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REPRESENTANTES DE
DISTINTAS RELIXIÓNS
queixáronse de que os Esta-
dos Unidos pretenden impo-
ñer un modelo unilateral e
intolerante. Tamén Aznar
chegou ao punto de polemi-
zar coa Conferencia Episco-
pal despois das súas duras
acusacións contra a Igrexa
vasca. Que poderes tan pou-
co dados á protesta como as
Igrexas se queixen da intole-
rancia de certos Estados é
todo un síntoma das amea-
zas que penden sobre a de-
mocracia e a libre defensa
de ideas diferentes. O esta-
dio actual do debate, así en
Washington como en Ma-
drid, é que non basta con ser
pasivos, abstencionistas ou
neutrais. Igual que cando un
acudía ao cine en tempos do
Xeneralísimo. Non valía
quedar sentado e finxirse
indiferente. Había que er-
guerse, facer o saúdo roma-
no e cantar. Resulta un pou-
co paradóxico que nesta
época de desenvolvemento
científico e tecnolóxico a
pobreza e a exclusión social
señan tan frecuentes. E igual
resulta de increibel que na
era da comunicación pluri-
direcional e masiva, da que
Internet é a principal divisa,
certos poderes pretendan
impoñer un novo catecismo
de pensamento único.!

1,75 euros

Ambientada no remate
dun século XVIII magnificamente
reconstruído, Señoría ten
como protagonista a un xuiz,
un home poderoso e de intachable
imaxe pública baixo o que
latexan pulsións e desexos
demasiado humanos.

Jaume Cabré
Señoría

Plácido Lizancos
‘O caos do rural

non é un problema estético’
(Páx. 9)

Saber galego
xa non é
necesario para
opositar
(Páx. 7)

Todas as
opinións sobre a
ilegalización de
Batasuna
(Páx.18 e 19)

Bush pretende
celebrar o
aniversario
do 11-S
cun ataque a Iraq
(Páx. 21)

As mulleres
protagonistas das
novidades poéticas
do outono 
(Páx. 24)
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Os xornais énchense de necro-
lóxicas coa frase desafiante “re-
cibiu os santos sacramentos e a
bendición da súa santidade”,
trala cal un non sabe moi ben
como ha de afrontar o resto do
texto. Este tópico, a xeito de

despedida lapidaria, convértese
nunha sorte de mentira piadosa,
xa que non todos os falecidos
que engrosan os diarios, recibi-
ron a extrema unción (un dos
sete sacramentos) nin contan
coa santificación de Roma. Sen

embargo, todos, con coñece-
mento ou sen el, aventúranse na
súa interpretación. Así, hai
quen ve nesta expresión unha
forma de desexar sorte, a máis
sagrada de entre todas as posí-
beis, iso si, ou a quen lle parece

unha forma de resumir o proce-
so de canonización dun mártir.
Non é que non haxa respecto
pola morte, senón que cambia-
ron as preocupacións máis in-
mediatas.

Pero o caso máis chocante é

o do Espírito Santo, esa terceira
persoa da Santísima Trinidade
tan confusa. “¿O Espírito Santo?
Un espírito escuro, que da medo,
non sei, algo así como a Santa
Compaña, ¿non?”. 
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A mocidade descoñece o significado de termos relixiosos antes usuais

¿Qué é un escapulario?
¿En que consiste a gracia santificante?  

MAR BARROS

Hoxe en día, non é difícil que se confundan as pinturas que representan imaxes sagradas cos santos óleos, é dicir,
os cadros da igrexa cos aceites litúrxicos utilizados en momentos específicos e bendicidos polo bispo. Isto é, o
touciño coa velocidade. Confusións coma esta comezan a ser cada vez máis habituais entre os novos e os non tan
novos, nun momento no que a sociedade xa non se ve afogada pola información relixiosa, como noutras épocas. 

PACO VILABARROS



Educación laica

Situacións coma estas nunca se
darían hai vinte ou trinta anos,
cando no ensino aínda xogaba un
papel decisivo a Igrexa. Curas e
monxas, en colexios e seminarios,
educaron a poboación acorde coa
súa concepción do mundo e o sis-
tema de valores cristián, sobre to-
do ao rural, xa que esta era a úni-
ca vía de acceso ao coñecemento. 

Perdeuse memoria histórica, a
lo menos xa non se utilizan certas
expresións que foron parte central
da infancia de moitos rapaces.
Poucos recordan os escapularios,
esa sorte de amuleto permitido po-
lo dogma, que defendía e guiaba
coa súa forza relixiosa aos que o le-
varan no peito, e que case ninguén
utiliza. Ao preguntar na rúa sobre
este obxecto, xurde o desconcerto
e o pánico entre os máis novos.
Respostas nas que o identifican coa
Eucaristía ou cunha parte da igrexa
agóiranlle un soterramento en vida
baixo o po do esquecemento.

A gracia santificante supón un
dos maiores enigmas. “¿A que? ¿A
gracia que? A gracia que tes, mi ar-
ma”. Respostas coma esta permiten
saír airosamente do máis absoluto
descoñecemento. Pouca xente sabe
que o termo fai re-
ferencia ao amor
de Deus actuando
sobre a humanida-
de, concretamente
aquela acción divi-
na que posibilita
que os homes se-
xan mellores per-
soas, achegándose
ao xeito de vida de
Cristo. Algo lóxi-
co, porque, tal e
como se están a de-
senvolver as cou-
sas, parece un ter-
mo baleiro de rea-
lidade. O feito de que sexa unha
gracia que Deus dá gratuitamente
xa lle concede unha grande aura de
ciencia ficción. Se unha desas mul-
tinacionais que fabrican zapatillas
deportivas ademais de pagarlle cun
bocadillo aos nenos que asolagan as
súa fábricas, polas máis de doce ho-
ras nas que están a coser balóns, lles
regalase unha botelliña de auga,
ninguén pensaría que actuou baixo

o influxo da gracia santificante. To-
do apuntaría, máis ben, a un milagre
divino, un deses que cada vez acon-
tecen máis de cando en cando.

¿Indulxencias?

Unha das causas
que motivaron a
separación da Igre-
xa Católica da
Protestante foron
precisamente as in-
dulxencias. Pero a
súa capacidade de
causar estupor, que
lle rebentou a
paciencia a Lutero,
non foi diminuíndo
co paso do tempo. Fronte a xente
maior que domina este terreo, os
adolescentes aventúranse con res-
postas que rozan a hilaridade, fa-
cendo referencia a castigos divinos
ou ao perdón dos pecados. As in-
dulxencias remóntanse ao século
XVI, cando a Igrexa Romana con-
cedía a cambio dunha contía eco-
nómica unha reducción no tempo
que unha alma debía permanecer
no purgatorio e, deste xeito, acadar
o ceo antes. É dicir, unha caste de
suborno a San Pedro. 

Esta práctica foi moi habitual
durante varios séculos, sobre todo

da man das clases
máis favorecidas,
gracias a cal cons-
truíronse templos
e catedrais, pero
agora está en de-
suso. En certa me-
dida, a inexisten-
cia das indulxen-
cias, explicaría a
confusión entre
conceptos que po-
den ter a mesma
motivación. “Si,
as indulxencias
era o que pagaban
para comer carne

na Coresma, ¿verdade?”.
Outro dos conceptos que ca-

eu no esquecemento, precisa-
mente por ser unha práctica que
cesou hai séculos, é o de “auto
de fe”. Pero, ¿qué é? Unha das
poucas respostas que conseguiu
esta xornalista, apuntaba cara
unha sorte de acto teatral. Aínda
que inicialmente puidera parecer
histriónica non se arredaba moi-

to do seu significado. O concep-
to remite ao século XVI e XVII e
a Santa Inquisición, aludindo
concretamente ao xuízo público

dos herexes. Re-
almente un acto
teatral de non ser
polas consecuen-
cias tan dramáti-
cas e tan irrever-
síbeis para unha
parte dos actores
protagonistas.

Rematou
como o rosario
da aurora 

Non se pode es-
quecer, que a pesar de todo, o
cristianismo deixou unha fonda
pegada na sociedade e no seu xei-
to de expresarse, sobre todo na
linguaxe coloquial. Hoxe en día
empréganse termos e expresións,
esquecendo a orixe relixiosa dos
mesmos. Este é o caso de “aca-
bou como o rosario da aurora”.
Ninguén dubida en empregalo
cando un acontecemento remata
mal. Pero, ¿onde están as súas
orixes? Este era o último rosario
da noite, que comezaba as doce e
se estendía, aproximadamente,
ata as catro da mañá. Obviamen-
te, nos últimos momentos a pouca
xente que heroicamente quedaba
ou estaba durmida ou a piques, e
o acto rematábase como boa e
cristiamente se podía.!

Nº 1.046 ! Do 5 ao 11 de setembro de 2002 ! Ano XXV

Vén da páxina anterior

O éxito do cristianismo, a lo
menos para consolidarse como
relixión, foi a súa capacidade de
adaptación ás necesidades dun-
ha sociedade escravista no con-
texto do Imperio Romano. Coa
idea da igualdade ante Deus e
dunha vida mellor despois da
morte, os escravos do imperio
abrazaron a cruz de Cristo, en-
grosando o que inicialmente na-
cera coma unha secta. 

Durante os séculos poste-
riores convértese na relixión
hexemónica, en nome de cal se
libraban as cruzadas e a Santa
Inquisición aterrorizaba cos
actos máis sanguiñentos, pero
efectivos. O hermetismo do
dogma e os debates metafísi-
cos acaparaban os concilios e a
sociedade nada tiña que opinar.

Sen embargo, a teoloxía foi
sufrindo unha paulatina evolu-
ción para tentar alcanzar, aínda
que de lonxe, o trepidante ritmo
de cambio que experimentaba a
sociedade. Neste intento de
achegamento, aparecería nos
corenta o Catecismo dos padres

Astete e Vilariño, que a pesar de
ter a boa intención de aproximar
a relixión ao pobo, perdíase en
cuestións moi teolóxicas ou a
utilización a partir do Concilio
Vaticano II das linguas roman-
ces na liturxia. A pesar de todo,
estes intentos non evitaron que
se chegara a situación actual.

Marcados por unha certa
apertura dogmática e unha in-
terpretación máis persoal, con-
ceptos que estiveron vixentes
durante unha longa parte da
vida do cristianismo foron de-
saparecendo ou esquecéndose.
Ao respecto, o sacerdote Vito-
rino Pérez Prieto non se mos-
tra preocupado polo descoñe-
cemento que a mocidade ten
sobre expresións relixiosas e
puntualiza que “a importancia
non radica nos termos senón
nos valores cristiáns que se de-
ben transmitir a sociedade. É
certo que moitos conceptos fo-
ron superados, porque a teolo-
xía evolucionou. O que si se
mantén é a esencia e isto é o
que debe coñecer a xente”.!

‘A importancia radica nos
valores, non nos termos’
Vitorino Pérez Prieto

A gracia santificante, as indul-
xencias ou o vía crucis son ter-
mos que hoxe en día poden con-
ducir ao terreo do descoñece-
mento máis absoluto a unha par-
te importante da poboación, pe-
ro que forman parte da cultura
cristiá. Moi utilizados e inculca-
dos nas xeracións anteriores
máis inmediatas non son reco-
ñecidos pola maioría da xuven-
tude, que, sen embargo, non re-
nuncia á súa interpretación.

Nas últimas décadas detéc-

tase un cambio significativo
no tocante ao coñecemento da
doutrina, especialmente no re-
ferido aos termos relixiosos,
pola diminución da cantidade
de información á que se ve so-
metida a sociedade. En todo
este proceso de mudanza ten
unha fonda importancia a
apertura de miras, nos setenta,
cara outras relixións, o coñe-
cemento doutras realidades e
doutras ideas, que en moitas
ocasións se opuñan a existen-

cia de deus. Todo era espallado
de xeito legal dende os medios
de comunicación e as bibliote-
cas empezaban a rexistrar li-
bros prohibidos nos seus fon-
dos. A educación fíxose laica e
o mundo deixou de xirar entor-
no da Igrexa.

Deste xeito, o significado
de certos termos que se refiren
a aspectos moi concretos da li-
turxia ou da doutrina cristiá, fo-
ron esquecidos ou libremente
interpretados.!

Cando o mundo
deixou de xirar entorno da Igrexa

‘¿O Espírito
Santo?
Un espírito escuro,
algo así como a
Santa Compaña”

‘Fronte a xente
maior que domina
este terreo
a mocidade
aventúrase con
respostas que rozan
a hilaridade”
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Opasado día 10 de agosto presentei na
Feira do Libro da Coruña o meu li-
bro Galiza C i B: Herriak sense

fronteiras (Madrid, 2001), no que, entre ou-
tros temas, analizo a “cuestión” do inde-
pendentismo no Reino de España desde a
perspectiva da teoría da espiral do silencio
da socióloga alemana Elisabeth Noelle-
Newman. A grandes rasgos, esta teoría, de-
mostrada empiricamente pola súa autora,
consiste en que os medios de comunicación
ao difundir continuamente, diariamente,
unha determinada forma de interpretar a re-
alidade ou unha noticia singular dunha for-
ma predeterminada, conquiren que a pobo-
ación xeral acabe asumíndoa como certa,
obrigando aos discrepantes con dita inter-
pretación e pre-determinación a non mani-
festar publicamente a súa oposición por
medo ao rechazo e ao illamento social.
Mais dita teoría non é totalmente orixinal
de Noelle-Newman, xa que outro alemán, o
ministro nazi de Propaganda, Goebbels, ti-
ña dito –e tamén demostrado– que “unha
mentira, por descomunal e descarada que
sexa, se se repite continuamente, as masas
acaban aceptándoaa como unha grande ver-
dade”. Este procedemento xeral xera un
proceso insidioso polo que, ao meu enten-
der, os periódicos e emisoras de radio e te-
levisión máis que crear opinión [pública]
crean silencio [público].

Un silencio, que sobre todo, dende Ma-
drid é difícil de romper pero que é necesa-
rio romper, sobretodo, no conflito entre
Euskal Herria e o Reino de España, ainda
que iso supoña que os que se dedican a
apuntar co bolígrafo, o ordenador, o dedo
–presignado ou non– ou a pistola (que es-
tán en calquer parte) comecen o seu traba-
llo: non esquezamos que é pola sua causa
polo que é posibel afirmar, sen temor ao
ferro, que, en realidade –como di un abo-
gado madrileño coñecido meu–, o Reino
de España máis ca historia ten antece-
dentes penais. E que moito máis inimaxi-
nábel que un lehendakari negro é un rei de
España da mesma cor.

" DEREITO DE AUTODETERMINACIÓN.
Pero vou ao obxecto da reflexión que me
ocupa: o dereito de autodeterminación dos
pobos.

O dereito de autodeterminación dos po-
bos é tan intrínseco á natureza humana como
o son o dereito á vida, o dereito á liberdade
ou o dereito á autonomía individual. Estes
son dereitos inerentes ao home polo mero
feito de ser home. Son dereitos inalienábeis e
imprescriptíbeis que ningunha maioria –ab-
soluta ou relativa– poda allear, en ningún ca-

so. Co dereito á autodeterminación dos po-
bos ocorre exactamente o mesmo.

Se existe algún ou moitos colectivos hu-
manos que teñen existencia obxectiva como
nación –xeralmente unha lingua, unha cultu-
ra, unha historia e un espacio considerados
comúns-; e/ou unha conciencia subxectiva de
constituír un colectivo diferenciado que de-
sexa ser recoñecido como tal polos demais
colectivos xa recoñecidos, a mera existencia
dese desexo xera automaticamente o dereito
á súa autodeterminación.

Polo tanto, o problema do dereito á au-
todeterminación non se refire á súa existen-

cia, senón ao seu exercicio. Como dereito
humano inalienábel, a súa existencia non
depende do seu recoñecemento por unha
maioría máis ou menos ampla, aínda que o
seu exercicio si poda depender dela. É dicir,
cando un pobo non pode exercer automati-
camente o seu dereito inalienábel e impres-
cindíbel á autodeterminación é porque hai
outro pobo organizado como Estado que
mediante institucións represoras que utili-
zan a forza ou a ameaza da forza (normal-
mente o exército e a policia) llelo impide.
Propoño como exemplos, de todos coñeci-
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Ao mesmo tempo que
o Real Madrid
presentaba a Ronaldo, o
clube poñía a venda as
camisetas co seu
número. O negocio téxtil
é xa unha das fontes
primeiras de ingresos do
clube branco. Quizá
pronto haxa que
preguntarse se o Madrid
compite co Deportivo
ou, máis propiamente,
con Zara.

Hai anos foi o
cantante Prince quen,
farto do seu nome,
comezou a pedir que
lle chamasen “O artista
antes chamado Prince”.
Agora Michael Jackson
decidiu poñerlle ao seu
terceiro fillo un nome
tan prosaico como
“Número tres”. Os
norteamericanos
sempre foron orixinais
na cuestión
onomástica. O piloto
que guindou a bomba
atómica sobre
Hiroshima bautizara o
seu aparato co nome
da proxenitora:
Enola Gai. 

No último pleno do
concello de Vigo
debateuse a
peonalización da
praza da
Independencia. Un
grupo de comerciantes
lanzou berros de
“queremos coches na
praza” e “o fútbol é
para os campos e non
para as prazas”. Non
é difícil supoñer cal é a
utopía social destas
persoas: o atasco.

Stephen King, o
célebre autor de best-
sellers norteamericano,
con libros que venden
millóns de exemplares,
intentou difundir a súa

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Felipe González

Madrid versus Liberdade
XABIER VILA

A lei de partidos mantén unha indeterminación que posibilita unha
hipotética aplicación que prohiba organizacións segundo os fins
que proclame independentemente da súa actividade democrática.

Cartas

Caos en
O fío da lingua
Leo e releo os artigos de Henri-
que Harguindey con satisfac-
ción, e ademáis utilizo algunhas
das súas aclaración nas miñas
clases de filosofía intentando
despertar nos alumnos e alumnas
a curiosidade polas palabras e a
alegría de poder acadar algo de
coñecemento ao remate dunhas
cantas liñas, e por esa razón non
quero deixar pasar o momento
de apuntar unha pequena contri-
bución (espero) ao seu traballo.

Cando ao final do artigo do
número 1.043, titulado Cosmos,
no último parágrafo fala da orixe
da palabra Cosmos como orde e
que era “o concepto oposto ao
caos, o baleiro, a nada”, esta
afirmación non se axusta á reali-
dade, porque:

1º. A orixe etimolóxica da pa-
labra caos procede do grego "#$
%&, co significado de caos, de-
sorde, (e algúns diccionarios en-

gaden gas, do que falaremos lo-
go) que é verdaderamente o
oposto á “orde”.

