixiosidade e
demostrar que o exemplo de Xe-
sús estaba vivo, funda unha orde
de predicadores que se mantén
da caridade popular (sen ningún
tipo de custo para a Igrexa), e
aforrando ademais o gasto que a
Santa Sé tiña en armamento, o
Papa de Roma non tardou máis
de doce anos en canonizalo.♦

San Domingos de Guzmán

Liberdades
LUÍSA VILLALTA

Nace Esculca.
Observatorio para a
defensa dos direitos e

liberdades. Liberdades, en
plural. E é que detrás do que
na nosa sociedade actual
representa a liberdade, ese
ben absoluto, están outros
bens moito máis tanxíbeis,
concretos e contábeis que son
os intereses. Portanto, é
preciso facer a equivalencia e
opoñer, fronte aos intereses
económicos das oligarquías
capitalistas, a defensa dos in-
tereses cívicos que son as li-
berdades, o único que pode
garantir capacidade de acción
por igual a toda a cidadanía.

Quizá non sexa errado
dicer que o século XX pasará
cando menos á historia da
lingua por ter desenvolvido co-
mo nunca antes a capacidade
semántica da palabra “liberda-
de”. Así temos, máis nas nosas
mentes do que nas nosas vidas,
consagradas como valores
indiscutíbeis cousas como
liberdade de expresión, liberda-
de de asociación, liberdade se-
xual, liberdade de relixión, po-
lítica, de pensamento, de profi-
sión (?), de residencia (??), cul-
tural (???). Toda unha conquis-
ta, tanto que nengún programa
político (polo momento) se
atreverá a confesar restricións
ao respeito e consignas como
“libérate” ou “paixón pola
liberdade” forman parte xa das
máis eficaces encirradas publi-
citarias. 

Mais con isto xa se ve o
moito que debe esta
palabriña e o seu utópico de-
sideratum aos intereses que
ao tempo foi colleitando. In-
teresaba a liberdade para po-
der desenvolver, baixo a pel
de ovella da lexitimidade
moral adquirida (moi en con-
tra da tradición moral por
certo), un sistema económico
verdadeiramente depredador,
cada vez máis inegociábel,
que vai instaurando a súa
propria definición do termo,
limitada e circunscrita ao
único que non teme senón
alenta: liberdade de
consumo. Coca-cola ou pep-
si-cola, decide libremente.

Segundo o manifesto fun-
dacional de Esculca, a
sociedade galega parece pasi-
va ou indiferente a este proce-
so de restrición das liberdades
cívicas. E digo eu que, para
ter noción e aprecio pola
liberdade, hai que tela desfru-
tado nalgún momento, por
breve ou ensoñado que fose.
A sociedade galega é como
unha planta que medra por
onde a deixan, irregularmente,
adaptándose ao terreo, ás
especies invasivas e, cando
unha galla se ve impedida ou
dificultada, desvíase, que é
como dicer, é libre de coller a
maleta e marchar, ás Canarias,
por exemplo, onde seica os
empresarios galegos teñen in-
tereses. Esculquemos, pois,
pero inculquemos tamén.♦



Na Pascua de 1948 circulou pola
Feira padronesa o rumor de que o
Foucellas estaba nila. A min cha-
moume Camilo Agrasar (de quen
escribín aquí xa o seu exemplo)
para dicirmo, mentres o fígaro pa-
dronés afeitaba, na súa barbería, a
un petrucio. Pasaba eu ca miña
moza diante da peluquería que es-
taba frente da tenda de dona Emé-
rita, miña futura sogra. Non pen-
sei que fora certo, pero miña noi-
va, ca que ía casar na primavera,
corroboroumo, ao indicar que un-
has mulleres de Rois que estive-
ran mercando garbanzos na tenda
da súa nai, tamén falaban de que
viran o Foucellas, con outro da
súa cuadrilla, tomando o pulpo na
Feira da Pascua. 

A nte a proximidade do
himeneo, o meollo de
un dificilmente podería

distraerse noutro asunto que os
epitalámicos, e non volvín a
acordarme aquel domingo de
Pascua, da posible presencia en
Padrón, do máis famoso guerri-
lleiro que campaba pola provin-
cia coruñesa. E marcheime a dur-
mir a Pontecesures, na casa dos
meus pais; non moi tarde, pois ti-
ña que levantarme cedo, para co-
ller o primeiro tren no que iría a
Santiago, a traballar na Noite.

■ A NOTICIA DE PETEIRO

Despertei o luns de Pascua, co
tempo xunto para arreglarme,
atravesar as leiras que separaban
a nosa casa da Estación, e sacar
billete mentres o tren entraba xa
en agullas. Dispoñíame xa a ru-
bir o vagón de primeira (pois ti-
ña pase, como fillo do médico
dos ferroviarios dalí), cando es-
coitei que me chamaba arelada-
mente Peteiro. Viña o doente ce-
ramista cesureño, manténdose en
dous bastóns, forzando seu lentí-
simo andar, para alcanzarme, an-
tes de que eu puxera o pé no es-
tribo.

—¡Mundo!, ¡Mundo...!
Chamábame insistentemente,

malia que eu lle apercibía be-
rrándolle:

—Non corras, Peteiro, que se
me escapa o tren. Xa me conta-
ras, cando volva, o que queiras
dicirme...

Mais, o paralítico Peteiro,
non se atiña a razóns. Tan an-
ceioso sentíase de comumicarme
súa grande noticia, que ao fin
conseguiu darme:

—¡Mundo! ¡Mundo! ¡Teño
ao Foucellas na casa!

—¿Ti que dis? –exclamei-.
Estás tolo, Peteiro. Iso nin a min,
debes decirmo. Garda o secreto,
e non lle repitas a ninguén...

Non sei se sequera cheguei a
terinar a breve frase, pois o sil-
bato de Pardo, o xefe da esta-
ción, interrumpeuna, mandando
arrancar o tren. E deixei a Petei-
ro ca palabra na boca, pois insis-
tía...

—¡Mundo! ¡Mundo! ¡Teño a
Foucellas na casa!... –mentres
resoplaba a locomotora.

Tal era o gozo, o orgullo, de
José Grela Jamardo, por ter de

hóspede no seu humilde fogar da
aldea de San Xoán de Requeixo
ao teimudo guerrilleiro Benigno
Andrade, que viñera efectiva-
mente á Pascua de Padrón, en
compañía doutros dous do ma-
quis e contaran ca hospitalidade
do infeliz artista, a quen seu in-
comprensible castigo no Lazare-
to de San Simón, durante varios
anos o deixara tullido das pernas,
e convencido das ideas máis ou
menos marxistas.