2º A nada non existía para os
gregos (e non só para os gregos,
Ovidio na súa obra As Metamor-
foses fala dese conglomerado do
cal procede todo o que coñece-
mos: “Antes do mar e do ceo
que o cubre todo, a natureza
ofrecía un só aspecto no orbe en-
teiro, ao que chamaron Caos,
unha masa tosca e desordeada,
que non era máis ca un peso
inerte e de sementes discordan-
tes, amontoados xuntos, de cou-
sas non ben unidas)” era un con-
cepto imposíbel, para eles había
unha materia informe pero pree-
xistente; o concepto de creatio
ex nihilo é completamente inno-
vador e foi introducido polo
pensamento cristiá, e foi esta
tradición a que perdurou xunto
ao significado primixenio por
razóns obvias.

3º De feito para referirmos
ao que hai pero non é tanxible
utilizamos un concepto: gas,

que provén precisamente desa
palabra "#%& (jáos, chaos, ca-
os) que é un cultismo introduci-
do na lingua no século XV a
imitación do latín chaos, á súa
vez tomado do grego khaos
(abismo, estado primordial do
universo). Con esa base grega,
o químico flamenco Helmont
creou no século XVII a palabra
gas (en neerlandés a grafia g ten
sempre o son da j española, tal
e como o facemos en determi-
nadas zonas da nosa xeografía).

4º Este sentido orixinal do
concepto Caos mantense na mo-
derna ciencia cando se fala de
sopa ou caldo cósmico (mellor
para nós o segundo concepto) do
cal provén todo o que coñece-
mos como vida.

Espero que estas anotacións
rápidas e breves sirvan para
completar o voso bó traballo e
noraboa por conseguir a atención
e o fomento da curiosidade polas
palabras.!

X. MANUEL YÁÑEZ DABLANCA
(RIBADEO)

¿Por que señor
Lendoiro?
Antes de mais, Sr. Presidente do
“Deportivo de La Coruña”, para-
béns pela Supercopa e a Copa da
Espanha. Desde esta associação
cultural sediada em Madrid ˆEm-
baixada galega da Cultura” - que-
remos fazer-lhe uma pergunta.

Porquê é que os diretivos do
clube que preside odeiam tanto o
nosso idioma próprio? Nem uma
palavra em galego, nem um vo-
cábulo no nosso idioma na web
da entidade e ainda para mais
desprezo  nem cumprem  a lega-
lidade com o topônimo oficial da
cidade da Corunha. Mas quando
a legalidade favorece ao galego
(sic) não se importa!!

Têm que lembrar os sócios
desse clube que a língua própria da
Galiza é o galego (Estatuto de Au-
tonomia) ainda que o não falem, e
que seus passados com certeza
eram galego-falantes: curiosa ma-
neira de lhes honrar a memória.

Continúa na páxina seguinte

ANA PILLADO



dos: Irlanda do Norte e o Reino Unido, o
Sahara Occidental e Marrocos, Palestina e
Israel ou calquera das nacións do Reino de
España e o Estado español.

Por iso, nos referendums de
autodeterminación non se vota si
ese dereito existe ou non, o que
se vota é unha petición de permi-
so para que ese dereito se poida
exercer. O que se vota é unha pe-
tición ao pobo máis poderoso
para que no caso de que o menos
poderoso gañe o referendo e de-
clare a súa independencia, non
vaian a maltratalos. Compromi-
so que non sempre é cumprido
como ocorreu non hai moito
tempo en Timor Oriental.

Nos sistemas políticos de-
mocráticos, nos que as deci-
sións relevantes se adoptan
–mediante mandato representa-
tivo– por maioría dos cidadáns
con dereito a voto, a forma le-
xítima de exercer o dereito á
autodeterminación colectiva é
mediante o voto favorábel desa
maioria (sabido é que os países
democráticos occidentais se
vanaglorian de estar gobernados pola
maioria con “escrupuloso” respeto ás mi-
norias. Pero dito respeto recorda ao respe-
to que se ten por unha nai: respetase pero
nunca se lle fai caso). Cinxíndome ao caso
concreto de Euskal Herria, o goberno espa-
ñol vende o “perigo” de que en poucos
anos esa maioría democrática poda ser
acadada gracias ao lexítimo labor de encul-
turización na realidade euskalduna que os
gobernos e as organizacións e colectivos
vascos realizaron (e digo lexitimo labor de
enculturización porque todos os estados e
institucións o realizan sobre os seus filia-
dos e a-filiados) nos últimos 25 anos, op-
tou por criminalizar e demonizar a todas as
organizacóns e persoas que, publicamente,
se mostran favorabeis á autodeterminación
e a súa consecuencia inevitábel, a indepen-
dencia (desgraciadamente, máis temida
polos partidos nacionalistas españois que
os propios atentados indiscriminados).
Non soamente a Batasuna, senón tamén ao
PNV cando se manifesta abertamente a fa-
vor de dita opción.

A Lei Orgánica de Partidos Políticos,
recén aprobada pola clase parlamentaria es-
pañola é un elemento fundamental desta es-
tratexia de criminalización. Porque aínda
que esta lei, efectivamente –como declarou
a clase política–, non prohibe ideas (ainda

que só sexa porque as ideas non se poden
prohibir), nin tampouco a súa libre expre-
sión (xa vai sendo hora de que nas socieda-
des supostamente ceibes e abertas, nas que

os mass media son capitais na
conformación do pensamento
das persoas, o limitado dereito
á liberdade de expresión sexa
efectivamente complementado
co dereito de difusión das crea-
cións, opinións, pensamentos e
ideas, mediante a posibilidade
de acceso xusto dos ciudadáns
a todos os medios de comuni-
cación), si que prohibe a súa
materialización práctica cando
ésta implique “subvertir a orde
constitucional” - art. 9.2c
LOPP- (recordemos que dita
orde é extraordinariamente am-
pla: abarca dende a monarquía
parlamentaria ata a indisolúbel
unidade da nación española,
pasando pola economía de
mercado e pola solidariedade
–exclusivamente crematística–
obligatoria). “Subversión” que
no presente, e probabelmente
ainda máis no futuro, pode pro-
ceder  da acción política tanto

dun partido independentista, como dun so-
cialista ou comunista, ou dunha organiza-
ción anarquista.

Cando se ilegalice definitivamente a
Batasuna, coa organización estarase ilegali-

zando ás aproximadamente 200.000 pero-
sas que habitualmente apoian o seu progra-
ma político mediante o seu sufraxio, ceibe,
igual, directo e secreto. Se non fose así (se-
creto) a algún super-membro da clase xudi-
cial con delirios nobelescos se lle podería
ocorrer procesar –Lei de Partidos en man–
a todas elas por (por exemplo) “dar apoio
político expreso o tácito ao terrorismo”
(art.9.3ª), ou por fomentar “unha cultura de
enfrentamento e confrontación civil”
(art.9.3b); expresións que a sección espa-
ñola de Amnistía Internacional, nos seus
comentarios ao Proxecto de Lei Orgánica
de Partidos Políticos, entende como preo-
cupantes xa que basándose nelas –e noutras
de similar indeterminación– “poderíanse
emprender procesos de ilegalización de
partidos políticos que propugnen o cambio
de principios constitucionais ou leis de for-
ma pacífica”.

O pobo vasco –todos os pobos– debe se-
guir loitando, continuamente, diariamente,
pola súa independencia política. Con forza
e convicción, pero con tolerancia e respeto
pola vida, a liberdade e a autonomia indivi-
duais. En primeiro lugar porque, incluso en
democracia, ás organizacións e ás persoas é
moi fácil facelas desaparecer, ainda que
non tanto ás ideas. E en segundo lugar, por-
que está no camiño que algún día lle per-
mitirá alcanzala.!

XABIER VILA é licenciado en Ciencias Políticas e
Socioloxía e especialista en Dereito Constitucional.
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última novela a través
de internet e o proxecto
fundiuselle no segundo
capítulo. Conclusión:
no futuro as novelas só
terán un capítulo.

Cada vez que
queiman un caixeiro no
País Vasco, as
entidades crediticias
tardan en reparalo un
mes, máis ou menos.
Tanta demora din que é
para que a sociedade
tome conciencia do que
fan os vándalos. É
dicir que ao final, quen
pagan os platos rotos,
por doble partida, son
os veciños. 

Nos Estados Unidos
hai 6,6 millóns de
presos, moitos deles en
cárceres privados. A
Corrections Corporation
of America (CCA) é
unha das principais
multinacionais do sector
e dispón tamén de
centros de reclusión en
Gran Bretaña e
Australia. Pero a
privatización non
resulta sempre eficaz.
Na prisión da CCA de
Ohio, en só un ano de
funcionamento, 20
presos fugáronse ou
foron asesinados.

O Rei Juan Carlos foi
a Marbella a
cumprimentar ao Rei
Fahd de Arabia
Saudita no seu propio
palacio. É de supoñer
que comerían faisán e
que intercambiarían
concubinas. Atributos
da sociedade
moderna, en fin. 

A Deputación de
Pontevedra contribuirá
con doce millóns a
sufragar a actuación
de Julio Iglesias en
Lalín. ¡Para que
despois digan que o
PP non paga boas
pensións!!

‘A
indeterminación

da lei de
partidos pode

servir para
ilegalizar

forzas
democráticas,

segundo
Amnistía

Internacional”

Lauzán

Vén da páxina anterior

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Meu caro: esta carta é a títu-
lo pessoal ainda que compartil-
hada pelo Conselho, mas permi-
ta-me alguma outra pergunta:
você pode imaginar um galego
amante da sua terra e da sua lín-
gua com uma casaca do “Depor-
tivo” pendurada no seu quarto
com a “La” alegal? É   esse o
“bilingüísmo harmônico” do PP
e do que se gaba o Sr. Fraga?
Não há que esquecer que você é
um destacado membro do PP, pe-
lo que seu exemplo dalgum jeito
é a atitude do partido, ou não?!

A. FERNANDES PARADELA.
(MADRID)

Carta ao
Delegado de
Educación de Lugo
Como membro da comunidade
educativa do CEIP de Doiras e en
relación á supresión dunha praza
provisional de mestre, desexo fa-
cerlle chegar, unha vez máis, as

razóns que a min personalmente
me moven a non compartir a súa
decisión de non incluír esta praza
no listado xeral de praza.

1) As dificultades para traba-
llar a diario nunha mesma aula,
con 4 niveis diferentes son inima-
xinables, sobre todo nos 2 niveis
de infantil con pequenos que re-
quiren unha atención continuada-

2) Funcións que o ano pasado
estaban repartidas entre os catro
mestres ou que se realizaban na
aula non poderán ser atendidas
este ano se temos en conta as ho-
ras disponíbeis dos 3 mestres que
quedarían; falo, por exemplo, da
atención á biblioteca, iniciación ó
uso e coñecemento do ordenador
(fíxose recentemente a instala-
ción de 12 conexións en distintos
puntos do centro, este xa dispón
de dous ordenadores), utilización
de distintos recursos didácticos
(como a utilización dun equipo
de radioafeccionado, utilización
da prensa como fonte de infor-
mación,etc,etc) por non ser perti-
nentes en niveis tan dispares.

O suposto beneficio por vos-
tede indicado, que dá a un alum-
no o compartir aula con outros
níveis queda fóra de lugar aten-
dendo aos intereses que motivan
a un pequeno de 4 anos e a outro
de 7 para canto máis se atende-
mos ós coñecementos previos
que cada un deles teñen. ¿Existe
algunha experiencia nas escolas
do concello de Lugo que aten-
dendo a este suposto beneficio
decidiran incluír na programa-
ción do centro compartir horario
e actividades dun xeito regular
aulas de distintos niveis?¿Onde
queda toda a normativa, os prin-
cipios pedagóxicos e os curricu-
la con estes razonamentos?

3)  No centro houbo o último
ano 20 alumnos e para o vindei-
ro haberá 18. A baixa de matrí-
cula é outra razón que se esgri-
miu para a redución tamén do
profesorado. Sen embargo, e se
atendemos aos pequenos que
asisten a preescolar na casa e aos
novos nacementos temos o dato
de que o número de alumnos as-

cenderá, aínda que pouco, nos
vindeiros anos igualando a situa-
ción pasada, se atendemos á ne-
cesidade de mestres. Ademais o
feito que haxa unha diferencia de
dous alumnos (10%) dun ano pa-
ra outro, ¿é razón suficiente para
rebaixar nun docente o número
de mestres (25%)? 

Pídolle a súa reflexión e pense
en Adrián, Vanesa ou Tania non
como un número nun papel que fai
referencia a alguén moi lonxe de
onde vostede e máis eu vivimos
(85/90 qm por estradas das dos
Ancares na súa metade) a quen
non lle une ningún tipo de vínculo,
e trate de pensar que como sería o
asunto se se tratase dun fillo, dun-
ha sobriña, dun familiar. Como
ben sei que conscientemente vos-
tede non fai discriminacións, volto
a pedirlle reflexión e que remedie,
no que nas súas mans estexa, esta
nova agresión á calidade de vida
de 18 pequenos e pequenas do
concello de Cervantes.!

LOIS TOIRÁN
(CERVANTES - LUGO)



A.N.T.
O PP quere dalo todo en Vigo
nas próximas eleccións munici-
pais. Para iso incluiu os conse-
lleiros Diz Guedes e López Vei-
ga, ao delegado da Zona Franca
Pablo Egerique e ao presidente
da Autoridade Portuaria Xulio
Pedrosa no comité electoral da
candidata Corina Porro. Dase a
circunstancia de que os catro so-
aran tamén como posíbeis cabe-
zas de lista. O partido trata así de
que todas as partes fagan corpo
no logro da alcaldía. 

Pero a sorpresa veu do nome-
amento como coordenador de
campaña do ex-deputado Carlos
Rodríguez de Pablos. Este home,
na actualidade asesor, responsá-
bel de gabinete e home de con-
fianza de Diz Guedes, formou

con Xoán Casares e outros o gru-
po de Xóvenes Turcos do Partido
Popular, un colectivo caracteri-
zado pola súa xuventude, expe-
riencia de base e cercanas simpa-
tías cara a extrema dereita.

Rodríguez de Pablos, de 38
anos, é un demócrata serodio.
Nos oitenta aínda lucía a bandei-
ra de España preconstitucional
no reloxio. Tamén era remiso a
empregar o galego e non disimu-
laba a súa simpatía coa pasada
dictadura. Entrou despois en AP
e foi secretario de Novas Xene-
racións. Polos anos 85 e 86 re-
sultaba doado velo por Vigo cos
coches de megafonía do partido.
Unha imaxe que poucos se ima-
xinan agora ao comprabar o seu
aspecto tan traxeado e atento aos
seus negocios.!

Froiz contra a
‘colonización’
e contra a
apertura
dominical
Nunha entrevista para a
Axencia Galega de Noticias,
Magín Froiz, director do
grupo de empresas Froiz,
declara que “somos o país
máis colonizado polas mul-
tinacionais estranxeiras que,
aparte da distribución, están
manexando a fabricación e
dando traballo a empresas
de fora”. 

O empresario ponteve-
drés móstrase tamén contra-
rio a apertura dominical:
“Paréceme unha explotación
do traballador. O domingo é
para descansar e poder estar
coa familia. Os domingos
debería traballar o menor
número posíbel de persoas
en todos os sectores. En Eu-
ropa as grandes multina-
cionais non abren os domin-
gos, os sindicatos son os for-
tes e impóñense. Ábrese en
España porque estamos máis
colonizados, o  traballador é
máis barato e se non traba-
llas bótante á rúa”.!

Vivimos
en ‘penuria
democrática’,
segundo o
filósofo Javier
Sádaba
“Cando non se pode falar do
que importa, cando a sustan-
cia do que sucede é tabú,
cando opinar fora do pensa-
mento imposto é violencia,
colaboración con non se sa-
be quen, desvarío ou deriva,
a penuria democrática é to-
tal”. Isto escrebe o filósofo
Javier Sádaba no diario vas-
co Deia (4 de setembro) pa-

ra referirse ao que está suce-
dendo coa ilegalización de
Batasuna. “Non se abriu
ningún debate -engade- non
se tivo en conta senón a opi-
nión dos que servilmente es-
tán dacordo cun parlamento
e unha xustiza máis que con-
dicionados. E non se deu o
mínimo respiro para que os
argumentos en contra teñan,
cando menos, a posibilidade
dun elemental eco”.!

As festas e
a milonga de
Pérez Varela
O xornalista Luís Álvarez
Pousa crítica no xornal dixi-
tal Galicia Estrella (28 de
agosto) a cultura patrocina-
da polo conselleiro Xesús
Pérez Varela. “A cultura pa-
ra o conselleiro -afirma- é
pura mercadoría. A súa polí-
tica consiste en facer ruído.
E para iso nada mellor que
recurrir, chequeira en man,

ós especialistas en montaxes
espectaculares. Todo polo
grande, sacando peito, para
que non se diga. Neste ve-
rán, como veu facendo des-
de que Fraga Iribarne o un-
xíu sumo sacerdote cultural
na tribo do Noroeste, botou
a casa pola ventá. E así o
anuncian pola TVG, que é o
seu brazo dereito nesas mi-
longas festivaleiras, convi-
dando a participar nas festas
da Consellería”.!

KAP / La Vanguardia, 1 de setembro de 2002
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BIEITO IGLESIAS

ALei de Partidos Políticos, quer dicirse, a ilegalización de
Batasuna, dividiu o parlamento en dúas estaxes: as formaciós
de ámbito estatal, co perindengue do rexionalismo canario e

a excepción de Esquerda Unida (poñamos o oitenta e tantos por cen
do arco españolista); e os periféricos de direita e sinistra, incluídos
os partidos maioritarios de Euskadi e Cataluña. Unhos votaron si,
outros pronunciáronse polo non ou abstivéronse. Velaquí o dato. Pra
explicalo hai que valerse de presunciós. Talvez a esfera que
poderiamos nomear Galeuska teme que, atrás do pau ós violentos,
veña o gran baloco sobre o inteiro corpo nacionalista. Se cadra algús
demócratas soberanistas razoan así: Os batasunos son fillos dun can
adoecido, pero son os nosos fillos dun can. Joaquín Leguina (lector
de Céline, un mestre da diatriba) dixo en ocasión das dúas folgas
sindicais contra o goberno de Felipe González: “Os sindicalistas son
unhos fillos da puta, pero os nosos fillos da puta”. Coa mesma
irrompe Cuíña pra regar titulares insidiosos: “Ós do BNG non os
matan”. Como se o feito de non estar (de momento) na diana os
convertese en cómplices dos atentados. Ós que hoxe son bloqueiros
torturábaos e ameazábaos o franquismo. Cuíña estaba ben libre,
como que o seu actual xefe na Xunta se desempeñaba de ministro
naquel réxime ominoso. Sen embargo, sería disparatado
responsabilizar dos desmandos fascistas ás xentes da maioría
silenciosa de entón, co achaque de que non sufrían persecución de
parte da Dictadura. Fraga mostrouse, neste transe, máis
comprensivo que o seu conselleiro; e isto lévame a parafrasear a
Montaigne (desculpen a emanación anarcoide): cando o Príncipe
non me manda matar, eu penso que xa fai dabondo por min.!

A candidata do PP en Vigo
nomea coordenador de
campaña a un antigo
membro da extrema-dereita

Carlos Rodríguez de Pablos na súa etapa de deputado autonómico

SEÑOR BLAIR,
O 90% DA

OPINIÓN PÚBLICA
CONCORDARÍA EN

ELIMINAR A ESE TIPO QUE
AMENAZA A

PAZ MUNDIAL...

¿ESTÁN DE
ACORDO EN
ELIMINAR A

SADDAN?

NON,
A BUSH

Magín Froiz.

Xesús Pérez Varela.



A. EIRÉ
Os cursiños de galego ou os
estudos de EXB ou BUP son
suficientes para que os opo-
sitores acrediten o coñeci-
mento do idioma galego,
eximíndoos do examen, se-
gundo unha sentencia do Tri-
bunal Superior de Xustiza. 

Suponse que unha persoa que
acabe os estudos da ESO ten que
saber escribir en español correc-
tamente, que coñecen o que se
chamaban as catro reglas básicas.
Suponse tamén que as persoas
con carreira universitaria teñen
coñecimento dos ríos principais e
dos fitos da nosa historia. Supon-
se que un licenciado en Económi-
cas ten un mínimo coñecimento
de matemáticas. Suponse que un
licenciado en Dereito ou Políticas
coñecen a Constitución Española
e o Estatuto. Todas estas cuestión
supóñense e os certificados de es-
tudos acredítanas. Pero, nas dis-
tintas oposicións todos estes co-
ñecimentos, entran nos temarios
para baremar os méritos.

Seguindo a lóxica que inspi-
rou a recente sentencia do Tribu-
nal Superior de Xustiza, é preci-
so suprimir o sistema de oposi-
cións vixente, pois os certifica-
dos e títulos académicos acredi-
tan eses coñecimentos que se de-
mandan nas oposicións, polo que
os aspirantes que os posúan que-
darían exentos das probas.

Este razonamento aparece
nunha recente sentencía do Tri-
bunal Superior que considera
que abondan os cursiños de ga-
lego ou os estudos de EXB ou
BUP para que os opositores
acrediten ante a Administración
o coñecimento do idioma gale-
go, polo que quedan exentos de
realizar esa proba. Daquela, re-
solve o Tribunal, non é precisa
a baremación porque aos oposi-
tores exentos débeselles aplicar
a mesma pontuación.

Esta sentencia, firme e contra
a que non cabe recurso, dalle a
razón á Xunta que desde o 5 de
xuño do 2000 decidiu suprimir o
galego de todas as probas de ac-
ceso á función pública. Desestí-
mase así un recurso interposto
pola CIG, impugnando as oposi-
cións convocadas pola Xunta o 5
de xuño do 2000. A central na-
cionalista pretendía que o exame
de galego tiña que realizarse co-
mo un exercício máis da oposi-
ción para demostrar o grado de
coñecimento da nosa lingua por
parte dos aspirantes. Amparaba-
se na Lei de Normalización Lin-
güística que estipula que as pro-
bas selectivas que se realicen pa-
ra o Acceso á Administración au-
tonómica e local consideraríase,
entre outros méritos, o grau de
coñecemento das liinguas ofi-
ciais, que se ponderará segundo
os diferentes niveis aos que pre-
tenden acceder os opositores. Es-

te mesmo mandato está recollido
na Lei da Función Pública.

O Tribunal considera que
non existe vulneración normati-
va, porque o que se demanda
nestas leis é o coñecimento do
galego, non impondo unha pro-
ba eliminatoria para acreditar o
seu coñecimento. Afirma o tri-
bunal que esas leis non só pre-
tendían a difusión e potencia-
mento do galego en todos os or-
des da vida, senón tamén,  fixar
os medios de acreditación do
seu coñecimento.

Para o Tribunal, seguindo os
razonamentos da Xunta, sería
unha incongruencia descoñecer
a validez duns cursos así como
a normativa que valida os estu-
dos do galego. Tamén o esque-
cer que, 19 anos despois da
aprobación da Lei de Normali-
zación Lingüística, a situación é
completamente distinta. Consi-
dera que hoxe hai moi poucos
opositores que non saiban o ga-
lego por canto é obrigatorio no
ensino ou se realizaron múlti-
ples cursos de iniciación e aper-
feizoamento que se adapta aos
coñecimentos esixidos para a
superación das probas de acce-
so á función pública.

As dúbidas da CIG

A CIG, central que reclamou a
permanencia do examen de ga-
lego para os oposicións, ten

moitas dúbidas sobre o nivel do
galego tanto dos aspirantes co-
mo de moitos funcionarios.
Consideran que un curso de
máis de 70 horas de aperfeizoa-
mento non se pode equiparar ao
estudo na escola.  Preocupados
polo nivel do galego, afirman
que “seguiremos insistindo no
cambio no sistema de selección
dos empregados públicos”.

Do que non afirma ter dúbi-
da a CIG é de que cada vez se
usa menos o galego na Xunta.
Poñen numerosos exemplos, en-
tre eles, como cada vez máis se
demanda o Diario Oficial de Ga-
licia en castelán. Pero a principal
evidencía é que “ollamos todos
os días quen se dirixe aos admi-
nistrados en galego e quen non,
porque nós tamén somos traba-
lladores”, afirma o responsábel
da CIG,  Xoan Carlos Ansía.

A nova política impulsada
polo PP e a entrada de altos car-
gos refractarios ao galego, que
contaxian ao resto, serían as
principais causas neste retroce-
so do galego na Administración
autonómica.

O sistema de cursos de gale-
go tamén dá lugar a múltiples
macanduxadas. Hai casos de
profesores que non puderon ac-
ceder a unha praza porque sendo
contrincante tamén licenciado en
galego este o superou en pontua-
ción por... ter realizado un curso
de iniciación a este idioma.!

Nº 1.046 ! Do 5 ao 11 de setembro de 2002 ! Ano XXV
Latexos

Galanos para
Batasuna 
X.L. FRANCO GRANDE

Algúns pensan, incluída
prensa estranxeira ben
moderada, que ilegali-

zar un partido porque se
negue condena-lo terrorismo
pode chegar a ser un éxito pa-
ra os ilegalizados. É o que po-
de pasar se, á vista da coñeci-
da doutrina dos tribunais,
españois e europeos, se resol-
ve por estes de maneira pare-
lla á acostumada. Sería o me-
llor regalo para aqueles. E un
esvarón de grandes
proporcións para os promoto-
res da ilegalización.

Os grandes problemas
requiren grandes políticos. Ó
menos, esixen vontade política
(os grandes políticos pertencen
xa ó pasado), como se puxo de
manifesto en todas partes, ben
en Irlanda do Norte, ben en
Palestina –e, polo que a esta se
refire, boas exhortacións ó diá-
logo ten feito o actual
presidente español, o mesmo
ca tantos outros. Porque ese é
sempre o camiño, o único que
hai. A democracia mesma, por
esencia e natureza, non é
senón un pacto dos electores
cos elixidos. E ás veces tamén
un pacto entre os elixidos, can-
do a aritmética electoral así o
impón, ou porque a
transcendencia dos asuntos le-
van a pactos entre eles.

Un político ten que ser algo
máis ca un recadador de votos.
E na súa mentalidade non pode
entrar desbota-lo empate
porque non sempre se poida
gañar. Por ese camiño, nunca
se chega ó pacto, o máximo
valor en democracia, e tan só
se consegue enrabechar inutil-
mente ó inimigo, cousa que xa
Maquiavelo sinalaba como
grave erro político. Erro políti-
co no que unha e outra vez se
está caendo, e de maneira tan
grave na loita contra o terroris-
mo, onde a cegueira medra ca-
da día e, ademais, pecha saídas
de futuro. Porque o futuro non
poderá seguir sendo a
permanente alucinación a que
vimos acostumados. E non
aprendemos. Pero a tempo
estamos aínda. Non fagamos
galanos en van. 

Este é, ó noso ver, o
problema: que non se está
facendo política senón
electoralismo do máis baixo. E
algo aínda máis perverso: utili-
zando a incapacidade dos
tribunais para resolve-las cues-
tións definitivamente en breves
prazos e a parella facilidade
que teñen para, en certos
casos, converter medidas
perentorias e urxentes en situa-
cións consolidadas, como se
de feito fosen xa xulgadas. Pe-
ro esta perversidade, moral e
xurídica, nada ten que ver coa
política e menos co dereito,
por suposto. Perversidade ver-
dadeiramente arrepiante que
nos está levando dereitos á ra-
dicalización, ó enfrontamento,
ó desquiciamento. Valente ma-
neira de facer política. ¿É iso
menos terrorismo co silencio
non condenatorio?!

Estima suficiente os estudos e
os cursiños para acreditar o coñecimento do galego

O Tribunal Superior
impugna o sistema de oposicións

Ter cursos de galego será dabondo para presentarse a unha oposición pública en Galicia. Na foto imaxe duns recentes exames en Silleda.                          XAN CARBALLA



As reunións informais que os
membros da Declaración de Bar-
celona, BNG, CiU e PNV, viñan
mantendo desde hai meses para
relanzar o acordo foron dadas a
coñecer á prensa desde Catalun-
ya. As filtracións e declaracións
crearon descontento entre os so-
cios galegos e bascos, xa de por
sí eincomodados coa política de
supeditación de CiU á política
do PP que ataba, na práctica, o
potencial da Declaración.

Membros de Convergencia i
Unió consideran que estes anun-
cios de reunións informais, da-
dos a coñecer publicamente co-
mo se fosen xuntanzas oficiais
dos organos da Declaración, ten-
taban impedir o seu relanzamen-
to, en consonancia cun sector de
CiU que defende o achegamento
ao PP e fuxir do BNG polo seu
matiz de esquerdas. Xavier
Trias, voceiro de CiU no Con-
greso, pola súa banda, recoñece
esas indiscrecións afirmando que
son froito do clima de “tensión”
que se vive polo expediente de
ilegalización de Batasuna.

Desde o BNG consideraron
que o repentino interese de CiU
por reavivar o pacto entre os na-
cionalismos periféricos era un
xeito de tentar utilizar eleitoral-
mente a Declaración, para des-
marcarse do PP. Tamén afirmaron
que non estaban dispostos a que
se utilizase para resgardarse ante a
ofensiva antinacionalista posta en

marcha por PP e PSOE utilizando
como ariete a ilegalización de HB.

Segundo fontes do BNG se-
ría neste contesto habería que si-
tuar as declaracións tanto de Xo-
sé Manuel Beiras como de Anxo
Quintana, e tamén na aposta do
BNG para pór de manifesto que
ten unha política propia non su-
peditada a ningunha outra orga-
nización ou intereses.

Capear o temporal en solitario

Fraga Iribarne e Xosé Manuel
Beiras selaron un acordo no Vilas
que, entre outras cousas, lle per-
mite ao BNG resgardarse das tre-
boadas políticas que se levantan
en Madrid. Por iso está disposto a
capear en solitario a “campaña
contra o nacionalismo” que, se-
gundo Anxo Quintana, están a
“agudizar” PP e PSOE co proce-
so de ilegalización de Batasuna. 

Beiras é moi claro cando afir-
ma que non van permitir que os
debates políticos que se están a
dar no Estado “enzoufen o pano-
rama político galego”. Fraga bó-
talle unha man, para, ante as crí-
ticas dos socialistas e as dalgúns
populares, como Cuiña Crespo,
preocupado para facer méritos
ante Madrid, mostrar a súa com-
presión ante a postura abstencio-
nista dos nacionalistas galegos
ante a Lei de Partidos. Tamén o
foi Francisco Rodríguez no Con-
greso cando, despois de mostrase

contrario á ilegalización de Bata-
suna, pediu que deixase a Galiza
fora deste conflito.

Os nacionalistas galegos tei-
man por fixar unha posición polí-
tica propia, fuxindo dos intentos,
afirman que “malintencionados”,
de apresentalos como seguidistas
de bascos e cataláns. Foi esta un-
ha postura que sempre defende-
ron no BNG, pero que, nestes
momentos, pretenden facer máis
visíbel. Con PNV e CiU socios do
PP nun Goberno central en mino-
ría (situación na que naceu a De-
claración de Barcelona) as posibi-
lidades estratéxicas deste acordo
non só eran infinitamente maio-
res, senón que lle proporcionaban
ao BNG non só a homologación
con estes partidos senón cun na-
cionalismo apresentado como va-
lor político seguro no Estado.

Pero o xuntoiro entre PNV e
PP, entre Arzallus e Aznar, aca-
bou nun cruento divorcio e a su-

peditación de CiU ao PP remata
de idéntica maneira ante a proxi-
midade das eleccións catalanas.
Con estes partidos de liorta e co
PP e PSOE utilizando a Batasuna
como ariete, hoxe, o BNG, só
pode recibir golpes acompañan-
do aos seus socios de Declara-
ción. Ou iso é o que pensan al-
gúns en Compostela.

Mália a todo, as conversas
entre os tres socios para darlle
un novo pulo ás súas relacións
continúan, tendo un próximo
encontro o 11 de setembro na
Diada Catalana.

Camilo Nogueira considera
que deixando claras as diferen-
cias entre os partidos asinantes e
tamén deixando fóra o actual
proceso de ilegalización de Bata-
suna “este é un bó momento pa-
ra plantarlle cara ao cerrilismo
do PP e ao seu acólito o PSOE”.
Nogueira, que non descarta a en-
trada na Declaración de Barcelo-
na de EA e ERC,  pretende un
acordo coas forzas nacionalistas
periféricas para a construción da
nova Europa, ademais da refor-
mulación do Estado.

Nogueira tamén aboga por
“posicións fortes” no nacionalis-
mo galego no eido ideolóxico
tanto no que se refire a Galiza co-
mo nación como á conformación
do Estado. Afirma que a ofensiva
desmedida dos populares contra o
nacionalismo, co apoio dos socia-
listas, permite moito millor que
hai un ano explicar as posturas do
BNG a respeito do Estado.

Así, Nogueira cree que este é
un momento oportuno para dar-
lle ao Estatuto galego “unha pro-
xección nacional”, fronte aos in-
tentos de Pérez Touriño de “re-
formalo para porlle límites”.!
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XOSÉ M. SARILLE

Cando Fraga Iribarne
aterrou na política ga-
lega viña cargado de

frases inxeniosas. Frases
para que analicen os
discípulos de Jung: España
é o meu pai e Galiza a miña
nai; para que se empapen
os artesáns suízos: en Gali-
za os tontos constrúen
reloxios; para satisfacción
dos débiles autóctonos: cos
incendios acabo eu inmedia-
tamente e punto. 

Cando dixo isto arderan
tantos montes que nos
veráns posteriores foi moito
menor a superficie queima-
da. Pero doce anos despois
Galiza é de novo un grande
incendio. ¿En que consistiu
a política florestal? En criar
brigadas contraincendios
nos concellos deprimidos,
que serviron sobre todo pa-
ra apuntalar a rede cliente-
lar do Partido Popular.

Namentras, o monte se-
gue a arder ciclicamente
porque o vello equilibrio
agrario, o do aproveitamen-
to do monte pola agricultu-
ra tradicional, non foi subs-
tituido por un novo. E o go-
berno de Fraga en vez de
preguntarse por que arde,
que é a pregunta que deben
facerse os políticos para to-
mar medidas, prefere
preguntarse por quen o
queima, que é o interrogan-
te co que debe xogar a poli-
cía, os fiscais e os xuíces.

Deste xeito Del Alamo
colócase na posición do
cidadán cabreado coas som-
bras do mundo, e tapa así as
súas vergoñas de conselleiro
incompetente. Tapa as súas
vergoñas e as de Fraga, que
xogando ao curto, como
todo o Partido Popular en
tantas circunstancias, busca
a autosatisfacción moral e
os remendos rápidos, sen ter
nen idea de como resolver
definitivamente os
problemas estruturais deste
país. 

E nada mellor que invo-
car ao terrorismo, o
mefistófeles de moda,  para
librar os trastos do
descomunal fracaso. Del
Alamo descrébenos a traxe-
dia. Como se lle pagásemos
por ser un inxenioso
dramaturgo. Fai igual que
Mayor Oreja nos enterros
dos asasinados, cando nos
retransmitía os feitos, dan-
do fe, constatando a
realidade, sen ter en conta
que el estaba para resolver
o problema e non para tra-
tar de convencernos da fon-
dura dos seus sentimentos.

O Conselleiro de Medio
Ambiente culmina a obra
disparándolle á escuridade,
como un pequeno Bush, e
fala de terrorismo florestal
sen intuír sequer quen son
os terroristas do misto, on-
de se atopan, nen como se
organizan, nen quen lles
paga. Un desastre, sen con-
tar Sogama.!!

Novamente o Tribunal Constitu-
cional desestima un recurso de
amparo do concello de A Coruña
polo que pretendía inscribir o no-
me da cidade como La Coruña na
relación de municipios do Minis-
terio de Administracións Públicas.

Para Carlos Manuel Callón,
presidente de A Mesa pola Nor-
malización Lingüística, esta re-
solución é “unha nova vitoria
moral e legal para o idioma ga-
lego”. Nunha carta enviada a
Emilio Pérez Touriño, secretario
xeral do PsdeG-PSOE, A Mesa
solicita que “faga visible publi-
camente a súa opinión e que esi-
xa ao alcalde coruñés unha prác-
tica democrática e cívica; este
mantén unha actitude que aver-
gonza a calquer galego, despres-
tixia ao partido que vostede diri-
xe e cuestiona a súa autoridade
como secretario xeral. O alcalde
pertence ao PSOE e ningún par-
tido democrático pode permane-
cer impasíbel ante unha desobe-
diencia así”.