■ OS FILLOS DO MUIÑEIRO

A lgo máis vello ca min, eu
era amigo de Peteiro dende
moi rapaz. Dende que se

inaugurou o Salón Cesures na no-
sa vila, e empezamos a participar
nas entretidas tarefas daquel cine,
rudimentario e mudo. O persoal
estaba composto integramente
pola familia de Maximino Jamar-
do, o muiñeiro, do muíño eléctri-
co de Novo y Sierra, razón social
de parentes meus. Nos días festi-
vos ocupaba o posto de porteiro
do Salón Cesures, mentres que o
seu primoxénito e tocaio encargá-
rono de ser o operador do cine.
Pepe, o segundo fillo, foi desig-
nado carameleiro do Salón, e o
seu pai, que era moi mañoso, ma-
lia perder dous dedos da man de-
reita, fabricoulle unha caixa de
madeira, con tapa de cristal, onde
gardaba e vendía caramelos.

Os caramelos do futuro Petei-
ro endulzaron o inicio da nosa re-
lación, que tivo o seu fundamen-
to no feito de que eu, aos dez ou

doce anos, vin a ser unha especie
de representante da empresa do
cine: composta por tres socios,
un diles meu propio pai, que ti-
ñan máis que facer. Foi o primei-
ro traballo serio que tiven na mi-
ña vida. O pior era ter que cargar
os luns cas caixas das películas e
levalas á estación, para facturalas
en grande velocidade. Pois o
muiñeiro e seus fillos deixaban
ese día de trafegar no cine, para
acudir os seus traballos normais. 

■ O HÓSPEDE DO FOUCELLAS

Estaba tan contento e orgullo-
so Peteiro de ter o Foucellas
na súa casa, que non fixo ca-

siño ningún a meu consello de
que o gardara moito en secreto.
Todo o contrario, pois foi contar-
llo de seguida, cheo de ledicia,
ao alcalde de Pontecesures, Car-
litos Morales Sánchez-Guerra;
ao xefe local do Movimento, Pe-
pe Sierra Cordo, condiscípulos
nosos na esocla nacional, o mes-
tre (do que asimesmo puxen aquí
xa seu exemplo), e, para máis, ao
cura párroco, tan piadoso, D.
Maximino Cancela, que logo se-
ría o primeiro director da Casa
de Exercicios Espirituais de San-
tiago, conciliar do Vaticano II, e
por fin coengo compostelán.

Se ben ningún diles se foi
da lingua, nin denunciou o ca-
so; pensando que Peteiro, por
quen sentían agarimosa com-
paixón, deliraba ou fantaseaba.
O certo foi que o Foucellas per-
maneceu en Pontecesures, na
casa de Peteiro, perto da igrexi-
ña de San Xulián, desde o luns
de Pascua de 1948, ata o 19 de
maio, no que sucedeu a tráxica
acción de Luou.

Inmediatamente despois de
que catro dos acompañan-
tes de Foucellas na acción

de Luou revelaran a Garda Civil,
denantes de ser fusilados, os ser-
vicios prestados en Cesures, o
primeiro que levaron a declarar a
Lalín foi Peteiro. Anque, sor-
prendentemente, puxérono de
contado en liberdade, sen recibir
ningunha malleira. Pois valeulle
daquela ser recoñecido como ci-
dadán arxentino, que de nada lle
servira uns anos antes para saír
ano e salvo do Lazareto. A xes-
tión do cónsul da República Ar-
xentina en pro do seu doente
concidadá tivo inmediato éxito.
Peteiro volveu ao noso pobo, ca-
se tan ledo coma cando tiña ao
Foucellas na súa casa; denantes
de que se foran con il do Ullán o
valente cesureño, Ricardo Fer-
nández Carlés, e o bravo barba-
rroxa, nado na Matanza padrone-
sa; mortos na matanza de Luou,
o 19 de maio de 1948.

Pouco tardou en morrer no
seu leito de San Xulián, tan per-
to do camposanto, meu proteico
compañeiro de rapaz: José Ja-
mardo Grela: ¡Peteiro!♦
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Anacos de Borobó

Anxo Pintos 
‘Ser finalistas
nos Grammy
Latino é un
recoñecemento
para a música
galega’

A.N.T.
Berrogüetto é un dos cinco
finalistas dos premios
Grammy Latino 2002 na
categoría de Mellor Álbu-
me de Música Folk polo
seu último traballo Hepta.
Que significa para vós esta
nominación?

Foi unha sorpresa e unha
satisfacción moi grande. A
selección non se fai só no
Estado español senón que
abrangue toda Latinoaméri-
ca, imaxina o que pode sig-
nificar para nós. Pertence-
mos a unha discográfica
independente e  non somos
un grupo supervendas. É un
recoñecemento e unha valo-
ración importante do noso
traballo e por extensión de
toda a música galega.

¿Como esta funcionan-
do este último disco?

Nós vendemos entre
15.000 e 20.000 copias por
cada disco feito. Non está
mal para un grupo galego e
de música folk. Tampouco é
que sexamos un grupo exce-
sivamente coñecido alén das
nosas fronteiras ou máis alá
do que pode ser o mercado
alemán. Os primeiros sor-
prendidos pola nominación
somos nós.

¿Que destacarías deste
traballo en relación cos an-
teriores, Navicularia e Via-
xe por Urticaria? 

O son Berrogüetto está
absolutamente consolidado
xa desde o primeiro disco
pero Hepta vén demostrar o
talento de cada un dos com-
poñentes de maneira máis
individual porque é a pri-
meira vez que incluímos
composicións de todos, dos
sete. É un disco máis coral,
que reflecte mellor o traba-
llo creativo de cada un de
nós.

Despois do boom da
música galega, este ano hai
menos concertos.

En xeral si, é algo que
comenta todo o mundo. Era
algo esperábel porque un
crecemento tan tremendo é
difícil de soster. Entramos
nun momento de decanta-
ción, o mercado vai definir
que propostas musicais se
van consolidar e cales van
ter menor repercusión.♦

O exemplo de Peteiro

Benigno Andrade Foucellas.



AlfozAlfoz
■ ACTOS

BANDA DESEÑADA
Desde o luns 5 ata o sábado
10 vaise desenvolver, no
Centro Sociocultural, esta
actividade que pretende di-
fundir a arte do cómic, tan
característica dos nosos
tempos. Nela desenvolven-
se talleres e exposicións.

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 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.

BarrBarroo
■ MÚSICA

ANUBÍA
Van tocar no parque da Ba-
rrosa o venres 2 ás 22 h.

CabanasCabanas
■ MÚSICA

CHICULATE
O domingo 4 de agosto che-
gan coa súa música ata a vila.

CambadosCambados
■ EXPOSICIÓNS

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

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, 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 es-
tar, ata o 1 de Setembro, es-
ta mostra fotográfica sub-
mariña, que forma parte
dunha unidade didáctica so-
bre o ecosistema mariño do

noso país. A través de 50 fo-
tografías pretende amosar a
beleza e a diversidade zoo-
lóxica que encerra o mar,
buscando un equilíbrio en-

tre as especies popularmen-
te coñecidas e as descoñeci-
das. O resultado de 25 anos
mergullándose e fotogra-
fando o mundo submariño.