Despois de ter coñecemento
a comisión de goberno da reso-
lución do Constitucional, o por-
tavoz municipal, Javier Losada,
maifestaba con total desfacha-

tez que “o goberno local cum-
pre a legalidade en canto ao uso
do topónimo da cidade e acata a
sentencia do Tribunal Constitu-
cional”. Henrique Tello, porta-
voz municipal do BNG, califi-
cou de cachondeo e chapuza
xurídica o recurso presentado
polo concello: “É imcomprensí-
bel que a Xustiza permita este
reiterado chalaneo de escritos”.
Anunciou que o BNG se dirixi-
rá ao Tribunal Superior de Xus-
tiza de Galiza e ao Tribunal Su-
premo para denunciar “as argu-

cias do goberno municipal para
imcumprir a lei”.

O Director Xeral de Política
Lingüística, Paulo González
Moreiras, acusou recentemente
ao concello da Coruña de “falta
de respeto á Xustiza e ás institu-
cións”. Tamén o presidente da
Real Academia Galega, Xosé
Ramón Barreiro, declaraba que
“o bilingüismo non pode ser un
obstáculo para que se cumpra a
lei; o concello debe asumir a
normativa vixente respecto á uti-
lización do topónimo A Coruña”.

Nun recente artigo sobre a
Lei de Normalización Lingüís-
tica, Manuel Regueiro Tenreiro
dicía: “Antes de que a lei cum-
pra vinte anos, parece necesitar
que lle deamos maioria de ida-
de: con poder de esixencia”. A
súa tese é que non é unha au-
téntica lei, senón unha norma,
porque “non ten expresadas
aquelas accións, mecanismos
ou sancións que fagan posíbel o
seu cumprimento”. Indepen-
dentemente destes aspectos for-
mais, é unha evidencia que a
cuestión de fondo é que a Xun-
ta non ten vontade política para
facer cumprir a lei.

Estamos diante dun auténtico
despilfarro de cartos públicos pa-
ra eludir o cumprimento da lei.
Pola súa banda o BNG preguntou
ao goberno municipal polo custo
para as arcas municipais dos cin-
co recursos, todos perdidos, con-
tra as sucesivas sentencias dos
tribunais que decretan a obriga
de utilizar o topónimo en galego,
como única denominación oficial
da cidade. A Mesa anunciou que
estudia a posibilidade de denun-
ciar ao alcalde por malversación
de fondos públicos.!!

O Constitucional impide
rexistrar o topónimo

‘La Coruña’ 
MANUEL MONGE

Acusan ao alcalce coruñés de despilfarro
de cartos públicos por manter continuos
recursos contra as senténcias do topónimo

A Coruña

Podería ampliarse a EA e ERC
O BNG disposto
a relanzar a Declaración de Barcelona

A.N.T.
O Bloque Nacionalista Galego está disposto a “realizar propostas e
tomar novas iniciativas” para relanzar a Declaración de Barcelona,
como “resposta ao cerrilismo do PP e PSOE”, afirma Camilo No-
gueira, responsábel das relacións externas da organización frentis-
ta. Ao que se negan os nacionalistas galegos é a que este acordo
poda ser instrumentalizado por calquera dos partidos asinantes.

Camilo Nogueira.                         A.N.T.



Vén de coñecerse a existencia
dun anteproxecto de Lei de
Ordenación Urbanística e Pro-
tección do Medio Rural en Ga-
liza para facer fronte a iso que
chaman feísmo e parece que
hai unha conspiración de pai-
sanos para estragar a paisaxe.

En primeiro lugar, non coñezo
o anteproxecto. Coñéceno quen o
fixo. Nós só sabemos o que nos
deixaron ver e iso é un grave erro.
No ordenamento e recuperación
dos danos causados no rural nece-
sítase unha forte campaña institu-
cional de sensibilización para im-
plicármonos a todos e tamén se
precisa un debate, pero aquí nunca
se debate nada. O que se decida
agora vai afectar aos meus netos e
non podo opinar. Todo o vai deci-
dir un señor que hoxe é consellei-
ro e que mañán non o é. Ademais,
imos atoparnos cunha lei que tere-
mos que ler, estudiar e cumprir e
que aos dous días estaremos estu-
diando como incumprir, como to-
das as leis que entraron en vigor.

¿Por que di isto?
Na Galiza xa hai normativa

de similar rango, son as normas
subsidiarias provinciais. As pri-
meiras redactáronse cando o go-
berno tripartito. Despois chegou
o PP e “adaptounas” e agora es-
tamos ante o terceiro corpo legal.
Levamos máis de dez anos con

lexislación específica para o ru-
ral e é tempo dabondo como pa-
ra saber que se incumpriu siste-
maticamente. Iso faime supor
que a nova lei non ten por qué ter
maior fortuna, máxime nacendo
de forma secretista.

¿Non confía na capacidade
da lei para solucionar os pro-
blemas?

Aquí ningunha lei de protec-
ción que coñeza ten máis poder
que o que lle queiran dar os seus
transgresores. Galiza é un país
moi intenso, moi amplo, moi rico
en poboación e circunstancias vi-
tais e é moi difícil desde a admi-
nistración controlar tal diversida-
de de acontecementos. Un indivi-
duo que está nun despacho da ad-
ministración en Lugo está moi
lonxe do que sucede nunha aldea
do Saviñao, moi lonxe de incenti-
var, de promover, de vixiar... Dei-
xo implícito que a administración
local nestes aspectos é inoperati-
va por dous motivos: por falta de
medios –moi poucos concellos
contan con oficinas técnicas dota-
das– e porque a proximidade en-
tre administrado e administrador
corrompe no sentido da amizade,
da veciñanza ou da tutela do voto.

Se na administración auto-
nómica están moi lonxe e na lo-
cal demasiado cerca, ¿que so-
lución queda para o rural?

É difícil. Creo que na Conse-
llería de Política Territorial non
saben qué facer. Persoalmente
penso que hai varios problemas
que atallar. A arquitectura institu-
cional ten que facerse ben e no si-
tio adecuado, aínda que a maioría
dos edificios necesarios xa están
feitos. En canto á particular, a vi-
venda, habería que poñerse máis
restrictivos, dado que o volume de
vivendas desocupadas perma-
nentemente é moi elevado. O que
hai que ter claro é que hai que reu-
tilizar o parque inmobiliario
existente, con incentivos legais e
fiscais. Débese penalizar a nova
edificación e protexer a rede via-
ria da inmediatez da edificación.
Tamén hai que regular a vivenda
unifamiliar, normalizar o proceso
de construcción potenciando o
uso de proxectos tipo que permi-
tan industrializar a construcción,
axilizar o papeleo e outorgarlle o
control da execución ás oficinas
técnicas municipais, porque a vi-
venda unifamiliar é unha aventura
persoal, aínda que o 99% das mes-
mas teñen o mesmo esquema de
necesidades, o mesmo presuposto
e o mesmo proxecto constructivo.

Sinalaba á arquitectura
institucional como asignatura
pendente. ¿Considera que o
problema sobarda a construc-
ción individual?

De entrada penso que están ra-
dicalmente confundidos os que
consideran que a desfeita na orde-
nación do territorio no rural é un
problema estético e de aí que facer
unha normativa vendo a cuestión
como estética conduce ao fracaso.
É un problema xeral de disciplina.
O momento álxido sucedeu sema-
nas atrás, cando Cuíña foi presen-
tar en Moaña o proxecto para o
peirao e os veciños puxeron pegas.
Entón o conselleiro colleu un lapis
e modificou in situ o trazado dese-
ñado polos enxeñeiros. Vendo o
que sucede noutros países con
maior tradición urbanística que o
noso, vese que eles tiveron docu-
mentos de ordenación do territorio
desde finais do século XIX. Cen
anos de organización teñen que
notarse. O gran desenvolvemento
urbanístico en Europa no século
XX colleu a eses países con docu-
mentos e técnicos preparados para
organizar o país, pero aquí non
ocorreu. A primeira lei de ordena-
ción é de 1956 e ten carácter esta-
tal, para ordenar o crecemento das
cidades. A primeira lexislación en
Galiza non chega ata finais dos 80,
cando xa se implantara un modelo
de edificación desorganizado.

¿Cambiaron tanto as cou-
sas no rural?

As pautas de construcción se-
guen a ser as tradicionais: facer a

casa coas mans, onde se ten te-
rreo, cando se quere, sen técni-
cos... Trabállase como nos últi-
mos mil anos, pero ao desapare-
cer a economía de subsistencia e
chegar o mercado vense abaixo o
mundo rural. Hai cambios sen
que ninguén tutele, asesore fronte
a ese paso, nin a administración,
nin os intelectuais, nin os técni-
cos, nin os medios de comunica-
ción. Así, o paisano actúa cunhas
pautas que improvisa, cun resul-
tado catastrófico. Pero non é unha
catástrofe estética, é unha catás-
trofe humana: milleiros de vidas
entregadas a construír vivendas
que non se van a ocupar, tantos
recursos que se podían dirixir a
actuacións promotoras de desen-
volvemento... Aí, por exemplo, a
banca ten gran responsabilidade
porque captou recursos para des-
tinos inoperativos. Outro impacto
é sobre as infraestructuras. Cons-
truíuse usando a rede viaria como
apoio e colapsouse. Entre Ouren-
se e Lugo hai que construír unha
nova estrada porque a vella está
inzada de edificación.

¿Hai culpábeis?
Sinálase aos paisanos pero son

os menos culpábeis. Tamén está a
administración, a banca... Hai
centros de saúde, colexios, conce-
llos edificados recentemente con
graves patoloxías constructivas. A
arquitectura institucional ten que
ser exemplarizante tanto na cali-
dade do material como na forma,
pero non é así. Non pode ser que
en Teo as piscinas municipais es-
tean a carón dunha gasolineira ou
que haxa descordenación entre as
consellerías e que en Melide se
autorice unha formigoneira nun
espacio natural protexido. Como
este caso hai moitos outros. Iso
non é feísmo, é un caos; a cues-
tión estética é secundaria.

Sen embargo, o antepro-
xecto de lei ao que nos refería-
mos ao principio regula os ma-
teriais constructivos.

Lerias. Vai ser a terceira vez
que unha lei regule esta cuestión.
Poñamos un edificio enorme, un-
ha nave industrial, no medio dun-
ha agra ordenada pola concentra-
ción parcelaria: un caso estendido.
Revistamos ese edificio de pedra
e poñámoslle tella. Segue a ser un
disparate, pero revestido e cuber-
to. O problema é que nesa zona de
concentración parcelaria non de-
bería permitirse construír, nin con
pedra, nin con bloque nin con alu-
minio. O tema dos materiais é me-
nor. ¿Cantos chalés construídos
con pedra, forxa, tella, madeira e
cun carro do país no xardín non
son unha agresión? A ría de Arou-
sa está chea de casos.

¿Que pensa dese gusto re-
cente pola construcción de ca-
sas de tipoloxía tradicional?

¿Dese revival? Cando cons-
truímos facémolo para os demais e
non é bo que a nosa forma de
avanzar cara o futuro estea basea-
da na reproducción de modelos do
pasado, sobre todo porque son
modelos epidérmicos. Recóllense
aspectos puntuais, os máis fáciles
de coller, pero se ignoran os máis
intelixentes patróns do pasado, co-
mo é cómo se implanta a arquitec-
tura no territorio, a escala que de-
be ter, a relación coas outras cons-
truccións... O que estamos produ-
cindo son caricaturas do pasado.
Case non hai aportacións da arqui-
tectura á cultura, como si acontece
noutros lugares do mundo.!
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Plácido Lizancos
‘O rural é un caos, pero non estético, é víctima

dunha catástrofe humana’
HORÁCIO VIXANDE

O arquitecto Plácido Lizancos é un experto na construcción e ordenación do mundo rural e como tal aborda
cuestións relacionadas coa lexislación e co que hoxe se coñece como feísmo, termo que desgusta ao técnico.

A.N.T.



RUBÉN VALVERDE
A estructura municipal galega
está obsoleta. Nesta apre-
ciación coinciden políticos e es-
pecialistas na materia que con-
sideran que coa fusión e unifi-
cación de varios concellos gale-
gos, os seus recursos poderían
crecer entre un 38 e un 57%. 

O alcalde de Lalín, Xosé Crespo,
fixo hai pouco unha proposta de
reducir o número de corpora-
cións a 60 de cara ao ano 2017.
Na investigación que desenvolva
dito proxecto traballará a Univer-
sidade de Santiago coa colabora-
ción da Xunta de Galicia. Segun-
do explica o experto en munici-
pios, Xosé Fariña Jamardo, a ac-
tual estructura quedou obsoleta
xa que data de 1836-40, cando os
condicionantes eran moi diferen-
tes: moi malas comunicacións e
alta dispersión do hábitat.

Ao longo dos séculos XIX e
XX fóronse dando nas principais
zonas urbanas anexións de con-
cellos limítrofes que fixeron que
algunhas vilas e cidades medra-
sen de tamaño e dispuxeran de
máis recursos para lograr unha
mellor dotación de servicios.
Sen embargo a tendencia oposta,
de disgregación de municipios,
tamén foi unha tónica constante
durante a última centuria. De fei-
to, se en 1900 existían 323 Con-
cellos, na actualidade o número
reduciuse tan só a 315. Entre os
núcleos que máis creceron por
medio da absorción destacan Vi-
go, Santiago, Ortigueira, Cela-
nova, Vilagarcía de Arousa e, so-
bre todo, Pontevedra.

O municipio máis grande de
Galicia en canto a habitantes,

Vigo, foise formando historica-
mente pola vía da anexión. En
1821 existían os Concellos de
Teis, Cabral, Valadares, Lavado-
res e Bouzas, ademais do vi-
gués. Despois da división muni-
cipal de 1836-40,
promovida polo
ministro Javier
de Burgos, os
tres primeiros
concellos foron
unidos ao da ci-
dade olívica. A
partir de 1900,
Vigo incorporou
tamén a Lavado-
res e Bouzas.

Santiago de
Compostela ane-
xionou Conxo e
Enfesta. A Coruña
soamente absorbeu a Santa María
de Oza. Celanova a Acevedo do
Río e Vilanova; Ferrol a Serantes;
Poboa do Caramiñal a Caramiñal;
Ourense a Canedo, etc. A maioría

destas incorporacións fixéronse de
xeito voluntario, por acordo dos
veciños e logo ratificado nunha
asamblea mixta de ambos munici-
pios. Algunhas outras foron im-
postas por Real Orde Ministerial,

sobre todo en tem-
pos de Franco, co-
mo foi o caso da
absorción de Se-
rantes por parte de
Ferrol, pasando a
chamarse daquela
Ferrol del Caudi-
llo. Outra anexión
“involuntaria” foi
a anteriormente
mencionada de
Bouzas por parte
de Vigo e que se-
gundo se relata na
época e recolle

Xosé Fariña, “a anexión levouse a
cabo con protesta dos seus habi-
tantes que seguen aspirando una-
nimemente a recobrar de novo a
súa independencia”.

Ao longo do século XX ta-
mén se deu a fórmula da fusión
de dous ou máis concellos para
acabar formando un máis gran-
de con distinto nome. Foi o ca-
so de Vilameá e Vilaodrid, cre-
ando A Pontenova, na provincia
de Lugo. En Ourense deuse a
unión de Vilameá e Freas de Ei-
ras, para formar Ramirás.

Nalgúns casos, especialmen-
te na provincia de Lugo, algúns
concellos variaron de nome. Por
exemplo, Guitiriz antes chamá-
base Trasparga, Vicedo era antes
Riobarba ou Baralla substituíu a
Neira de Jusá. Tamén cómpre
dicir que a división parroquial
propia de Galicia tamén influíu
bastante na formación dos con-
cellos, xa que moitos se foron
ampliando mediante a segrega-
ción e adhesión de parroquias,
como ocorreu en Beade ou Ri-
badavia en Ourense, aínda que
esta foi unha tónica dominante
nas catro provincias.!
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Só as cidades e grandes vilas creceron pola anexión de concellos limítrofes

Califican de anticuada a estructura municipal
A tendencia
disgregadora
As segregacións tamén foron
numerosas e en moitos casos
incomprensíbeis, dende o pun-
to de vista da administración
de recursos públicos. Hoxe en
día, moitas desas incoheren-
cias do pasado seguen a repro-
ducirse. Se por exemplo en
1925 aparecía Mondariz-Bal-
neario, como excisión de
Mondariz por mor da separa-
ción de dous parroquias dentro
do Concello, na última década
a Illa de Arousa constituíse ta-
mén como Concello propio a
pesar de non contar cunha can-
tidade de habitantes numerosa
nin malas comunicacións con
respecto a Vilagarcía. 

En total, durante o século
XX constituíronse dez novos
termos municipais: Pontecesu-
res, Rábade, Mondariz-Balnea-
rio -o máis pequeno de Galicia-
, Negreira de Muñiz, Ribeira de
Piquin, A Pontenova, Ramirás,
Cariño, Illa de Arousa e Burela.
Un total de 325 concellos que
fan moi difícil unha administra-
ción de recursos axeitada e que
en moitos casos leva a que nu-
merosos municipios estean alta-
mente endebedados. Por este
motivo, hai corporacións que li-
bremente empezaron a levar a
cabo reunións para corrixir es-
tas incoherencias que provocan,
entre outras cousas, un excesivo
localismo en Galicia. Por exem-
plo, en Cee e Corcubión xa se
iniciaron as negociacións para
unir ámbolos dous concellos.!

O sociólogo e profesor da
Universidade de Santiago, Pé-
rez Vilariño, ten elaborado va-
rios traballos sobre a creación
de áreas metropolitanas en
Galicia. Dende o punto de vis-
ta da dotación de servicios o
máis lóxico sería crear gran-
des áreas urbanas unidas por
boas comunicacións. Nese
sentido, o “corredoiro” do
Atlántico podería estar forma-
do por varios grandes núcleos

con inmellorábeis comunica-
cións con Portugal. Para Vila-
riño, calquera outra reforma
municipal que non se dirixa
cara a formación de áreas me-
tropolitanas “sería un atraso e
unha volta ao pasado”.

O futuro administrativo
de Galicia parece que apunta
cara unha unificación de
concellos, para intentar pa-
liar a vella división de me-
diados do XIX, moi marcada

pola excesiva dispersión do
hábitat. Sen embargo, exis-
ten aínda moitos intereses lo-
calistas que poden impedir
futuras anexións ou fusións.
O alcalde de Baiona denun-
ciaba esta semana a pouca
cooperación existente entre
os municipios da área metro-
politana de Vigo e denuncia
a ameaza de que a cidade “se
trague a concellos como Ni-
grán ou Redondela”.!