■ MÚSICA

KERKENNA
Estarán na vila o venres 2
de agosto.

CerdedoCerdedo
■ EXPOSICIÓNS

FOTOGRÁFICA
Ademais das pinturas de
Francisco Sutil e na que se
presentará o libro Mate-
riais para un estudio da
parroquia de San Xoán de
Cerdedo de Carlos Solla.

AA CoruñaCoruña
■ EXPOSICIÓNS

XULIA ARES
Coñecida polos seus traba-
llos no terreo do esmalte
agora expón, no Quiosque
Afonso, unha colección de
esculturas en vidro 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
Fundación Barrié presenta
esta exclusiva mostra de
obras do artista de Connec-
ticut. LeWitt adícase, desde
os 60, a crear obras que ex-
ploran a maneira na que as
ideas lóxicas poidan ser
transformadas en formas
visuais e expresivas. Enrai-
zada no Minimalismo, a
súa obra foise desenvolven-
do ata se converter en estu-
dios da relación entre a for-
ma e a cor, concepción e
execución, sinxeleza e
complexidade, casualidade
e control. Os murais, as es-
truturas e os guaches inclui-

dos nesta exposición foron
deseñados na súa totalidade
adrede para as paredes e es-
pacios da Fundación Ba-
rrié, e por tanto, esta expo-
sición convertese nun elo
esencial na carreira desta fi-
gura clave da arte do s. XX.

AS CORES DO MAR
DE GALIZA
Ata o 31 de decembro a Ca-
sa das Ciencias vai acoller

esta mostra fotográfica sub-
mariña, sobre o ecosistema
mariño do noso país, que a
través das suas 50 fotogra-
fías pretende amosar a bele-
za e a diversidade zoolóxi-
ca que encerra o mar.

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

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

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

A oferta cultural da fin de semana
pasa por Guitiriz. Os días 3 e 4 ce-
lébrase o veterano Festival de Par-
diñas, coas actuacións, entre ou-
tros, de Liñaceira, Berrogüetto,
Tintafemia, Quempallou e Alberto

Mbundi e a Turma Angologalai-
ca. A asociación Xermolos argalla
un ano máis esta festa na que, ade-
mais de bailar, pódense visitar as
mostras de instrumentos tradicio-
nais, de pintura e fotografía.♦

AA bailarbailar en Pardiñasen Pardiñas
O O TTrinquerinque

Uvega Teatro celebra o décimo
quinto aniversario coa representa-
ción desta obra de Franca Rame e
Dario Fo, que perfilaron unha
obra con situacións grotescas, on-
de a arma do riso desvela e bate
nos puntos máis febles e que máis
poden doer ao eterno antagonista:
o home, cun resultado nada fanáti-

co ou sombrío. Unha visión crítica
e solidaria das sempre difíciles re-
lacións entre a muller e o home.
Imterpretada por Susana Dans,
Mara Sánchez e Laura Ponte; e
dirixida, traducida e adaptada por
Vicente Montoto, poderémola
ollar este xoves 1 en ORDES e o
domingo 18 en CARIÑO.♦

MulleresMulleres
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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

Coa xira deste verán levan o teatro ás rúas e prazas de
moitas vilas galegas para o disfrute dos máis pequenos...
e tamén dos maiores. Coa súa obra Circo van estar en
BAIONA na Praza do Concello o venres 2 ás 21 h.; en
VIANA DO BOLO o domingo 3 ás 22  h. na Praza Maior;
a VIGO chegan o mércores 7 ás 20 h. á Praza da Estrela;
e na POBRA DO CARAMIÑAL actuarán o venres 9 ás 22 h.
na Praza do Cantón. Tamén farán pasarrúas como en
MONDOÑEDO o sábado 10, e incluso con zancos, como
en RIBEIRA o domingo 4. E cenificarán a obra A torre do
trebón en PONTEVEDRA o martes 6 todo o día na rúa.♦

Os QuinquillánsOs Quinquilláns

Esta orquestra sinfónica
actuará o xoves 1 no pi-
nar da Praia Magdalena
de CABANAS; tamén van
estar na Prazuela de
PONTECESURES o venres
2; na Alameda de MA-

RÍN van estar o sábado
3; o domingo 4 actúan
na Praza de García Bar-
bón de VERÍN; e en CE-
LANOVA van estar no
cláustro barroco de S.
Salvador o luns 5.♦

Acordeóns de BilbaoAcordeóns de Bilbao

Os
londinenses
de Bronco

Bullfrog
estarán, o

luns 12,
no Mardi
Grass da

CORUÑA.

Australian
Blonde, na
foto, xunto
con Sex
Museum e
Sugarless
estaráno
martes 6
en FERROL.
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■ MÚSICA

BRONCO BULLFROG
O luns 12 de agosto van to-
car, das 22 h. en diante, na
sala Mardi Gras. Chegados
desde Londres, son unha
das bandas máis efectivas
do pop technicolor con in-
fluéncias nos sons de pasa-
das décadas aos que, ao
mesmo tempo, lle impri-
men ritmos inmediatos e
sonoros. Entradas a 5 euros.
www.salamardigras.com. 

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

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
Ata o 1 de setembro, a Ca-
sa da Cultura acolle unha
mostra da súa extensa obra
fotográfica.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

ESCENAS
Mostra de José A. Cruz La-
go na capela de Santa María.

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 ex-
posicións 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 premio
de fotografía da natureza, or-
ganizado pola BBC Wildlife
Magazine e o Museo de His-
toria Natural de London,
nas que non so se valora a
beleza formal, senón tamén
a crueldade e os problemas
de consevación da natureza,
van ser expostas na sala de
exposicións do C.C. Caixa-
nova ata o 31 de agosto.

■ MÚSICA

MIRANDA WARNING
Vai tocar o sábado 3 no par-
que Ángel Eguren.

CONCERTO LÍRICO
A cargo de  primeiro baixo
do Teatro Bolshoi de Mosco-
va, e Emilio López de Saa,
pianista e compositor, o xo-
ves 8 ás 21 h. no Templo An-
tigo, con obras de Bellini,

Rinski-Kosakov, populares
rusas, romanzas de zarzuela

e cancións de López de Saa,
sobre rimas de Becquer.

MelideMelide
■ TEATRO

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

MurMurosos
■ MÚSICA

FÍA NA ROCA
O grupo folc galego actuará
na vila o domingo 4.

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
Aínda que xa comezaron
en xullo continúan duran-
te agosto e setembro estas
actividades entre as que
se encontran a pintura, re-
cortáveis, papiroflexia,
globoflexia, modelado,
cestaria, enredos... nos
barrios da capital ourensá
e nas TERRAS DO AREN-
TEIRO, A LIMIA, TERRAS
DA RIBEIRA SACRA e TE-
RRAS DE MONTERREI. Pa-
trocinadas pola Deputa-
ción, están coordenadas
pola ASPGP que é onde se
pode solicitar máis infor-
mación no telféfono 988
248 141.
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A fita A maldición do Escorpión de
Jade, dirixida e protagonizada por
Woody Allen poderase ver en RI-
BADUMIA o xoves 8; en PONTECE-
SURES proxectarase o venres 9. A
película de animación, gañadora
dun Goya O bosque animado, ba-
seada na novela de Wenceslao
Fdez. Flores, está incluída neste

programa, e o xoves 1 e domingo 4
proxectarase en SOUTOMAIOR; en
ARBO pode verse o xoves 1; na
MERCA, o sábado 3; o domingo 4 e
o sábado 10 en VILABOA; o martes
6 e o mércores 7 proxéctase en CE-
LANOVA e GONDOMAR; a MONFOR-
TE chega o luns 5 e o luns 12; en
MELIDE pode verse o mércores 7.♦

Cinema de Cinema de VVeránerán

Coñecido como o musi-
cal dos musicais e facen-
do un repaso de clásicos
como Evita, Hallo Dolly,
Jesuschrist Superstart,
The phanton of the Ope-
ra ou Cats de xira por
Galiza o xoves 1 actua-
rán na Praza Maior de
OURENSE; na Praza Ma-

ría Pita da CORUÑA van
estar o o venres 2; che-
gan á Praza Maior do
CARBALLIÑO o domingo
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

En CATOIRA, claro, o domingo 4
con actuacións de grupos folclóri-
cos, feira medieval, mexiloada de
balde con viño tinto da Ulla, dra-
matización do desembarco viquin-
go, xantar campestre, regatas e
verbena popular. Ademais, do xo-

ves 1 ao sábado 3 realizarase a re-
presentación teatral Retorno a Es-
candinavia, no recinto das Torres
do Oeste ás 22:30 h. Tamén as
xornadas A guerrilla franquista
na Galiza, ata o sábado 3 no Salón
de Plenos do Concello.♦

XLII Romaría XLII Romaría VViquingaiquinga

ÁvalonÁvalon
O grupo folc de mozas vi-
guesas vai tocar na praza da
Igrexa de FORCAREI este
xoves 1; en CEE actuarán
ao aire libre o venres 2; ta-
mén irán ata a praza do
Concello de BAIONA o do-
mingo 4; en OLEIROS van
actuar o xoves 8 no parque
Luís Seoane; en CELANOVA
o venres 9 no cláustro ba-
rroco S. Salvador; e o mér-
cores 14 na Praza Maior do
BARCO DE VALDEORRAS.

MilladoirMilladoiroo
O xoves 8 van tocar en
Panxón, NIGRÁN. O sába-
do 10 estarán no Malecón
de RIBEIRA.

Na LúaNa Lúa
Presentando o seu disco
As fases de na Lúa para
celebrar os seus 20 anos

de historia, van estar o
venres 2 no GROBE na
Praza do Corgo; na Praza
da Torre de REDONDELA o
sábado 3; tamén tocarán
en VERÍN o xoves 15.

QuempallouQuempallou
Este grupo do Morrazo vai
tocar en FORNELOS DE

MONTES o xoves 8; estarán
na Noite do Trasno en Be-
luso, BUEU o venres 9; o sá-
bado 10 viaxan ata SARRIA.

MutenrMutenrohiohi
O xoves 8 estarán en Pi-
ñor, no concello de BAR-
BADÁS; tocarán o venres
9 en REDONDELA e ao día

seguinte, sábado 10, na
CAÑIZA.

C. PatoC. Pato
Despois de pasar polo fes-
tival de Ainsa en HUESCA
o sábado 3, vai tocar en
PADRÓN o venres 9, e en
RIBADUMIA o sábado 10.

M. PeónM. Peón
Estará en BOIRO, na Cacha-
da, este xoves 1 ás 23 h; na
POBRA DE TRIVES o mérco-
res 7 no Pátio de Santa Le-
onor; tamén actuará en
ALLARIZ o xoves 8 no Au-
ditório da Alameda.

A. BundiA. Bundi
E a Turma Angolo-Gale-
ga van tocar o sábado 3 en
PONTEVEDRA xunto con
Jarbanzo Negro; estarán
en Beluso, BUEU, na Noite
do Trasno o sábado 10.♦

CCONCERONCERTTOSOS DEDE VVERÁNERÁN

O bosque animado.

Na Lúa.

Antonio Murado, do que ollamos un lenzo, é un dos escollidos da mostra L´Oreal que pode-
mos contemplar na Sala de Exposición da Deputación de LUGO.

Wildlife
Photogra-
pher,
o coñecido
concurso
fotográfico
sobre a
natureza da
BBC e do
Museo de
Historia
Natural de
London,
pódese
contemplar
en MARÍN e
VIGO.
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PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

LEANDRO LAMAS
Podemos ver unha mostra da
súa obra na sala Nelson Man-
dela de la Factoría del Sur
(Ponte 8) ata o sábado 3.

BIENAL INTERNACIONAL
Arte contemporánea na antiga
Facultade de Ciencias Sociais
e no Pazo da Cultura, baixo o
título de Narrando espacios,
tempos, historias..., ata o 30 de
setembro. De Dinamarca ve-
ñen Stine Berge & Johan Hol-
te, Mads Gamdrup, Michael
Elmgreen & Ingar Dragset e
Olafur Eliasson; de Islandia,
Hrafnkell Sigurdsson; de Sue-
cia, Miriam Bäckström, Jonas
Dahlberg, Gunilla Klimgberg
e Jacob Dahlgre; de Finlandia,
Ilkka Halso, Aino Kannisto,
Liisa Lounila e Pertti Kekarai-
nen; de Noruega, Lene Berg,
Iselin Lonn, Tor-Magnus Lun-
deby e Knut  ºAsdam; de Portu-
gal, 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 Jari-
llo, Grupo El Perro e Juan Car-
los Robles.

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

XÉNEROS E
TENDENCIAS NOS
ALBORES DO S. XXI
Mostra fotográfica que perten-
ce á colección pública do Con-
cello de Alcobendas, e que po-
deremos ollar ata o vindeiro
31 de agosto no Café Moder-
no. Está dividida en varios
apartados, e nela podemos ato-
par obras de destacados artis-
tas contemporáneos, como
Cristina García Rodero,
Xurxo Lobato ou Ricky Dá-
vila en documentación social;
como retratistas aparecen no-
mes como Schommer, Hum-
berto Ricas, Miguel Trillo...
Dentro da fotografía de evoca-
ción figuran obras de Vari
Caramés, Óscar Molina e
Luis Asín; como autores de
naturezas mortas e paisaxe es-
tan entre outros Tony Catany
ou Pilar Pequeño. No aparta-
do de experimentación hai
obras de Mónica Roselló ou
Joan Fontcuberta; e dentro
do discurso conceptual desta-
can nomes como o de Manuel
Vilariño ou Chema Muñoz.