Os expertos avogan pola creación
de grandes áreas metropolitanas

Ferrol, na imaxe, absorbeu Serantes.                                                                                                                                                                                                                              XURXO LOBATO

Vigo foise
formando
historicamente
pola vía
da anexión
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A.N.T.
O BNG sería a forza máis vo-
tada en Ferrol e Pontevedra,
mentres que en Vigo estaría,
practicamente, igualada co
PP pero a notábel diferencia
do PSOE, segundo un inqué-
rito realizado pola forza polí-
tica nacionalista ao que tivo
acceso A Nosa Terra. Con es-
tes resultados, os nacionalistas
agardan recuncar nas tres al-
caldias que teñen actualmente.

PP e BNG manteñen unha pecha-
da pugna pola alcaldía de Vigo e
por ser a primeira forza da cida-
de, pois só os separan dous pun-
tos de diferencia na intención de
voto. O PP obtería segundo o in-
quérito o 21,5%, mentres o BNG
lograría o 18,9%. O PSdG-PSOE
situaríase no 12,4, a máis de ca-
tro puntos do BNG. PROVI, a
forza liderada por Manuel Soto
quedaríase unicamente no 4,5%.

Lois Castrillo, actual alcalde
é o candidato preferido por máis
vigueses, avantaxando nun pon-
to á candidata popular, Corina
Porro. Pérez Mariño, o candidato
socialista só logra a cuarta praza,
catro puntos por detrás de Ma-
nuel Soto. Corina Porro é, ao
mesmo tempo, a candidata máis
rexeitada polos vigueses.

Os votantes do BNG respal-
dan nun 74,8% a Lois Castrillo
como candidato á alcaldía. O
58% dos votantes do PP prefire a
Corina Porro como alcaldesa e o
10% a Maite Fernández. Só o
40% dos votantes socialistas
apostan por Pérez Mariño como
alcalde, mentres o 20% destes
prefire a Manuel Soto.

Consolídase en Ferrol

Un inquérito realizado a fins de
maio afirma que o BNG se con-
solida como a primeira forza po-
lítica de Ferrol cun 31,7% dos
votos. O PP obtería o 29,8% e o
PSdG-PSOE o 26,4%. O inquéri-
to mostra como significativo que
as decisión máis importantes pa-
ra o modelo da cidade acadan al-
tos pontuacións, respaldando ta-
mén a capacidade de xestión
acreditada polo concello. Os ci-
dadáns valoran especialmente a
capacidade do goberno para nor-
malizar definitivamente a vida
municipal. Tamén lle otorga unha

alta pontuación á oferta de serví-
cios e á humanización da cidade.

Gaña en Pontevedra

En Pontevedra o BNG tamén sería
o partido máis votado, aínda que
non acadaría a maioría absoluta á
que aspira. Conseguiría segundo o
inquérito o 38,4% dos votos. A es-
caso marxe sitúase o PP cun
37,4%, mentres que o PSdG-
PSOE podería acadar o 23,0%. É
de significar que o PP é rexeitado
por un tercio dos pontevedreses co-
mo opción a votar. O BNG tamén
se distancia claramente entre os
votantes menores de 44 anos, men-
tres que o PP o dobla en porcenta-
xe de votos entre os maiores de 65.

O BNG tamén é o único grupo
aprobado pola maioría dos ponte-
vedreses, sendo o PP o partido pe-
or valorado. O traballo deste in-
quérito foi realizado en marzo.

A estratexia nacionalista

Con estes resultados o BNG se-
guiría a depender do PSdG-PSOE
para recuncar á fronte das alcaldí-
as. Pero agora os nacionalistas,

desde a súa Asemblea Nacional,
xa non emprezan aos socialistas a
definirse previamente sobre os
pactos. Beiras rexeitou unha
“fronte contra o PP”, como recla-
maba ata as eleiccións autonómi-
cas, nun claro cambio de postura.

Ademais, o voceiro do BNG,
advertiulle ao PSdG-PSOE que
lle imporá “condicions máis estri-
tas” para os posíbeis pactos pos-
teleitorais. No BNG quéixanse de
falta de lealtade do PSdG-PSOE
e, mesmo pensan que a súa actitu-
de construtiva en Lugo e Com-
postela, non correspondida polos
socialistas nas outras cidades, os
sitúa en piores condicións.

Os alcaldes nacionalistas ta-
mén van apretar o acelerador para
desmarcarse dos socialistas, e dei-
xar clara cal sería a súa política de
ter maioría suficiente e que proxec-
tos non puderon levar a cabo por
culpa dos seus socios.  Así, o alcal-
de vigués, Lois Castrillo botoulle
en cara aos seus socios no pleno do
pasado día 2 ser os causantes de
que non se realizase a planta de
compostaxe e tratamento de resí-
duos. Planta que se inaugurou na
Coruña e se vai realizar en Lugo.!
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Mª PILAR GARCÍA NEGRO

AGaliza conta con vá-
rias multinacionais
moi nomeadas no

mundo da confección de
prendas de vestir,
femininas e masculinas. A
marca “moda galega” está
ben consolidada no merca-
do, con nomes e firmas
abondo coñecidas, que
cotizan en Bolsa, teñen un-
has facturacións e uns
benefícios impresionantes e
gaban-se de abriren tendas
e tendas por todo o mundo
mundial. Ao igual que no
mundo da cociña, dá-se
aqui o paradoxo histórico
de que, sendo mulleres as
tradicionais –e milenárias–
traballadoras da agulla,
son homes os que, na imen-
sa maioria, ostentan e
detentan o poder
multimillonário de
indústrias que, novo para-
doxo, non existirian sen o
traballo de miles, millóns,
de mulleres en todo o mun-
do. Anverso e reverso dun-
ha moeda cuxa face máis
coñecida é a que enche
tantas páxinas de revistas,
de prensa especializada e,
tamén, de prensa diária, a
cada paso máis afanada en
praticar o deporte da com-
petencia coas revistas do
corazón (?), que non de
cardioloxia, precisamente...
Falemos do reverso.
Firmas ben coñecidas da
moda galega dan emprego,
legal e alegal, regulado ou
submerxido, visíbel ou
negro, a miles de mulleres
na nosa nación, en talleres,
cooperativas ou nas suas
casas. ¿Non lles cairá a ca-
ra de vergoña por pagaren,
no século XXI, salários
baixísimos e manteren con-
dicións leoninas de traballo
que, nalguns casos, se
aproximan á escravatura?
¿Que dicer –cifras reais,
non aproximacións– cando
se comparan as 275 (duas-
centas setenta e cinco)
pesetas que unha modista
ou costureira recebia hai
trinta anos por
confeccionar un abrigo e as
450 (catrocentas cincuenta)
que hoxe pode receber por
prenda rematada? Diga-se
en que outro sector aumen-
tou o salário 175 pesetas
por produto en 30 ou 32
anos (1970-2002). Mais non
nos inquietemos: ao cabo,
son mulleres, portanto con-
denadas de por vida a
infrasalários, axuda
familiar no canto de
soldos, doenzas
profisionais non
recoñecidas, condicións de
hixiene e salubridade como
cadraren e, iso si, leitoras
ávidas das revistas que ofe-
recen todo o glamour (e a
explotación nunca confesa-
da) do mundo da moda
que elas fabrican.
¿Império da moda?
Império da explotación la-
boral feminina.!!

BASES DO I PREMIO DE XORNALISMO
“JOHÁN CARBALLEIRA”

O Concello de Bueu e a Asociación Cultural “Amigos de Johán
Carballeira” convocan o I Premio de Xornalismo “Johán Carballeira”,

que se rexerá polas seguintes bases:
1.) O certame está aberto a tra-

ballos enmarcados en calquera xé-
nero periodístico, publicados con
firma ou pseudónimo entre o 1 de
xaneiro e o 31 de outubro do 2002,
ámbalas dúas datas incluídas, e es-
critos en galego ou castelán.

2.) A temática dos traballos pre-
sentados é libre, se ben obrigato-
riamente deberá gardar relación
con calquera aspecto da realidade,
a cultura, a historia, a economía
ou a sociedade de Galicia, dos/das
galegos/as ou de calquera das súas
cidades, vilas ou lugares.

3.) Aceptaranse un máximo de
dous traballos por autor/a. De cada
traballo teñen que presentarse un ori-
xinal e cinco fotocopias da páxina ou
páxinas completas da revista ou xor-
nal que acolleu a súa publicación e
que conteña a data correspondente.

4.) Os traballos deben remitirse
nun sobre pechado á CASA DO
CONCELLO, EDUARDO VICENTI,
S/N, 36930 BUEU (PONTEVEDRA).
No exterior do sobre deberá figu-
rar “ I Premio de Xornalismo Jo-

hán Carballeira”. No interior do
sobre, ademais dos traballos,
achegarase unha plica coa direc-
ción e o teléfono do/a autor/a.

5.) Establécese un premio único
que terá unha dotación económica
de 3.000 e.

6.) O prazo límite para a recep-
ción de tódolos traballos que par-
ticipen neste certame péchase o
día 4 de novembro do 2002.

7.) O xurado cualificador estará
integrado por relevantes persona-
lidades do mundo periodístico e li-
terario.

8.) O Concello de Bueu resérvase
o dereito de reproducción dos traba-
llos premiados, así como de calque-
ra outro presentado ó certame, na
forma e o medio que estime máis
conveniente, aínda que incluíndo
sempre o nome de cada autor/a.

9.) O fallo do xurado farase pú-
blico ó longo do mes de decembro
do 2002, no transcurso dun dos
actos que forman parte da conme-
moración do Centenario do nace-
mento de Johán Carballeira.

Sería a forza máis votada en Ferrol e Pontevedra

O BNG mantería as alcaldías das tres
cidades, segundo un sondeo propio

Pontevedra
Extrapolación sobre voto válido

BNG ...................... 38,4%  
PP .......................... 37,4%   
PSdeG-PSOE ........ 23,0%  
Outros ...................... 1,1%

Ferrol
Extrapolación sobre voto válido

BNG ...................... 31,7%  
PP .......................... 29,8% 
PSdeG-PSOE ........ 26,4%  
IF ............................. 9,1%  
IU ............................ 2,4%

Miguel Lores, Alcalde de Pontevedra, Xosé Manuel Beiras, e Lois Castrillo, Alcalde de Vigo.                              A. PANARO / Arquivo

Vigo 
Extrapolación sobre voto válido

PP .......................... 21,5%  
BNG ...................... 18,9% 
PSdeG-PSOE ........ 12,4% 
PROVI .................... 4,5% 
Non votaría ........... 11,6% 
Indecisos ............... 16,1%

Preferencia de candidatos
para alcalde

Lois Castrillo ........ 19,0% 
Corina Porro ......... 18,0%
Ventura P. Mariño ... 7,1%
Maite Fernández ..... 4,9%
Manuel Soto .......... 11,6% 
Sen preferencia ..... 25,6%



Só falta que Fraga estudie se
plantar cara o lume con medidas
semellantes ás ideadas polo pre-
sidente norteamericano. Bush
(arbusto en galego) ideou un
plan para atallar os incendios
cortando as árbores.

En Galiza, tras gastar cinco-
centos millóns de
euros en doce
anos, a praga do
lume continúa
inexorábel. De
todas as causas
relacionadas pola
Administración
como causantes
dos incendios fo-
restais, non se
erradicou total-
mente ningunha.

Recentemente
Manuel Fraga
deu un paso im-
portante ao reco-
ñecer que se ca-
dra habería que eliminar o gando
ceibe naqueles montes nos que
os incendios son recorrentes.
Trataríase de virar o modelo e
atacar as causas en lugar de in-
vestir en extinción, que tan pou-
cos resultados ofrece.

Pero o Ministerio de Medio
Ambiente podería dar novos pa-
sos que desandasen o camiñado.
En Madrid elaboraron un plan
para aumentar a masa forestal
con fin de frear a desertización.
De todo o Estado, sería Galiza a
zona na que se plantarían máis
árbores, deica a superficie fores-

tal alcanzar o 67% de todo o te-
rritorio.

A idea de Fraga de retirar o
gando ceibe dalgúns montes viría
a recoñecer que unha causa im-
portante do lume –senón a sen-
lleira– é o conflicto entre o sector
forestal e a agricultura. Desde es-

te punto de vista,
plantar máis ár-
bores significaría
aumentar o con-
flicto e, conse-
cuentemente, o
número de incen-
dios e por tanto a
desertización. Pa-
radoxalmente, a
ecuación resul-
tante sería: a máis
árbores, máis lu-
mes e máis deser-
tización.

¿Logo tiña ra-
zón George
Bush? Non, se-

nón se racha o equilibrio entre
bosques e prados e cultivos. Así,
para aumentar o tamaño da super-
ficie forestal tamén serviría con
reducir o número de agricultores.
Precisamente a isto último está
entregada a Política Agraria Co-
mún, polo que a solución Bush re-
sulta moito menos radical.

Teoría da conspiración

Na súa política de disparar
mangueirazos a cegas, o Gober-
no galego sempre teimou na
conspiración. Primeiramente

acusou a intereses espurios de
montar tramas incendiarias, pe-
ro ao máximo que chegaron as
autoridades foi a deter a algún
labrego pensionista que funga-
ba contra os xabarís. Mariano
Raxoi díxolle a Fraga que non
existe trama ningunha.

A CIG acusa á Xunta de an-
dar agora á procura de novos
culpábeis e anunciou a presenta-

ción dunha denuncia contra o
conselleiro de Medio Ambiente
Carlos de Álamo por espiar aos
traballadores das brigadas da loi-
ta contra o lume e por facer listas
negras entre eles. A Xunta negou
esta acusación e indicou que “fai
un seguimento dos equipos de
traballo que ten ao seu cargo, co
único obxectivo de procurar o
seu mellor funcionamento”.!
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Carandell
PERFECTO CONDE

Corrían os primeiros
setenta cando me
tocou o gozo de

atender a Luís Carandell
en varias das súas
frecuentes visitas a Galicia.
Daquela coincidiamos nas
páxinas do semanario
“Triunfo”, el como grande
figura do xornalismo
intelixente da época e eu
como aprendiz do que
aínda teño que aprender
agora. Luís era amigo de
Xesús Alonso Montero, que
foi quen nos puxo en
relación, pero teño para
min que non tardou en
decatarse de que o pasaba
mellor comigo bebendo
viños polas tabernas de
Santiago que discutindo de
marxismo co célebre
comunista galego.

Dende o primeiro
momento, decateime de
que Carandell era como
unha enciclopedia
británica en vivo e con
moito humor. Sabía de
case todo e do que non
sabía non falaba, tiña unha
alma viaxeira dentro dun
corpo de camiñante, sabía
escoitar en case que todos
os idiomas do primeiro
mundo –incluído o latín– e
non lle daba mágoa
recurrir aos acenos se
había que facelo. Luís era
un dos grandes, dos moi
grandes.

Era tan grande, de
corazón e de intelixencia,
que soubo converterse nun
verdadeiro “gurú” do
xornalismo de varias
décadas sen apearse nunca
da súa condición de home
de “seny”,  porque era
catalán, da súa retranca
por ser galego de adopción,
da súa temperanza por
castelán de instalación nin
do seu cosmopolitismo por
universal radicalmente
convencido. Luís
Carandell era toda unha
mestura de “pagés de
l’Ampurdá”, con toda a
serenidade intelectual dun
Josep Pla, e dun “snob” de
Manhattan, con toda a
ironía e a perspicacia dun
Tom Wolf sen fogueiras e
sen vaidades. Por ter ata
tiña algo de Castelao sen
que el mesmo se decatara.
¿Ou non é “Celtiberia
Show” unha multiforma de
calquera álbum do de
Rianxo?

O caso é que se nos foi
un dos bos e xenerosos
que, sen ser galego, era de
Galicia. Sen Carandell
somos lexión os que
ficamos orfos de espírito
crítico, de bo humor e de
intelixencia nun oficio, o
xornalismo, no que cada
vez máis escasean as
esencias e comeza a sobrar
a mistificación.!!

Ourense e Santiago cercadas polas lapas e
a Xunta vixía os funcionarios da loita contra incendios

O lume non deixa ver o bosque

Santiago (na fotografía) e Ourense quedaron cercadas polas lapas.                                                                                                                                   PACO VILABARROS

H. VIXANDE
Cercadas polas lapas, Ourense e Santiago padecen unha inusual né-
boa de fin de verán que cheira a eucalipto queimado. A Consellería
de Medio Ambiente pola súa parte controla os traballadores da
loita contra o lume porque non dan avío a apagar tanto incendio.

Mariano Raxoi,
ministro do Interior,
negou a existencia
de tramas
incendiarias.



H.V.
O peche da academia de idio-
mas Opening produciuse sen
as persoas matriculadas pre-
velo, aínda que sabían das difi-
cultades económicas da em-
presa, problemas que non se
explican co alumnado que tiña.

“Eu pequei de inxenua”, indica
Verónica Grela, estudiante com-
postelá de Opening que en outu-
bro de 2001 asinou un contrato
que se estendía ata outubro de
2003. “Paguei 30.000 pesetas en
efectivo e asinei un crédito para
desembolsar mensualidades ata
un total de 312.000 pesetas e ho-
xe quédanme por pagar 164.000
pesetas”, explica Verónica.

Como Verónica hai 2.500 per-
soas máis en toda Galiza. Matri-
culáronse nos tres centros que
Opening xestionaba no país direc-
tamente: en Pontevedra, Santiago
e Vigo. Hoxe, estudian actuar con-
xuntamente pola vía xudicial con-
tra os responsábeis desta empresa.
“Sabemos que as denuncias que
fixemos en Consumo non van ser-
vir de nada porque levan a unha
arbitraxe á que Opening non ten
por qué acudir, xa que Consumo
carece de capacidade sancionado-
ra”, explica Verónica.

No Instituto Galego de Consu-
mo admiten que só lles queda
“ofrecerlles unha arbitraxe, pero
non hai garantía de que resolva na-
da, aínda que algo hai que facer”.

Entre o alumnado de Opening
está presente a idea de que “algo
irregular había dentro desa em-
presa”, como indica Verónica
Grela. “En Santiago eramos 900

alumnos e había once ou doce tra-
balladores –engade Verónica–, de
modo que non tiñan por qué ter
problemas económicos; para min
as contas eran pouco claras e o di-
ñeiro marchou por algún lado”.

Os métodos de xestión tam-
pouco son do agrado das persoas
matriculadas en Opening. “Os pa-
peis eran pouco claros –conta Ve-
rónica–,  asinabas un contrato coa
empresa que a penas contiña da-
tos e que mesmo estaba sen asinar

e logo outro coa financeira, que
era o crédito. Eles traballaban con
moitas entidades e cambiaban
constantemente os contratos”.

Do proceso de crise en Ope-
ning, o alumnado tivo conciencia
relativa. “Eu tiña boa relación
coas profesoras e sabía que al-
gúns meses tiñan dificultades pa-
ra cobrar o salario e tamén dixe-
ron que andaban á busca dun
comprador que ía ser o grupo
americano Sylan, que ten as aca-

demias Wall Street, pero a última
hora botouse atrás; o que non
imaxinei era que quixesen ven-
der porque estivesen moi mal”.

Opening tiña o mesmo esque-
ma de funcionamento que Wall
Street, aínda que esta última em-
presa de momento nunca se viu
nunha situación como a que pade-
ce Opening. Aínda así, no resto do
Estado téñense rexistrado conflic-
tos entre alumnos de Wall Street e
esta compañía debido aos contra-

tos asinados para o financiamento
do curso. Nestes casos, as diferen-
cias xorden cando algún estudian-
te desexa abandonar o curso, xa
que ten que continuar a pagar as
restantes mensualidades que asi-
nou. Esta forma de financiamento
destas empresas a miúdo desgusta
ás persoas que pretenden estudiar
un idioma. “Eu sabía que estaba a
asinar un crédito e iso botábame
para atrás, pero ao final cedín”,
explica Verónica Grela.!
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Os alumnos de Pontevedra, Santiago e Vigo demandarán conxuntamente á academia 

O peche de Opening afecta en Galiza a 2.500 persoas

Ás nove da noite do luns dous de setembro, un grupo de alumnos afectados celebraron unha asemblea diante da sede de Opening en Santiago, situada na rúa Doutor Teixeiro. A. PANARO.

Nun conto popular galego (Pedro Corti-
zoilo) un rei pregúntalle ás súas tres fillas
canto lle queren. Unha responde: “Quéro-
lle pola vida”; outra “Quérolle polo cora-
zón”, e a máis nova “Quérolle tanto como
ao sabor dos sabores”. Descontento con
esta resposta, o rei bótaa da casa e só co
tempo recoñecerá a esta súa filla cando se
ve obrigado a comer unha comida sen sal:
“e o sal é o sabor dos sabores”, dirá el.

O sal xogou un papel primordial non
só na condimentación senón na conser-
vación dos alimentos. E da importancia
que se lle atribuía dá idea o feito de que
a paga dos soldados na antiga Roma re-
cibiu o nome de salarium (inicialmente
“ración de sal”) é dicir “diñeiro para
mercar sal”. Da paga dos soldados pasou
logo á dos demais asalariados.

Un sinónimo de salario é soldo que

procede do latín solidus “sólido”, nome
de certa moeda de ouro. A denominación
alude ao material, metal sólido, forte e de
valor constante, en contraste co das mo-
edas menores. E o soldado é o mercena-
rio pagado con un soldo, unha desas mo-
edas. Soldo e soldada pasaron tamén
despois a denominar o salario dos outros
traballadores.

Houbo na Europa medieval diversas
moedas, de distinto valor, co nome deri-
vado daquel solidus (soldo en Portugal,

sueldo en España, sou en Francia, sòldo
en Italia...), que pouco a pouco se foron
depreciando. Hoxe, en italiano e en fran-
cés soldi e sous son sinónimos de diñeiro
en xeral ou de  moedas de pouco valor;
coma quen di cartos, ou mellor aínda pa-
tacos. Por certo que o de pataco, moeda
de pouco valor, aínda que se conserve
fundamentalmente en Galiza, tamén foi
coñecido noutros países do sur de Europa.

Por vía popular chegaron a nós deri-
vados do adxectivo latino solidus (agora

xa non do substantivo que denominaba a
moeda) como por exemplo o verbo sol-
dar (“unir sólidamente dúas cousas, pe-
gar”) e por vía culta consolidar e solida-
rio (“unido nun todo”).

Igual vía popular e culta se dá nou-
tros casos: solteiro e solitario teñen a
mesma orixe, ambas proceden da familia
de solto, só.

Sinalemos á par de solteiro o cultis-
mo célibe (con celibato). O latín caelebs
“solteiro” deixounos tamén en galego-
portugués ceibe “solto, libre” que, como
é ben sabido, pode presentar esta única
forma para masculino e feminino ou ben
a variación de xénero usual na maioría
dos adxectivos: ceibo/ ceiba. E a partir
do adxectivo xerouse o verbo ceibar.

Tamén alguén un día (é de supoñer
que de broma) falaba dunha ceibeta.!

Salario
HENRIQUE HARGUINDEY

As Lavandeiras
Lendas e imaxes das donas do río

Mari Vega Cerqueiro

HISTORIAS GRÁFICAS

Mariví Villaverde

Tres tempos e a esperanza

Mariví Villaverde

MULLERES
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A.N.T.
Despois de varios meses de in-
terinato de Carlos Osoro, agora
en Oviedo, o Vaticano fixo pú-
blico o nomeamento de Luis
Quinteiro Fiuza como novo bis-
po da diócese de Ourense, un
territorio que abranxe a 312.000
habitantes e 737 parroquias.

Luís Quinteiro, de 55 anos,
natural do lugar de Sabrexo, en
Vila de Cruces, era atá agora
bispo de Fuerteventura e exer-
cía tamén de Auxiliar en San-
tiago, ademais de ostentar ou-
tros cargos dentro da Conferen-
cia Episcopal, como bispo pro-
motor do Apostolado do Mar
ou na comisión para a Doctrina
da Fe e de Migracións.

Considerado bó teólogo e
home sinxelo, Quinteiro é ubi-
cado no estilo reformista do ti-
tular compostelán, Xulián Ba-
rrio. Un reformismo de pene-
tración moi lenta, que para
moitos sectores anda na fron-
teira do inmobilismo. O novo
bispo ourensán, seguindo esta
liña, fixo declaracións sobre o
uso do galego na liturxia, “que
debe aumentar pero con moití-
sima prudencia”, o que leva á
práctica ausencia do galego.

Ás portas do Xubileo do
ano 2004, Quinteiro deixa va-
cantes ademais do cargo de
bispo auxiliar o de Deán da
Catedral. Ambos cargos  debe-
rán ser suplidos por decisión
vaticana que no futuro cercano
ten tamén que buscar sustitu-
tos ao bispo de Tui-Vigo, Xosé
Diéguez Reboredo, e ao con-
servador Gea Escolano, titular
de Mondoñedo-Ferrol, que
cumpren a edade de xubilación
dos 75 anos. Gea Escolano ven
de publicar nestes días unha
nova carta pastoral denigrando
“a busca do pracer sexual nas
parexas, que desvirtúa o amor
total que debe ter como fin a
procreación”.!
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Luís Quinteiro, un
teólogo conservador para
o bispado de Ourense 

A.N.T.
Xosé Xoán González Encinar
tiña unha fasquía un pouco fora
de época, de persoeiro de antes
da guerra: elegante, pulcrísima,
con barba ben cortada, mirada
elevada pero sempre atenta ao
saudo e unha voz grave, a ton
con estas características. A súa
maneira de ser era igual, suma-
mente respetuosa, e o seu estilo
algo demorado para os tempos
que corren. A súa fortaleza ética
non era algo que exhibise, se-
nón algo que se poñía de mani-
festo sobre todo cando lle toca-
ba corresponder aos amigos.
González Encinar finou o 22 de
agosto con a penas 57 anos. Un
cancro de pulmón acabou con
el en moi poucos meses. Era
monfortino de nación e en
Monforte foi enterrado, pero re-
sidía en Madrid desde hai va-
rias décadas. Ala polo 75 e 76,
sendo profesor na facultade de
Ciencias Políticas e Socioloxía
permitiu que no seu seminario
se reunise un grupo de galegos,
moitos deles hoxe significados
no nacionalismo. Naquela “cé-
lula” clándestina fermentaron
non poucas conciencias políti-
cas. El non participaba, dedicá-
base simplemente a defender e
facilitar o dereito de reunión
daquel fato de alumnos, orixi-

narios da mesma terra ca el, e
mantiña esta protección mesmo
cando a policía trataba de facer
algunha pescuda ao respecto. 

En 1977 foi o cabeza de lis-
ta pola provincia de Lugo do
Partido Socialista Popular que
lideraba Tierno Galván, un par-
tido formado por persoas ho-
nestas que acabou absorbido
polo PSOE cando as débedas
non lle deixaron outro camiño.
González Encinar non volveu
ter militancia política, pero es-
tivo sempre afincado nas ideas
de esquerda e sen esquecerse
nunca de Galiza. Unha das súas
últimas intervencións vencella-
das ao noso país foi a de infor-
mar favorabelmente, como ca-
tedrático de dereito constitucio-
nal, sobre os dereitos do BNG a
formar grupo parlamentario no
Congreso, cometido que levou
a cabo con brillantez intelectual
e compromiso político a peti-
ción dos nacionalistas. 

O seu curriculum estaba
ateigado de traballos rigurosos
en revistas españolas, italianas,
alemáns, inglesas e francesas.
En 1982 xa merecera o premio
do Centro de Investigacións So-
ciolóxicas polo seu traballo, lo-
go publicado por Akal, Galicia
sistema de partidos y compor-
tamiento electoral 1976-1981.

O tema que máis o preocupaba
na actualidade, e sobre o que
estaba traballando a fondo era a
relación entre dereito e infor-
mación, en concreto mostrábase
moi sensíbel a escasa indepen-
dencia dos medios televisivos
públicos. Consideraba que a si-
tuación actual non garantía a
pluralidade democrática que se
lle supón a estes medios e, sen
ser ningún radical, as súas pala-
bras desagradaban a certas
mentalidades satisfeitas co mo-
nopolio informativo reinante. A
el terialle gustado un modelo
máis tipo BBC, no que o Con-
sello de Administración dos
medios públicos non depende
tanto do goberno de turno, se-
nón do parlamento e de aseso-
res independentes de recoñeci-
do prestixio profesional que
non necesariamente esteñan so-
metidos aos vaivéns electorais.
Argumentaba sincera e apaixo-
adamente que co actual mapa
informativo a democracia non
era viábel.

Encinar era un demócrata
convencido, quería volver a Ga-
liza e cría nunha España federal.
Todo iso nestes tempos non é
pouco, sobre todo cando vemos a
tantas persoas de renome apun-
tarse á vella teoría de que o fin
xustifica os medios.!

A cita é nas rúas de Pontevedra
desde o venres día 6. A Feira
Franca chega á súa terceira edi-
ción e esta previsto que se orga-
nicen máis dun cento de xanta-
res e ceas polas rúas e prazas do
casco vello pontevedrés.

A festa que xa viña tendo
unha fonda identificación con-
seguiu en só tres anos unha im-
portante adesión popular. As
Prazas da Verdura, da Leña, do
Barón, o Campiño de Santa Ma-
ría ou o Teucro, son algúns dos
lugares onde están previstas os
encontros gastronómicos colec-
tivos, que se estabelecen baixo
un certo control do concello,
que quer evitar a improvisación
de postos, polo que se precisa
unha acreditación oficial. 

Na páxina web do concello
(www.concellodepontevedra.es)
pode lerse o bando da Feira:
“que os veciños da vila como de
outras calesquera partes que vi-
ñeren á dita Feira, que non pa-
guen, nen leven nen demanden
alcabala nengunha das merca-
dorias e mantementos e gandos
e bens e cousas que compraren
e venderen. Item mais que to-
das e calesquera persoas que á
dita Feira viñeren, vaian e ve-
ñan e estexan nela libre e segu-
ramente con todos os seus bens
e gandos e cousas e mercado-
rias que levaren e trouxeren, e
que non sexan presos nen deti-
dos, nen embargados, nen lle
sexan tomados os ditos bens e
mercadorias”.!

Avalou, como constitucionalista, o grupo parlamentar do BNG

Morre González Encinar, teórico da
independencia das televisións públicas

A.N.T.

Pontevedra volve ao
medioevo coa Feira Franca



¡Se as nosas avoas levantasen a
cabeza!, poderíase opinar. Sen
embargo hai que ter en conta que
coas présas do mundo actual, a
incorporación da muller ao mer-
cado laboral e que as nais e so-
gras veñen reducindo cada vez
máis as súas xornadas de traba-
llo, o invento está ben pensado.

Xosé de Lorenzo, director de
producción de A Rosaleira, nome
comercial do producto, explica
que a empresa ven tendo unha
estructura familiar dende princi-
pios dos anos corenta. De feito o
C.I.F. ten o número 503, un dos
primeiros da provincia. Daquela,
o seu avó, Xosé Sánchez, vendo
a carestía e escaseza dos produc-
tos frescos, empezou a traballar
con conserva vexetal como o to-
mate, as xudías, os chícharos,
etc. O proxecto continuou ina-
movíbel ata 1967. Entón deuse o
que Xosé denomina “unha na-
cionalización da producción”.
Viron que coa mellora das comu-
nicacións non se podía competir
coa conserva vexetal extremeña,
navarra ou rioxana “polo excesi-
vo minifundismo do noso cam-
po”, explica. De feito a produc-
ción de tomates en O Rosal en
cinco anos é igual ao dunha soa
empresa extremeña nun día. 

O sector de negocio levárono
cara vexetais aínda sen explotar
e que son típicos de Galicia. De

entre eles destaca o grelo, que
supón a maior parte do negocio
desta empresa, tanto en produc-
ción como en vendas. Preséntan-
se en latas de diferentes tamaños,
“dende os 400 gramos ata os 25
kilos”. Xosé defende a heroici-
dade da súa labor xa que “as con-
serveiras traballamos con exce-
dentes de producción e aquí coa
nosa estructura do campo é algo
bastante difícil de acadar”. A Ro-
saleira ten convenio con agricul-
tores que plantan unha parte en
exclusiva para eles a cambio dun
prezo previamente acordado. O
producto finalmente posto en
venda ao público é totalmente
natural: grelo precocido, auga e
sal. Sen colorantes, conservan-
tes, nin bifidus activos.

Na fábrica traballan arredor
de 21 operarios baixo capital
integramente galego. Apenas
existe competencia xa que nin-
gunha outra empresa traballa en
exclusiva con estes mesmos
productos. “Tan só hai algunha
gran fábrica de conxelados que
algunhas tempadas, con exce-
dentes existentes, envasan gre-
los, pero de forma irregular”,
afirma Xosé. O mercado funda-
mental ao que se dirixe esta em-
presa é o galego. Sen embargo,
tamén se exporta unha cantida-
de importante para o resto do
Estado e menos para Europa.

Neste último caso faise cando se
programa unha parte da produc-
ción baixo pedido.

Producción diversificada 

A especialización en vexetais ga-
legos levou aos directivos de A
Rosaleira a envasar outros pro-
ductos como a verza, as setas, o
tomate do país, os mirabeles ou
as xudías verdes. Destacan de
entre estes productos a fritada,
que é tomate e pemento para fa-
cer os refritos. Tamén a zaraga-
llada, nome que se lle dá ao rus-
trido da empanada consistente
nunha mestura de cebola, pe-
mento e tomate. Este invento fa-
cilita tamén bastante a vida non
só ás familias, senón tamén ás
panaderías e aos restaurantes.

Outro producto que chama a
atención é o dóce de feixoa, froi-
to que trouxeron os emigrantes
de centroamérica hai xa máis de
cen anos. A deputación de Ponte-
vedra tipificou hai pouco este
froito para ver cal posúe mello-
res características e sabor. Tráta-
se pois dun postre aínda desco-
ñecido pero cun toque tropical
nada desprecíabel.

Dende un lacón con grelos
ata un cocido, pasando por unha
empanada ou un rustrido con se-
tas. Quen sabe se nuns anos os
míticos spaguetti con atún, prato
internacional dos estudiantes,
non poderían ser substituídos por
un lacón con grelos ou por unhas
verzas con chourizo. Non está
moi claro a imaxe que debería
ter o Popeye galego, pero si o
que debería comer...!
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Expectativas
MANUEL CAO

No caso das ciencias sociais, a incorporación das expectativas
por parte dos propios axentes pode modificar substancial-
mente os resultados previstos. Non é posible isolar as predi-
cións realizadas do efecto que estas poidan producir no corpo
social. A existencia de diferentes graos de información por
parte dos grupos e individuos que interaccionan no conxunto
social permite analizar a importancia das expectativas e o
grao de racionalidade dos axentes á hora de actuar tendo en
conta que a información veraz ten un custo e, ás veces, é im-
posible de obter. No campo da economía, a introdución das
expectativas resulta esencial e así ten ocorrido na análise eco-
nómica xeral, no estudo de mercados específicos e na evolu-
ción das variábeis macroeconómicas básicas.

O que queremos indicar, aquí, é que as predicións ou previ-
sións realizadas inflúen sobre o propio acontecer social, econó-
mico, político etc. Por iso, é moi necesario ser coidadoso coa in-
formación proporcionada tratando de que sexa veraz e disponi-
ble a baixo custo para toda a sociedade. Habitualmente, nas so-
ciedades máis desenvolvidas dende o punto de vista dos dereitos
económicos e políticos existen institucións públicas ás que se lle
conferiu a responsabilidade de recoller, procesar e poñer a dis-
posición da cidadanía os datos de evolución dos indicadores eco-
nómicos, sociais e políticos máis relevantes para que a socieda-
de se poida facer unha idea relativamente axeitada sobre a reali-
dade que o condiciona e na que interacciona. Isto permite alon-
xar á cidadanía da manipulación por parte de grupos de intereses
ocultos detrás da elaboración de informes inducidos para benefi-
cio directo ou indirecto de colectivos ou individuos concretos.
Tamén permite reconstruír a dinámica interna sen a interferencia
parcial de sectores que tratan de desencadear dinámicas interesa-
das influíndo nas expectativas da poboación á hora de tomar de-
cisións que afecten a calquera ámbito da súa vida cotidiana. 

Existen casos nos que as expectativas inducidas mediante de-
terminadas informacións acaban por converter en realidade de-
terminada predición mentras que, noutros casos, as expectativas
abonadas pola experiencia anterior poden facer inútil caquera
cambio de rumbo. É impensábel que un analista de bolsa diga
que a situación é mala e vai ir a pior dado que é un creador de
expectativas e sempre tratará de dar algunha nova optimista pa-
ra os investidores; é absurdo que un ministro de economía ou tra-
ballo lance mensaxes negativas aos axentes económicos e sociais
aínda que saiba da gravedade da situación e sempre matizará coa
existencia de melloras no horizonte pois sabe que o que diga in-
fluirá inmediatamente nas expectativas dos axentes agravando a
situación existente; é estúpido que un político profesional detalle
un panorama catastrófico ou negativo para o seu proxecto senón
que tratará de dar mensaxes positivas ou dimitir de contado. 