■ MÚSICA

THE DISMAL
Van tocar xunto con Sex
Museum o sabado 10.

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 

AMALIA QUIRÓS
Artista gaditana que mostra,
na galería José Lorenzo ata
o 31 de agosto, unha serie
de pinturas sobre seda, onde
as formas deixan paso á cor.
Esta galería tamén organiza
a exposición de Mª José
Domingo, no hotel Porta
do Camiño, que estará aber-
ta ata o 17 de setembro.

PROHIBIDO
FIXAR CARTEIS
Mostra de Vari Caramés
no Espacio de Arte de El
Correo Gallego.

XOÁN MURAS
A cafetería Ruanova acolle
unha mostra das súas foto-
grafías ata o mércores 14.

WESTON HAMMOND
O xoves 15 finaliza a expo-
sición que ten no pub Mo-
dus Vivendi.

AUGUSTE RODIN
A Igrexa da Universidade e
o Pazo de Fonseca acollen
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
estilos, materiais e soportes
e a novidade conceptual que
empregou e que o converten
nun dos grandes desta arte.

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

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

LEANDRO LAMAS
Ata o 31 de setembro A
Mouga (rúa da Calderería)
é o lugar onde mostra os

seus óleos sobre lenzo.

PEREGRINACIÓN Á
XERUSALÉN NEGRA
Mostra de fotografías de Fer-
nando Moleres, que vai es-

tar, ata o 29 de setembro, no
Museo das Peregrinacións.
IMAXES DA MEMORIA
A fundación Granell acolle
ata o 2 de decembro esta
mostra que ten como obxec-

tivo recuperar a relacion
que o artista mantivo coa
Galiza. Un achegamento á
súa traxectoria a través das
obras para comprobar como
xurde, unha e outra vez, a
evocación e os lazos que o
unen á terra. Imaxes, títulos
nas pinturas ou nas gravu-
ras, esculturas e obxectos
son presentados como esce-
narios reconocíbeis e tráxi-
cas circunstancias históricas
nas súas criacións. A mostra
divídese en tres partes, cada
unha relacionada coas eta-
pas da vida do artista: 1912-
28, a infancia e a adolescen-
cia; 1930-85, o exilio e a
evocación da terra a través
das obras; a partir de 1985,
o regreso de América e o re-
eencontro. Fotografías, ve-
llas películas e cartas dirixi-
das a Dieste, xunto con li-
bros e obxectos persoais
complementan a mostra.

RICHARD TUTTLE
Nado en 1941 en Rahway
(New Jersey), o seu traballo
é dunha grande espirituali-
dade e serenidade. Segue
intuitivamente o seu cami-
ño de investigación, empre-
ga materias pouco conven-
cionais e escalas reducidas
nas súas pezas, sendo difí-
cil de clasificar a súa obra
–a miúdo a medio camiño
entre a escultura, o debuxo
e a pintura–. É obxecto de
dúas mostras simultáneas:
Memento (ata o 29 de se-
tembro) no Museu Serral-
ves do Porto; e cENTER (ata
o 22 de setembro) no
CGAC, que aínda que con-
cebidas independentemen-
te, Tuttle imaxínaas como
partes complementares dun
todo máis grande. O fío
condutor de cENTER son
vinte vitrinas en espiral que
albergan unha escolma das
publicacións deseñadas por
el. Arredor das vitrinas es-
tán instaladas Blue/Red
Alphabet, de 26 pezas, e
Replace IV de 40, dúas se-
ries de pequenos cadros.

XIMNASIA DE VERÁN
O concello de Fene, dentro do progra-
ma Fenechadas de Verán convida a
participar, de balde e sen necesidade
de inscrición previa, neste curso a de-
senvolver durante todo o mes de agos-
to no paseo de  San Valentín, ou no pa-
villón da Xunqueira, no caso de que o
tempo non acompañe. Será os luns,
mércores e venres de 10 a 11 h.

TRAVESÍA CONCELLO DE FENE
En memoria de Ramiro Couce cele-
brase este III circuíto galego de kayak
de mar de competición o 24 de agos-
to das 17 en diante nos peiraos de Ba-
rallobre e Maniños. As categorías que
se establecen son sénior, júnior e ve-
teranos, para homes e mulleres, e un-
ha única categoría mixta e tradicio-
nal. Para máis información e para se
inscribir dirixirxe á Federación Gale-

ga de Piragüísmo 2 días antes da
competición (Rúa Italia 35, Montepo-
rreiro, Pontevedra) ou chamar ao 986
842 106.

CONCURSO FOTOGRÁFICO
FESTA DA FABA
O concello de Lourenzá organiza a VI
edición deste concurso no que se pode-
rá participar cun máximo de 8 e un mí-
nimo de 4 traballos relacionados coa
paisaxe de Lourenzá ou de calquer ou-
tro municipio do Estado. As fotografí-
as deberán ser inéditas, non ter sido
premiadas en concursos anteriores e
terán que ser presentadas polos auto-
res. Poderán ser en branco e negro ou a
cor e irán en papel cun formato de
30x40. Non deberán ir montadas nin
reforzadas sobre ningún tipo de sopor-
te. Non se admitirán traballos monta-
dos nin manipulados dixitalmente e

deberase acreditar, por escrito, a pro-
piedade intelectual das imaxes. Ao
dorso de cada obra farase constar o tí-
tulo e o número de orde de cada serie,
así como os datos persoais. En caso de
concursar baixo pseudónimo, farase
constar un lema que tamén figurará no
exterior dun sobre onde estén os datos
persoais do concursante. As fotografí-
as entregaranse no concello de Louren-
zá (praza do Conde Santo s/n, 27760,
Lourenzá, Lugo) antes do 21 de setem-
bro. Os premios que se establecen son
de 500 euros (“A paisaxe en Louren-
zá”) e 200 euros (“A paisaxe”). O con-
cello fará, ademais, unha exposición
coas obras premiadas. Para máis infor-
mación chamar ao 982 121 552.

CONCURSO FOTOGRÁFICO
DE VIAXES
Travelprice convoca este premio,

que conta con tres categorías, xente,
natureza e fotografía urbana. O pra-
zo para entregar os traballos remata
o 30 de setembro e outorgaranse 2
premios por categoría (do xurado e
por votación popular). Os premios
serán cámaras dixitais da marca HP.
As fotografías, que deberán estar re-
lacionadas con viaxes, poderán en-
tregarse por correo electrónico (con-
cursofoto@travelprice.com) en for-
mato JPEG e con 72 pixels por pulga-
da de resolución e un volume infe-
rior a 50 kb. Tamén se poden entre-
gar por correo postal enviándoas a
Travelprice Spain SL “Concurso de
Fotografía”, Edificio España, Gran
Vía 86 grupo ascensores 3, 4º 4
28013-Madrid; terán un tamaño de
20x30 e enviaranse en papel fotográ-
fico. O fallo do xurado coñecerase o
15 de novembro.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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Na Na TTralla III ralla III 
En VILABOA con Bilal (percusión
africana do Senegal); Cabesa de Pau
(música tradicional do Senegal);
Guezos (grupo folc de Ourense); e
Tino Baz, (cantautor da Guarda); o
venres 2. Para o sábado 3 as actua-
cións previstas son as de Karbon 14
(metal crossover de León); Zei
(punk-rock de Bizkaia); Aphonnic
(nu-metal de Vigo); Familia Wako
(rock de Pontevedra); Skárnio (ska
de Vigo); Champurrada (rock de
Pontevedra); De la Hoja (hip-hop de
Pontevedra); Marisol Manfurada
(DJ da palabra); Acla Conexión

Squad (hip-hop de Ferrol). E remata
o domingo 4 con Imperious Male-
volence (brutal death do Brasil);
Chamber of Shred (brutal death de
León); Gathering Darkness (de-
ath/doom de Cantabria); Mydgard
(black metal de Vigo); e Talasien
(power metal da Coruña. Aforo limi-
tado. Información e reservas nos telf.
661 215 455 / 661 215 457.♦

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.♦

LugnasadLugnasad
Festa Celta o venres 2 en BRETOÑA
(Lugo) organizada pola asociación
xuvenil Auruxeira. A partir das 20 h.

haberá unha procesión pola vila con
traxes 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 Iván Alvite no 982 349

157 ou www.auruxeira.cjb.net.♦

AA CarballeiraCarballeira
Festa que se celebra o sábado 3 en
ZAS coa participación de Wolfstone
e Kepa Junkera.♦

ZamánsZamáns
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

The Dismal
e Sex

Museum
tocan o

sábado 10
en

PONTEVEDRA

O Pazo de
Fonseca e a
Igrexa da
Universidade,
en
SANTIAGO,
albergan a
mostra de
deseños e
esculturas
de Auguste
Rodin.
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ANTONIO MURADO
Un millón de acres pretende
ser a cartografía dunha viaxe
imaxinaria polas dúas últi-
mas décadas de produción
deste lugués do ano 64., uti-
lizando marañas, nubes, pé-
talos, paisaxes xeadas, redes,
lousas ou ramas... Desde
New York afronta os proble-
mas de percepción con sen-
sibilidade estética e gran re-
finamento. A pesar de que o
seu dominio técnico lle per-
mite un control riguroso do
comportamento do material,
este coexiste con voluntarios
procesos fortuítos. Reune
pinturas de gran formato,
tremendamente suxestivas.
Paisaxes de frío que se com-
plementan con óxidos ou
cuarteados. No CGAC ata o
22 de setembro.

ELMGREEN &
DRAGSET
O CGAC mostra unha insta-
lación destes artistas Power-
less Structures. Fig 229 for-
mada por vinte maquetas de
espacios museísticos. Ven
sendo unha crítica á prolife-
ración destes espazos que
repiten as mesmas caracte-
rísticas arquitectónicas.
Elmgreen e Gragset viven
en Berlín e realizan conxun-
tamente performances e ins-
talacións, con fin social, que
reflicten, cun ton irónico, o
xeito no que os espacios so-
ciais definen a nosa condu-
ta. Ata o 4 de agosto.

TTomiñoomiño
■ MÚSICA

QUEMPALLOU
Estarán neste concello o
venres 2 de agosto.

TTuiui
■ CINEMA

PARA CRIANZAS
O venres 2 ás 22:30 h. pro-
xectarase a simpática fita pa-
ra todos os públicos Sherk
na Praza de San Fernando.

VVigoigo
■ ACTOS

I FESTA DOS NENOS
Celebrarase, o sábado 10, na
asociación veciñal de Za-
máns. Haberá xogos, atrac-
cións, inchábeis de balde e
máis diversión. Información
en zamans@zamans.net ou
no telf. 986 468 149.

MOSTRA DO TRAXE
TRADICIONAL GALEGO
Contará coas actuacións do
grupo da escola municipal

de danza O tarabelo e co
grupo de música folc tradi-
cional Ardentía. O venres
2 ás 22:30 h. no Berbés.

■ 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.

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

■ MÚSICA

PARA VIGO ME VOY
A III edición deste festival
de música latina, que se ce-
lebra no Auditorio de Cas-
trelos, trae este xoves 1 a
Gilberto Gil que presentará
o seu disco Tributo a Bob
Marley. O venres 2 estará
Ketama; e o sábado 3 pecha
o festival Pablo Milanés. O
prezo das entradas para os
dous primeiros é de 6 euros
sen asento de 9 euros con
asento para o último.

GALICIA SONSFOLC 02
IV edición do concurso de
novos intérpretes de música
folc. Este xoves 1 ás 23 h.
na Praza do Berbés.

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

XOVEVIGO
Ciclo de concertos, de bal-
de, no Náutico. O luns 5 to-
carán Phil, It’s Me xunto
con Marciano Vlink; o
martes 6 estarán Thiossane
e Vicus Spacorum; o mér-
cores 7 serán Ynercia e Pa-
ranoid quen toquen; Oh!
Rous e La Tronca Jazz
Quartet van estar o xoves
8; o venres 9 e sábado 10
estarán os gañadores do
concurso Ti es o primeiro;
Julián Rodríguez, Magú e
Elodio Santo serán os que
estén o domingo 11.

CARLOS JEAN
Código de Barras (avda. de
Europa 32) celebra o déci-
mo segundo aniversario
coa primeira actuación en
directo de C. Jean, despois
da aparición do seu último
disco Bak to the Earth, un
dos disco máis bailados do

verán. A festa comezará
con Rio Bravo, freaks che-
gados da Alemaña cunha

boa dosis de diversión ele-
gante e con clase. O xoves
8 a partir das 23:30 h. 

LOS DELTONOS
Despois de catro anos de si-
lencio voluntario, voltan, aín-
da que como cuarteto: Hen-
drik Roever, guitarras e voz;
Iñaki García, batería; incorpó-
ranse un raiboso baixista, Pa-
blo Bordas; e un segundo
guitarrista, Mackie. Estarán
na sala Nashville (Carral 3) o
sábado 10 a partir das 23:30 h.
Entrada antecipada a 8 euros.