Pois ben, no caso de Galicia e aplicada á evolución da lingua
galega, estase a producir un fenómeno increíbel. Primeiro, apa-
recen informes contraditorios sobre a evolución real da lingua
(uso, coñecemento) e despois, publicítanse estudios contradito-
rios que van dende que a situación da lingua é boa a outros de
signo catastrofista que pintan unha panorámica que concede á
lingua galega poucos anos de vida social. A maioría das análises
catastróficas proceden dos grupos ou institucións que din traba-
llar pola súa defensa ou introdución social alimentando expecta-
tivas ben fundadas nos individuos que se cuestionan se realmen-
te merece a pena ensinarlle aos seus fillos unha lingua que se-
gundo din os seus principais valedores (minoritarios electoral e
socialmente) ten os anos contados. A experiencia vital das per-
soas que saben que o idioma galego é cada vez máis necesario e
útil contrarresta, en parte, a influencia negativa dos agoirentos.!

‘É estúpido que un político
profesional detalle un panorama
catastrófico para o seu proxecto.

Tratará de dar mensaxes positivas ou
dimitir de contado”

Unha  empresa do Rosal
especialízase en vexetais típicos do país

Lacón con Grelos...
en conserva

RUBÉN VALVERDE
No Rosal, ao sur da provincia de Pontevedra, unha empresa empé-
ñase en demostrar que as ideas innovadoras non teñen porque estar
rifadas coa tradición. Trátase dunha conserveira. Vaia novidade, ¿non?
Pero a característica diferencial non está na producción, xa bicente-
nario en Galicia, senón na materia prima utilizada: grelos en lata.

PACO VILABARROS
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A.N.T.
A opinión pública española
apoia por ampla maioría a ile-
galización de Batasuna. Pero
tamén comezan a surxir voces
que pensan que esta medida,
aínda que por unha parte re-
sultase necesaria, podería cre-
bar garantías democráticas
tan fundamentais como as li-
berdades de reunión, asociación
e expresión. Tras o auto de
Garzón, medios europeos mi-
ran con lupa o Estado español.

A táctica tradicional da esquerda
abertzale, consistente en ir da
provocación ao vitimismo, se-
gundo conveniencia, encóntrase
agora neste segundo estadio. Do
“votar HB é votar ETA” lanzado
no seu día en alta voz por Jon
Idigoras á petición de solidarie-
dade democrática con Batasuna
de hoxe media unha forte ofen-
siva do Goberno español. 

Aznar non dubida en poñer
en risco a credibilidade do poder
xudicial, do mesmo modo que o
PSOE non dubidou en despresti-
xiar ás forzas da orde coa súa
utilización nos GAL. 

O PNV, en medio, recibe boa
parte dos golpes. O PP négalle a
transmisión de competencias pe-
ro obriga á policía vasca a clau-
surar as sedes abertzales, en con-
tra da opinión do goberno de Vi-
toria. Desde o outro lado, Bata-
suna a penas se resiste ao desalo-
xo da súa sede central de Pam-
plona por parte da policía na-
cional e ao tempo ofrece oposi-
ción activa ante os cerres por par-

te da Ertzainza dos seus locais na
comunidade autónoma vasca. 

¿A revancha de Aznar?

Parece un xogo demasiado suxo
para tratarse da simple defensa
da vida humana fronte o terro-
rismo. Hai tamén de por medio
unha batalla electoral, apuntada
desde páxinas tan neutras para
este caso como as da revista in-
glesa The Economist. Segundo

esta tese, Aznar non quedou sa-
tisfeito coa derrota das autonó-
micas, despois dunha forte cam-
paña mediática que se mostrou
insuficiente, e pensa enmendala
nas próximas municipais crean-
do unha especie de estado de ex-
cepción xudicial. Outra cuestión
é que desta volta lle saia ben. De
non ser así, podería encontrarse
axiña co problema de que a pe-
nas lle quedan cartas por xogar.

Doutra parte non hai que es-

quecer que toda o auto de Gar-
zón non é máis que unha medi-
da cautelar dun xuíz instrutor
que poderá ser aceptada ou re-
chazada na Audiencia Nacional.
Polo de pronto aí está xa o ante-
cedente do peche de Egin, un
periódico paralizado desde hai
catro anos sen que aínda se co-
ñeza unha sentencia definitiva.
Algúns xuristas xa apuntaron
que non a hai porque, de habela,
esta tería que ser a absolución.

O caso do xornal abertzale
viña levantando xa certa polé-
mica en Europa, que a ilegaliza-
ción de Batasuna acaba de in-
crementar. O problema é tan se-
rio que a ministra española de
Exteriores, Ana Palacio, tomou
a iniciativa pola man e púxose a
contestar cun artigo propio nada
menos que ao Financial Times,
que días antes expresara as súas
dúbidas pola medida contra o
partido de Otegi. !

Jaime Mayor Oreja
‘Hai unha
organización para
matar que é ETA e
outra para mentir,
o PNV’
“O problema do País Vasco é
unha gran mentira sobre a nosa
historia, coma se o problema fo-
se un litixio en-
tre vascos e es-
pañois durante
200 anos. Pero
para manter un-
ha mentira his-
tórica necesitas
cómplices no
presente; os
cómplices son o
crime e a men-
tira. Unha organización para
matar e outra para mentir.  ETA
é a expresión do crime, pero,
por incongruente que pareza,
nos seus comunicados di a ver-
dade. O PNV nin mata nin asesi-

na, pero minte case sempre.  A
súa forza é a mentira e pensa
que para conseguir os seus ob-
xectivos hai que mentir”.!

JAIME MAYOR OREJA é o
presidente do Grupo Popular no

Parlamento Vasco

Javier Pérez Royo
‘Contra Batasuna
está empezando
a valer todo’
“Na persecución de Batasuna
estase a cancelar o sistema de
división de poderes da Constitu-
ción. Contra Batasuna está em-
pezando a valer todo. Desde me-
didas lexislativas de constitu-
cionalidade máis que dubidosa
ata autos xudiciais, que máis
que decisións dun poder inde-
pendente do Estado, parecen es-
critos dun funcionario do Minis-
terio do Interior”.!

JAVIER PÉREZ ROYO é catedrático de
Dereito Constitucional

Jorge Trías
‘A nosa ruptura co
PNV ten máis que
ver con motivos
electorais que co
terrorismo’
“Hai algo que aínda me sorprende
e ao que só lle encontro explica-
ción nos sempre contaminantes
motivos electorais. ¿Por qué na
sexta lexislatura (1996-2000),
primeira do Goberno popular, ti-
vemos unha relación tan estreita e
cordial cos nacionalistas vascos e
de súpeto esborrallouse como un
fráxil castelo de area? ¿Non foi
durante eses anos de cacería de
concelleiros populares cando o
Goberno vasco, mediante o con-
certo, conseguiu as maiores cotas
de autogoberno? Por conseguinte,
á ruptura co PNV, primeiro, e lo-
go, aínda que máis suavemente,
cos nacionalistas cataláns de CiU,
hai que buscarlles motivos que
nada teñen que ver co terrorismo.

O PP rompe co PNV, non porque
estes asinen acordos puntais con
Batasuna, senón porque conside-
ran que desa ruptura se obterán
maiores réditos electorais”.!

JORGE TRÍAS foi deputado do PP por
Barcelona entre 1996 e 2000.

Fernando López
Agudín
‘É todo un éxito
histórico de Aznar’
“Dous anos despois de obter a
maioría absoluta, na recta final da
segunda lexislatura, Aznar conse-
guiu que as súas ideas señan ase-
made as da inmensa maioría dos
españois e que, mesmo, quen
executaron en pasadas décadas
unha política completamente
oposta súmanse agora entusias-
mados ao novo curso. Todos repi-
ten estes días o que enunciara da-
quela desde a Moncloa, nada
máis pecharse as últimas urnas
xerais, ao sentenciarse a necesi-
dade de correxir sen complexos o

erro da transición. É todo un éxi-
to histórico de Aznar”.!

FERNANDO LÓPEZ AGUDÍN é
xornalista. Foi xefe de prensa de

Juán Alberto Belloch na súa etapa de
ministro do Interior do PSOE. 

Patxi López
‘A proposta de máis
soberanía non é
unha solución,
porque ETA
é insaciábel’
“A ilegalización de Batasuna non é
a variña máxica para acabar con
ETA. Pero a solución tampouco é a
que propoñen os
nacionalistas de
máis soberanía.
Por un lado por-
que iso divide
máis á sociedade
vasca e, por ou-
tro, se o que in-
tentan con iso é

DEZ OPINIÓNS SOBRE A ILEGALIZACIÓN

Medios europeos e xurídicos cuestionan a medida de Aznar

A ilegalización de Batasuna logra un amplo apoio
social pero dana os principios democráticos



Nº 1.046 ● Do 5 ao 11 de setembro de 2002 ● Ano XXV

contentar á besta, está bastante de-
mostrado que ETA é insaciábel”.♦

PATXI LÓPEZ é o secretario xeral
do PSE-PSOE

José Ignacio
Ormaetxe
‘Batasuna vaise
reorganizar’

“Como profesional da policía e
tendo en conta as informacións
que poseemos podo dicir que Ba-
tasuna se vai reorganizar e ade-
mais vamos ter unha nova difi-
cultade: unha parte dese mundo
que era visíbel, vai a ocultarse na
clandestinidade. Para a policía
vai ser máis difícil loitar. Parado-
xicamente esta medida é unha
victoria de ETA, que utiliza sem-
pre como principal argumento
que a vía política é inútil para
conseguir a independencia e que
só serve a loita armada. De todo
isto non pode sair nada bon. A so-
ciedade vasca, que é unha socie-
dade sá, vai sufrir moito, pero o

xuíz Garzón non nos pediu nunca
a nosa opinión sobre nada”.♦

JOSÉ IGNACIO ORMAETXE é o director
da Policía do Criminal da  Ertzaintza.

The Economist
‘O problema
non se resolverá só
con represión’

“Os críticos observan que hai
unha vea de venganza en prohi-
bir Batasuna: ETA tratou de ase-
sina a Aznar (e outros líderes po-
líticos). Non hai que esquecer o
fracasado intento de Aznar de
arrebatar o poder aos nacionalis-
tas no Goberno rexional. Algúns
pensan que se trata de dividir o
campo nacionalista para promo-
ver os intereses do seu partido.
Non é unha mala idea, se funcio-
na. Aínda que o importante é que
non contribuirá nada a poñer fin
ao terrorismo. E poñerá as cou-
sas máis difíceis para atopar un-
ha canle de diálogo cando che-
gue o momento, que virá, de pro-

postas políticas. O problema
vasco non se resolverá só con re-
presión. Nalgún estadio a políti-
ca deberá intervir”.♦

Artigo da revista inglesa
The Economist (31-VIII-2002)

Francesco Cossiga
‘Mañá poden
ilegalizar a calquer
outro partido
nacionalista’

“Poñer fóra da lei a Batasuna, que
recolleu o 10% dos votos nas
eleccións ao Parlamento vasco,
representada democraticamente
nas Cortes españolas de Madrid e
no Parlamento Europeo, é un gran
erro; non significa debilitar, senón
reforzar a presión que ETA exerce
sobre a poboación vasca. Provoca
estupor e abraio que precisamente
nestes días, cando saen á luz os
crimes de Francisco Franco e se
abren as fosas comúns nas cales,
para borrar a memoria, guindaron

a parte dos cento cincuenta mil
fusilados, militares e políticos da
República, despois de rematar a
guerra, volva a iniciarse a vía da
persecución, que non vai só con-
tra Batasuna, senón que hoxe é
contra Batasuna, mañá contra os
nacionalistas vascos tout court,
pasado mañá contra os nacionalis-
tas cataláns e despois contra os
navarros, os de Aragón ou os das
illas Baleares”.♦

FRANCESCO COSSIGA

foi presidente de Italia.

Genma Zabaleta
‘A ilegalización
erosiona
a convivencia’

“A ilegalización carece de efectos
positivos, erosiona a convivencia
e non resolve os problemas e con-
tenciosos de carácter político que
hai en Euskadi”.♦

GENMA ZABALETA é deputada polo
PSE-PSOE no Parlamento Vasco.

Arnaldo Otegi
‘É unha gran victoria
da esquerda
independentista’

“O realmente preocupante pa-
ra o Estado é que o conflicto
está xa situado entre o pobo
vasco e o Estado. O que non
cabe na democracia española
non é Batasuna. O que non ca-
be é o pobo basco.  Esa é a
gran victoria popular da es-
querda independentista vasca.
E iso só se resolve dunha ma-
neira, con soberanía para o po-
bo vasco. Cando digo que Eus-
kal Herría vai ser o Stalingra-
do político dos fascistas espa-
ñois dígoo con absoluta segu-
ridade”.♦

ARNALDO OTEGI foi o portavoz
de Batasuna ata a súa ilegalización.

Dúas imaxes do precintado dos locais de HB e da resistencia dos militantes abertzales.

A alcaldesa de Lasarte, Ana Ur-
chueguía (PSE-PSOE), víctima
en varias ocasións de ataques do
entorno de ETA, replicou publi-
camente o pasado día tres ás afir-
macións do xuíz Baltasar Garzón
que vinculan, no seu auto sobre
Batasuna, a Euskal Fondoa, aso-
ciación de cooperación interna-
cional da que Urchueguía é vice-
presidenta, coa infraestructura de
ETA en Latinoamérica.

Garzón afirma no seu auto
que “o control exercido por HB
sobre Euskal Fondoa é a causa
de que os fondos económicos
que xestiona  esta asociación se

poñan ao servizo dos proxectos
mercantís e/ou negocios de ETA
para contribuir ao sostenimento
dos seus militantes en Latinoa-
mérica e concretamente, neste
caso, Nicaragua”.

A argumentación de Garzón
parece estar orixinada no feito de
que Euskal Fondoa tivo como
vicepresidente e secretario na
súa fundación, en 1995, a dous
concelleiros de HB que perma-
neceron só seis meses nos seus
cargos. En Euskal Fondoa parti-
cipan na actualidade 70 entida-
des locais que representan a máis
do 80% da poboación vasca.♦

Garzón vincula a ETA
a unha alcaldesa do PSOE
ameazada

Batasuna conta con 934 cargos
públicos: un eurodeputado, sete
parlamentarios vascos, oito nava-
rros, 28 membros das Juntas Ge-
nerales e 890 cargos locais, entre
os que se encontran 52 alcaldes
(34 en Guipuzcoa, dous en Araba,
11 en Vizcaya e cinco en Navarra.

A organización abertzale ob-
tén 1,2 millóns de euros proce-
dentes dos parlamentos de Vitoria
e Pamplona. O Goberno central
negouse desde hai anos a abonar
as subvencións electorais, pese as
sentencias dos tribunais favora-
beis á organización. Agora, o xuíz
ven de embargar eses fondos, que
ascenden a 2,6 millóns de euros.
Non oustante, HB recibiu durante
os últimos dez anos subvencións
electorais procedentes do Gober-
no vasco. Desde 1995 tería recibi-

do por esta vía máis de dous mi-
llóns de euros.

O xuíz Garzón estima ade-
mais que só a través das herriko
tabernas a organización vasca
move cada ano máis de 2.000
millóns de pesetas.♦

Os números de Batasuna

Jone Gorizelaia, deputada de HB en Vitoria.



RUBÉN VALVERDE
En Johannesburgo empezou a
percibirse un cambio de rumbo
nos discursos públicos dos diri-
xentes dos países máis pode-
rosos do mundo. Tanta en me-
dio ambiente como en axuda
contra a pobreza, Europa e os
demais paises comezan a dis-
tanciarse dos Estados Unidos
que se mantén atrincheirado
nas posturas menos solidarias.

Hai dez anos en Rio de Xaneiro
xa se advertira sobre as conse-
cuencias nefastas que poderían
ter para o planeta que os países
máis desenvolvidos non levasen
a cabo un cambio de actitude.
No cumio celebrado en Sudáfri-
ca o conto do lobo volveu a es-
tar presente. Sen embargo, desta
vez apreciouse unha fisura entre
o discurso dos Estados Unidos e
o dalgúns países da Unión Euro-
pea, como Alemaña, Francia ou
Gran Bretaña. Así mesmo, os
países pobres ou en vías de de-
senvolvemento, alzaron a súa
voz contra a escasa axuda que
están recibir en campos concre-
tos como a potabilización da au-
ga, a mellora da saúde pública, a
expoliación dos seus recursos
naturais ou melloras dos seus
sistemas agrarios.

Os temas tocados foron moi
diversos. Afectaron a áreas tan
diversas como a ecoloxía ou os
dereitos humanos. Camilo No-
gueira, eurodeputado do BNG,
estivo presente no cumio e cons-
tatou como “as demandas de gru-
pos ecopacifistas e defensores
dun desenvolvemento sustentá-
bel presentes en Porto Alegre, ti-

veron certa repercusión nos dis-
cursos de numerosos dirixentes
mundiais”. Na súa opinión, “a ci-
dadanía vai tomando conciencia
de que modelo ultraliberal sen
cortapisas ten que reformarse, al-
go impensábel hai uns anos”.

Europa marca distancias

A pesar das presións dos Estados
Unidos e dos medios de comuni-
cación norteamericanos para in-
tentar dar unha visión derrotista
e de fracaso do cumio, a realida-
de é que mesmo Tony Blair ou
Jacques Chirac presentaron pro-

postas concretas para tentar pa-
liar a pobreza. Moitas das vergo-
ñas do mundo quedaron patentes
nas distintas xornadas. Datos es-
candalosos que fixeron enmude-
cer a máis de un, como que cada
día morren máis persoas no
mundo a causa de diarreas por
non dispor de auga potábel que
mortes hai pola Sida. 

Para Camilo Nogueira, “a
Unión Europea debe asumir un
papel de paz, en favor do desen-
volvemento sustentábel e contra
a miseria e a pobreza, deixando
de estar subordinados aos Esta-
dos Unidos”. Neste sentido, des-
taca que esta actitude xa foi evi-
denciada en Johannesburgo. 

Sen embargo, as palabras non
poden quedar en papel mollado e
nunha simple declaración de in-
tencións. Non hai que esquecer
que moitos dos acordos tomados
en Río de Xaneiro hai dez anos
non chegaron a cumprirse. Os pa-
íses máis ricos fixeran un com-
promiso para intentar destinar un
0´7% do PIB como axudo para o
desenvolvemento. Na práctica
non houbo resultados. 

Os países máis ricos tan só co-
laboraron cun 0’22% de media,
con cifras máis baixas incluso por
parte dos Estados Unidos. Sálvan-
se da queima, polo momento, e
coma sempre, os nórdicos: Dina-
marca, Noruega e Suecia. A estes
tres hai que engadirlles Luxem-
burgo como países que si destina-
ron esa cifra tan significativa.