■ TEATRO

PARA CRIANZAS
Os máis cativos poden disfru-
tar durante toda a semana, na
Praza da Estrela ás 20 h. e de
balde, de obras como Alqui-
mia representada por El negro
y el flaco que estarán o luns 5;
o martes 6 Sanbhú Teatro re-
presentará a obra Clin, Clan,
Clowns; o mércores 7 estarán
Os Quinquillás co Circo das
máscaras; Hilando Títeres
van estar o xoves 8 represen-
tando Alicia en el país de las
maravillas; o venres 9 chega a
obra Manotas da man de
Trastero Títeres; o sábado 10
Xirriquituela Teatro traerá a
obra Cuentos del cielo; o do-
mingo 10 celebrarase un festi-
val de clausura, no Auditório
de Castrelos das 20 h. en dian-
te, coa compañía Berro Bam-
bán que fará un espectáculo
musical, seguido da actuación
do grupo musical infantil
Bombolocos.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

ADONIS ESCUDERO &
ANTONIA HURTADO
Adonis é natural de Meis e

escultor, e Antonia naceu
en Málaga e presenta a súa
pintura. Poderemos con-
templar a obra de ambos
na galería Arcana ata o 12
de agosto.

VVilalbailalba
■ EXPOSICIÓNS

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

BragaBraga
■ EXPOSICIÓNS

JULIAN OPIE
Os seus traballos están ex-
postos na galería Mário
Sequeira ata o 15 de se-
tembro. Nudes, a mostra
fotográfica de Jean-Bap-
tiste Huynh, poderá ser
ollada ata o 31 de xullo
nesta mesma galería.

PorPortoto
■ EXPOSICIÓNS

RICHARD TUTTLE
Primeira mostra antolóxi-
ca en Portugal dun dos ar-
tistas de norteamérica
máis recoñecidos interna-
cionalmente, que coa súa
obra, recorrendo fre-
cuentemente a materiais
téxtiles, permitirá un diá-
logo e transformación das
características do espazo
da Casa de Serralves, co-
produtora co CGAG de
Santiago de Compostela.♦

■ Alúganse cuartos na zona do
Campus Sur de Santiago de Com-
postela. Tlf. 636 779 794.

■ Véndese casa con muíño e fin-
cas, en Mundín (Chantada, Lugo).
Tlf. 982 441 589.

■ Traspásase taller mecánico na
Coruña, en pleno funcionamento,
céntrico (perpendicular a Juan Fló-
rez). Telf. 981 135 537.

■ 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. Primeira quincena
de setembro 330 euros. Telf. 981 761
144 ou 666 843 997.

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

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

■ Alúgase habitación en Santiago,

zona do Cámpus Sur. Telf. 636 779 794.

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

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

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

■  Véndese invernadoiro tipo bitu-
nel, con paredes curvas (14,80 x 42
m.), 621 metros cadrados. Fran, Cam-
bre (A Coruña) teléfono 981 672 573.

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

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

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

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

■ Son un mozo de 27 anos ao que lle
gustaría poñerse en contacto contigo,
muller entre 20-35 anos e con interese
pola literatura, cine, natureza e os bos
momentos da vida en amizade e compa-
ñía. Non pido ningunha lúa. Se non che
agrada o correo electrónico non te preo-
cupes, tampouco a min, despois xa ato-
paremos o mellor medio para que a nosa
amizade saia adiante. Non o vexas tan di-
fícil e escríbeme. Son Xohán e agardo a
túa mensaxe en arxirio 21@yahoo.es.

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

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

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

■ Teño pensado abrir un pub e 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 (ta-
llas M, XL e XXL). Tamén bandeiras
da patria por 7,21 euros. Máis infor-
mación 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.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

ASOCIACIÓN CULTURAL
FUCO BUXÁN
www.fucobuxan.com

AAsociación Cultural ferrolá Fuco Buxán
vén de renovar a súa páxina electrónica,
na que se informa sobre aspectos internos
da organización, dáse conta das activida-
des e áreas de traballo, ofrécese acceso á
biblioteca e aos fondos documentais e in-
clúese información sobre actualidade. A
páxina tamén contén unha versión en PDF
da revista Razón Socialista.♦
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Los Deltonos
volven ao
escenario

despois de
catro anos

na sala
Nashville de

VIGO o
sábado 10.

A Casa das
Artes de
VIGO acolle
unha mostra
de debuxos
inéditos de
Laxeiro.
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X. ENRIQUE ACUÑA
Os biógrafos non descoidaron a
súa paixón temperá polo depor-
te. Xerardo Álvarez Gallego, o
máis achegado a el, lembrou
con pluma familiar as xornadas
de mocerio de Alexandre Bóve-
da nas campas de San Lázaro
co team ourensán do Remedios
C.F. e, Francisco Carballo, o
seu derradeiro biografador,
narrou o elo que mantivera
cos onces do Royal e o Galicia.

Non apuntaba aínda para líder ga-
leguista cando ollaba como o de-
porte moderno bosquexaba en cul-
tivo burgués as súas primeiras dis-
ciplinas. Xogos nas areas do Miño
en práctica greco-romana dos ini-
ciáticos Pepe Muleiro, Vidal de
Bustamante, Risco e Teijeiro que
tamén compartían  balón primitivo
nos Altos de San Francisco con
Paco Lago, Abad e Dimas. Todos
pioneiros aurienses do deporte e
coetáneos daquela mítica R.U. De-
portiva que tantas tardes de cross
country sudaran nos días primei-
ros do atletismo galego. 

En 1919, Bóveda xa lle daba
patadas ao balón e caneaba cunha
xuventude que soubera do maxis-
terio e do paso por Ourense de
Erving Kossak, o que co tempo
chegaría ser o adestrador de Ar-
xentina na Olimpiada de Antuer-
pe. O Victoria, o Orense e o Bur-
gas foron outras equipas que ani-
maron os enfrontamentos máis
primixenios do deporte ourensán. 

Con vintetrés anos, Alexan-
dre xa compartía querencias ir-
mandiñas e deportivas. Desde es-
tas dúas paixóns exerceu de pri-
vilexiado cronista deportivo para
as páxinas pazandradistas do xor-
nal vigués Galicia. En galego e
desde o galeguismo chegou aos
lectores en 1926 –xa o fixera un
ano antes– cun artigo que titulou

“Os deportes en Ourense”.
Asinado coas súas iniciais

“A.B.Y.”, atento ao debate e auto-
crítico, efectua unha radiografía
do fútbol na súa cidade: “ (...) non
fixemos máis que ir pra trás. Fo-
ron tan desastrosas as actuacións
dos nosos onces que non fixeron
máis que apañar derrotas, e malla-
ron neles aínda en sitios onde ga-
nabamos sempre. Ademais de fei-
to, algunha sociedade non existe
xa: O “Ourense” e o “Numancia”,
poño por exemplo, son soio no-
mes duns cantos rapaces, tres ou
catro, que cos primeiros que ato-
pan compoñen un equipo cando
se lle presenta unha excursión.
Somentes o “Invencible” e o “Ga-
licia” teñen algunha cousiña no
seu haber e están en condicións de
non nos deixar quedar mal de to-
do. Rapaces novos e sin outros
medios que o seu entusiasmo, sir-
va a todos de disculpa a falta de
campo e tamén o pouco calor e
axuda do pobo e as autoridades”.

Mais tamén aporta as súas con-
cepcións: “como na maior parte

dos pobos, aínda non está a xuven-
tude preparada pra comprender
que é posible o deporte sin compe-
ticións e libre absolutamente de es-
pectáculos”. Teorías que apostaban
por unha volta ao campo, cara os
montes cando escribía: “... todos
temos ise deber, e máis grande o
das autoridades: non esquezan que
a experiencia vai demostrando que
o fuximento de os do campo pra a
cidade non fai ningún ben. O mun-
do, os pobos, así teñen que indus-
trializarse e comercializarse. E esto
tampouco é desexable. Cecais sexa
dos maiores males de Galicia. Sin
esquecer istas duas manifestacións
da actividade dos homes –máis a
primeira que a segunda– conviría
que se fose pensando na volta ao
campo na mediada que o consinta
a vida moderna”.

Atletismo, ciclismo e tenis ta-
mén ocupan lugar na súa crónica
pero desta vez para informar do
cativo das actividades que xene-
raban. Algunhas poucas carreiras
organizadas polo Invencible, un
intento de creación de clube atlé-

tico e partidos de exhibición a
cargo de tenistas foráneos.

O Alexandre Bóveda impacta-
do polo deporte, ao igual que o seu
futuro compañeiro do Partido Gale-
guista, Vítor Casas, establecía dife-
rencias: “(...) coido que din a enten-
der que eu distingo o deporte dos
espectáulos deportivos. Quixera
pro meu pobo máis deporte, e moi-
tos menos espectáculos. Pro, na-
mentras que a xente non se prepara
pra ser verdadeiramente deportista,
admito istes como un mal menor”.

Alexandre Bóveda, xa veciño
de Pontevedra, casará coa filla do
Álvarez Limeses que, entre sécu-
los, pulara por introducir o sport
desde as páxinas fineseculares de
Galicia Moderna. Mesmo outro
Álvarez inauguraría o xornalismo
deportivo na prensa pontevedresa
baixo o pseudónimo de Zaavrel.
Bóveda converteríase nun siareiro
máís daquel Eiriña presidido por
don Xerardo e xunto a Amalia era
un habitual das bancadas do Cam-
po do Progreso. Viviu enfronta-
mentos rebordados co Celta e o De-
portivo que xeneraban alta tensión.
En 1926 escribía: “Diráseme que
niste xogos non é o primeiro que se
manca, que as veces as competi-
cións enxendran odios entre irmáns
e outros argumentos polo estilo. É
verdade. E eu non o vou a negar.
Pro basta un pouco de bó sentido
pra que moitos, caseque todos ises
inconvintes desaparezcan”.

Preocupado por como se ten-
taba convertir daquela a Galiza
nunha “grileira de touros“, insis-
tía no artigo de Galicia que “ab-
solutamente todos, debéramos
por un pouco da nosa parte pra
que fose fomentado o deporte, ou
polo menos, non se deixasen mo-
rrer os espectáculos deportivos:
as autoridades, o pobo, os directi-
vos de maneira especial. Todos
deberíamos traballar”.♦

Nº 1.045
Do 1 de agosto
ao 4 de setembro
de 2002 ¿Que pensarían os

estudantes de
Económicas de

Santiago que a finais dos oi-
tenta aplaudían a Mario Con-
de (coma se fose un cantante
de rock) ao ler agora, xa adul-

tos, que o seu antigo ídolo
volvía a Alcalá-Meco a cum-
prir unha condena de vinte
anos? Claro que non foron os
únicos en fiárense de quen
non debían. A Universidade
Complutense de Madrid no-

meara a Conde doutor hono-
ris causa en 1993. ¡Como pa-
ra mandar os fillos á universi-
dade! ¡Con eses modelos que
alí lles poñen! Case mellor
que aprendan na rúa. El Va-
quilla roubou moito menos.♦
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Globais
XOSÉ A. GACIÑO

Parecen case razoábeis
cando critican os na-
cionalismos excluín-

tes e cando argumentan
que non ten sentido formu-
larse división retroactivas
nuns momentos nos que xa
case temos unha Europa
sen fronteiras e no horizon-
te debúxase un mundo glo-
balizado, por enriba de te-
rrorismos fanáticos e do
que eles consideran pailáns
de patrias chicas que se re-
sisten a competir nun mun-
do aberto.

Resultan case convin-
centes cando defenden un
patriotismo constitucio-
nal, máis atento á defensa
das liberdades cidadáns
que ás reivindicacións ét-
nicas, superando vellos
costumes tradicionais
que arrastran discrimina-
cións para uns e privile-
xios para outros. E case
poden entenrecernos can-
do nos aseguran que Ca-
talunya, Euskadi e Galiza
nunca tiveron máis auto-
goberno que neste Estado
das autonomías que tanto
nos quere.

Na práctica, os na-
cionalismos de Estado es-
tán a poñerlles máis atran-
cos á unidade política eu-
ropea que as nacionalida-
des históricas no interior
de España, e practican ex-
clusións evidentes nas sú-
as políticas de inmigra-
ción. As altas cotas histó-
ricas de autogoberno peri-
férico xa teñen postas li-
mitacións na escalada
centralista emprendida
polo actual goberno do
Estado. E o mundo globa-
lizado que se nos debuxa
ten unha soa dirección, a
das multinacionais que
impoñen as súas condi-
cións explotadoras en cal-
quera punto do globo,
mentres o grande imperio
solitario non ten reparos
en levantar barreiras aran-
celarias, mesmo para os
seus aliados máis queri-
dos, se periga o seu mer-
cado nacional.

En realidade, bastou
que a Mohamed VI se lle
ocurrese plantar a súa
bandeira nun illote des-
coñecido e deshabitado,
a douscentos metros da
costa marroquí, para que
aguerridos constitucio-
nalistas sacasen o na-
cionalista (español, por
suposto) que levan den-
tro e mostrasen a súa fir-
me vontade de non ceder
nin un pelouro de supos-
ta soberanía, a menos,
claro, que o primo de Zu-
mosol norteamericano
dispoña outra cousa, en
aras da sacrosanta globa-
lización multinacional e
a maior beneficio, neste
caso, dos intereses petro-
leiros nas areas e nas au-
gas do Sahara (condena-
do a ser o chivo expiato-
rio deste culebrón do
máis reseso sabor a pa-
triotismo colonial).♦
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Alexandre Bóveda,
cronista deportivo en lingua galega

Bandeirola en man, un mozo Alexandre Bóveda cos xogadores do Royal.