Un punto moi importante pa-
ra Galicia que foi tratado en Su-
dáfrica foi o do mantemento e
mellora dos recursos pesqueiros.
Os Estados chegaron a un firme
compromiso para que no 2015 se
teñan recuperado gran parte dos
caladoiros esgotados. Tamén se
avogou por un comercio máis
xusto e solidario e vertéronse
críticas á Organización Mundial
de Comercio.

Falta de acordos concretos

No eido dos Dereitos Humanos,
falouse longo pero con pouca
concreción sobre a universaliza-
ción dos mesmos. Avogouse po-
la defensa das liberdades indivi-
duais e polo desenvolvemento da
diversidade cultural. Pero tal e
como sinala Camilo Nogueira,
non se chegou a ningún acordo
concreto para castigar a aqueles
países que vulneran estes derei-
tos, especialmente no que atinxe
á igualdade entre homes e mulle-
res. As boas intencións deixan de
selo cando se permiten sucesos
como a recente condena a unha
muller a morrer lapidada en Ni-
xeria por cometer adulterio, que
nese país ao parecer é cousa de
un, nin máis nin menos.

No que respecta ao medio
ambiente volveron destacar e
non para ben os Estados Unidos
que seguen negándose a asinar o
protocolo de Kioto que regula a
emisión de gases contaminantes.
Tampouco quixo escoitar a quen
criticou a súa excesiva depen-
dencia de combustíbeis fósiles
(carbón e petróleo). 

Así mesmo, a Unión Europea
realizou un firme compromiso por
aumentar a utilización das enerxí-
as renovábeis e que estas pasen a
supoñer un 10% do total utilizado.
Pero tanto Washington como a
OPEP non quixeron saber nada
deste asunto. Si houbo algunha
boa noticia neste sentido, como
foi a predisposición de países co-
mo China ou Rusia e incluso Ca-
nadá para intentar levar a cabo as
propostas medioambientais.

Sen embargo, a pesar de que-
dar patente un cambio de inten-
cións por parte dalgúns dirixen-
tes, moitas medidas quedaron se
definir. Ademais, o tema da reso-
lución da pobreza quedou no
ámbito do voluntariado e non do
compromiso firme. !
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O Concello de Bueu, desexoso de honra-la figura de Xosé Gómez de la Cueva,
máis coñecido como Johán Carballeira, e asemade interesado no fomento da

cultura literaria en xeral, convoca a 

7ª EDICIÓN DO PREMIO DE POESÍA
JOHÁN CARBALLEIRA DE BUEU

B A S E S
1. Poderán concorrer a el tóda-

las autoras e autores que presenten
os seus orixinais escritos en lingua
galega e que non tivesen gañado
ningunha das anteriores convoca-
torias do premio. Os textos terán
que ser inéditos e a súa extensión
deberá supera-los 400 versos.

2. Presentaranse cinco copias en
tamaño folio, mecanografadas a
dobre espacio e asinadas con
pseudónimo ou lema. Xunto coas
copias achegarase un sobre pecha-
do no cal constarán os datos per-
soais do/a autor/a.  

3. As obras remitiranse á CASA
DO CONCELLO DE BUEU, EDUARDO
VICENTI, S/N, 36930 BUEU (PONTE-
VEDRA), facendo constar no exte-
rior sobre “7ª Edición do Premio
de Poesía Johán Carballeira”.

4. O prazo de presentación dos
orixinais remata o 30 de setembro
do 2002.

5. O premio terá unha dotación
única de 1.500 e. O premio pode-

rá ser declarado deserto.
6. O Xurado estará composto por

cinco membros escollidos entre dife-
rentes figuras relacionadas co mundo
da literatura galega, e máis un secre-
tario, con voz e sen voto, en repre-
sentación da Corporación municipal.

7. O fallo do Xurado producira-
se antes do 1 de decembro do
2002. A entrega do premio terá lu-
gar ó longo dese mes de decem-
bro, na data e hora que se concre-
tarán oportunamente.

8. O Concello de Bueu resérva-
se durante un ano os dereitos de
publicación da obra premiada, en
tódalas linguas do Estado. Nese
sentido, o/a autor/a renuncia a fa-
vor do Concello, na 1ª edición, a
calquera tipo de remuneración po-
los seus dereitos de autor/a.

9. A participación nesta convo-
catoria implica a aceptación das
normas contidas nas presentes Ba-
ses, así como a decisión do Xura-
do, que será inapelable.

Outro
11 de
Setembro
MONCHO LEAL

Ese feito tivo unha
transcendencia que
se adiviñaba ao ver

as imaxes da violencia
contra o emblemático
edificio. Sóubose despois
do número de persoas
que ese día morreron.
Aproximado. Con aquel
bombardeo remataba
tamén xa por sempre a
idea dun cambio nas
mesmas condicións.
Habería que aprender
dos erros. Pasados os
feitos e mentras o
mecanismo seguía
impasíbel cumprindo
obxectivos, habería
debates, resolucións e
teses sobre o que pasou.
Construír é, tamén no
social, moito máis difícil
que destruír. Xa daquela
se falaba de quen eran os
monicreques e quen
manexaban os fíos. A
puntual sociedade suiza,
a tranquilidade
ceremoniosa de
Inglaterra, a casa da
pradeira ianqui, a
vangardista Holanda, a
eficacia xaponesa, a
organizada Alemaña,
tiñan sentido porque
existían outros países
que non eran donos das
súas fontes de traballo,
que as metrópoles
explotaban amparadas
na violencia do sistema.
Por iso un goberno que
actuaba para recuperar
as riquezas
fundamentais, repoñer
ao pobo as grandes
minas de cobre, carbón,
ferro e salitre,
nacionalizar o creto,
rematar cos latifundios,
facer a reforma agraria,
repartir,... era algo
perigoso que puña en
cuestión o seu xeito de
vivir. Á historia pasou
Pinochet, pero ficaron,
máis unha vez, fora do
banquiño de acusados os
instigadores: o consorcio
Anaconda, o Kennecot, a
ITT, a General Motors, a
General Electric, Ford
Motor, a Exxon, quince
monopolios alemáns, oito
de Gran Bretaña, de
Holanda, Italia, Xapón e
Suíza. Por suposto a
CIA. Aquel 11 de
setembro de 1973, cando
lle cortaron as mans a
Víctor Jara, cando
bombardearon o Palacio
da Moeda, cando
Salvador Allende foi
asasinado logo de facer
un dos discursos máis
fermosos da historia, a
esperanza foi ferida de
morte.!!

Coa reticencia dos Estados Unidos 

O Cumio de Johannesburgo anuncia
un cambio de rumbo dos países ricos

Cada día morren máis persoas no mundo a causa de diarreas por non dispor de auga potábel que por mor do Sida. Na imaxe un-
ha plantacion de arroz en África.



X.C.
Os espantosos, e por moitas ra-
zóns, cheos de incógnitas, aten-
tados contra as Torres Xemelgas
de Nova York cumpren o seu
primeiro aniversario. O antes e
o despois da data está sendo ob-
xecto de balance en todo o mun-
do. A realidade un ano despois
é que o complexo militar-in-
dustrial xa non inflúe no gober-
no norteamericano senón que
tomou directamente o poder.

Cando na tarde do 11 de setem-
bro os dous simbólicos rañaceos
se viñan abaixo ante os ollos do
mundo houbo quen lembrou o in-
cendio de Roma por Nerón. Non
pasaron días antes que se lanza-
sen as operacións de guerra infi-
nita e se albiscase que comezaba
unha nova era de hexemonía total
dun pensamento militar que ame-
aza con botar abaixo todos os di-
ques de contención democrática.

Coa guerra de Afganistán EE
UU colocou no centro de Asia un-
ha permanente base e as noticias
que chegan de como se produciu
esa “guerra contra o terrorismo de
Al Qaeda” avisan de verdadeiras
masacres sen nome. O xornalista
galego Ignacio Ramonet, director
de Le Monde Diplomatique, lem-
braba estes días a filosofía que en-
marcou as operacións: “os oficiais
americanos negáronse a aceptar os
pactos de rendición establecidos
entre membros de Al Qaeda e as
forzas antitalibán aliadas. Esixiron
que proseguisen os combates ata li-
quidar aos combatentes. ‘¡Hai que
matar a todos os combatentes de Al
Qaeda e hai que matalos agora! Na-
da de aceptar que depoñan as ar-
mas’, esixiron os membros da CIA.

Producíronse verdadeiras ma-
tanzas de presos, como a de Ma-

zar-i-Sharif, e a coñecida nestas se-
manas dos case 5.000 talibáns tras-
ladados en contedores herméticos
que morreron abafados ou ametra-
llados indiscriminadamente, “atá
verse como chorreaba o sangue
dos camións”, segundo testigos.

Bombardeos masivos de B-
52, negativa a enviar comisións
de investigación internacionais,
traslados de presos sen control a
paises onde son sometidos a tor-
tura, traslado e encadeamento
sen cargos de centos de talibáns
en Guantánamo... Ese foi o re-
sultado do primeiro asalto, con
visos  de aparente vinganza, e
cando o apoio da poboación
americana despois do visto en

Manhattan, era total. No centro
da diana un misterioro Ben La-
den que segue desaparecido.

Agora tócalle a Iraq

De Ben Laden o ponto de mira
pasou a Sadam Hussein. Nestes
doce meses non houbo ningunha
denuncia que vincule a Iraq cos
atentados de Nova York, e sen
embargo o goberno de Bush
apoura a axenda política para
chegar ao discurso na Asamblea
Xeral da ONU do 12 de setem-
bro, coa idea de que o organismo
internacional dea o seu plácet a
un ataque masivo a Iraq que de-
rrube a Sadam Hussein.

Rusia, China, todos os países
árabes cunha unanimidade nunca
vista, a maioría dos países euro-
peos, agás un case sempre incon-
dicional Tony Blair, din que non
ao ataque, pero o núcleo de in-
fluencia na Casa Blanca ten ao
máis moderado Collin Powell
contra as cordas e con escasa ca-
pacidade de manobra.

A ONU está nunha hora difí-
cil porque toda a operación de
1990, despois da invasión de Ku-
wait, fíxose co mandato da ONU,
e forxouse a coalición con nume-
rosos países árabes, que mesmo
aceptaron estar no mesmo bando
que Israel, baixo o principio in-
cumprido de “paz por territo-

rios”. O sistema de inspección da
ONU dos armamentos de Iraq
saltou polos aires, despois de se-
te anos de non atopar ningunha
evidencia de que lle quede algun-
ha capacidade de fabricar armas
de destrución masiva. Os Estados
Unidos queren prolongar aquel
mandato, e considéranse lexiti-
mados para lanzarse unilateral-
mente ao ataque basándose na
súa demoledora potencia militar.

Só un ano despois o goberno
de Bush logrou o impensábel:
pasar da solidariedade total a to-
parse con que ninguén asume a
súa imposición hexemónica, por
máis que poda que non lles que-
de outra que aceptala.!
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Quedou sobradamente demostrada a con-
nivencia. Non é mera suposición ou inte-
resada interpretación dos feitos. Estados
Unidos tivo información permanente dos
asasinatos, torturas e desaparecidos da di-
tadura arxentina, segundo se desprende
dos documentos desclasificados recente-
mente en Washington, pero non tivo a
máis mínima piedade. Pasou hai vintetan-
tos anos e nada se aprendeu dende entón,
máis que, con independencia dos inquili-
nos da Casa Branca, unha dinámica per-
versa á que non resultan alleos intereses
económicos, xeopolíticos e militares, nu-
tre o sistema dunhas calamidades sen as
que non pode sobrevivir. 

Os Estados Unidos néganse a inves-
tigar as foxas comúns que unha ONG
descubriu en Afganistán e na que foron
soterrados centos de prisioneiros tali-
báns falecidos por abafamento durante
o seu traslado, efectuado en camións pe-
chados hermeticamente baixo supervi-
sión das tropas estadounidenses. Pasou
hai escasos meses e quizáis accedamos
aos “documentos” dentro de vintetantos
anos. En Guantánamo, ducias de presos,
sen garantías, desprovistos dos máis
elementais dereitos, detidos indefinida-
mente, ameazan con suicidarse nun cli-
ma de total desesperación.

Máis revelacións: os Estados Unidos,

que miraron para outro lado cando as tro-
pas de Sadam Husein aniquilaban sen
contemplacións as forzas democráticas
do Curdistán, axudaron en segredo a Iraq
na súa guerra contra Irán pese a saber
que usaba armas químicas. Vanse filtran-
do os documentos que o demostran. Ago-
ra Bush desvívese por asestar un, seica,
definitivo golpe ao líder iraquí mentres
planea enviar comandos por todo o mun-
do en operacións antiterroristas, impulsa
pactos bilaterais que garantan a inmuni-
dade dos seus “cascos azuis”  para situa-
los fóra do alcance do Tribunal Penal In-
ternacional ou soña en convertir a un mi-
llón de cidadáns en espías do FBI. Nou-
tra orde, e cunha marxe de manobra in-
terna e exterior inédita, o Presidente reci-
be plenos poderes do Congreso para o
establecemento de acordos comerciais.
O imperio vai tendo ao seu emperador.

Pero xusto no momento en que é acusa-
do de defender máis ás empresas que á
cidadanía e con sobradas sospeitas públi-
cas de complicidade persoal e de varios
membros do seu gabinete cunhas corpo-
racións en crise por mor das lagoas dun-
ha contabilidade que adoece de enormes
doses de fantasía. 

A catadura moral do Presidente e do
goberno da hiperpotencia leva camiño de
ser incluida no Guinnes.  E asi, con se-
mellantes antecedentes, resulta que este
ven sendo o país que expide hoxe certifi-
cados de dignidade e boa conduta, que
decide quen debe ser xulgado e quen
protexido, quen derrocado ou quen con-
decorado e aplaudido. Mesmo apoia a
loita contra a corrupción en América la-
tina... Son noticias de agosto, mentres na
Casa Branca se apuran os preparativos
para a posta en marcha dunha oficina

destinada a mellorar a imaxe de Was-
hington no estranxeiro e que debe con-
trarrestar o odio, as críticas e a increduli-
dade, si, increíblemente aínda presentes
en moitos sectores da sociedade interna-
cional despois do 11 de Setembro. 

Bush dá moito de si. Hai máis. Can-
do os familiares das vítimas do atentado
anuncian a interposición dunha demanda
para reclamar indemnizacións a quen
consideran responsábeis solidarios do
ataque atribuido a Ben Laden, un porta-
voz aludía ao patriotismo desta acción
legal, destinada a resarcir os danos mo-
rais e materiais provocados por aquela
acción suicida. Na exhaustiva lista de de-
mandados, príncipes saudíes incluidos
que rapidamente, supoño, abrirían novas
contas en Marbella para repatriar os ca-
pitais que aínda quedaban na zona cero,
resulta especialmente chamativa a exclu-
sión da CIA ou do Departamento de Es-
tado, e mesmo a algún Presidente impli-
cado na guerra suxa contra o invasor so-
viético en Afganistán. Este patriotismo
consiste niso: pechar os ollos ante a evi-
dencia e agardar vintetantos anos  pola
transparencia.!

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

(IGADI), www.igadi.org

Catadura moral e
documental

XULIO RÍOS

Aquí fóra

Bush quer lanzar a guerra en Iraq a pesar das reticencias da comunidade internacional

Un ano despois do 11-S a ONU
atópase de fronte co hexemonismo norteamericano

Fotos realizadas desde un satélite da Zona Cero antes e despois da caída das Torres Xemelgas.



PUCHEIRO
Ronaldite: m. s. Dise dunha
serpe xornalística de verán ca-
paz de manterse todo o mes de
agosto ao sol das primeiras pá-
xinas informativas, sen que os
lectores, ouvintes e televi-
dentes saian chamuscados. Así
recollerán esta palabra os dic-
cionarios dentro dun tempo.

Nunca tal se vira. A compra do
xogador brasileiro do Inter polo
Real Madrid desbancou do puxi-
lato informativo o omnipresente
problema basco, en calquera das
súas vertentes. O fenómeno é tan
universal no ámbito comunica-
cional español que ata entrou nas
revistas do corazón.

De ser tanto o interese por
Ronaldo da maioría dos consu-
midores informativos como o re-
flexado nas prioridades mediáti-
cas, hoxe tería que existir unha
verdadeira epidemia de doentes
coronarios. Un día fichaba polo
Real Madrid,  outro non se sabía
e un terceiro quedaban rotas as
negociacións. Así máis de 20 dí-
as seguidos. Cada medio a dar a
súa versión e o seu “parte nego-
ciador habitual” nun fenómeno
que trascendeu a toda Europa.

¿Habería que perguntarse
que atesoura Ronaldo, ademais
de ser un dos millores xogadores
actuais e dun xeonllo mancado
que o pode conducir á nada? Sen
dúbida un dos millores contratos
publicitarios do mundo, só com-
parabel ao de Michael Jordan e
ao de Schumacher.

Ronaldo non é só un xogador,
é unha verdadeira empresa, no
máis estrito senso da palabra
(con accionistas que investiron
nel, literalmente) e que tentan  re-

valorizar o seu investimento des-
pois da súa destacada actuación
no Mundial de Corea-Xapón.

Primeiramente chama a aten-
ción que o brasileño, dous anos
apartado dos terreos de xogo pola
lesión dos xeonllos, que ata o mun-
dial non fora quen de gañar grandes
títulos, que unicamente xogara
dous anos ao máximo nivel, resul-
tase ser o xogador máis coñecido
mundialmente, sobre todo naqueles
lugares de pouca tradición futbolís-
tica, situándose ao mesmo nivel
que Beckham, un mago da imaxe.

Sorprende tamén a unanimi-
dade mediática en gabalo como
o mellor futbolista do Mundial
(posto para o que despois non foi
elexido o gardamallas alemán
Oliver Khan). Fronte aos xorna-
listas situáronse moitos dos me-
llores xogadores, desde Marado-
na a Cruyff, poñendo de mani-
festo como o papel de Ronaldo,

mália ser o máximo goleador, fo-
ra moito menor do que se dicía.

Unha campña de imaxe

Afírmase que a ronaldomanía
foi froito dunha campaña mediá-
tica, encabezada por Nike, posta
en marcha antes xa de Ronaldo
chegar a Corea, para vender me-
llor un produto que en Italía xa
non era rendíbel, porque o fútbol
italiano o anulaba como estrela.

Moito se ten especulado so-
bre as verdadeiras causas da mar-
cha de Ronaldo do Inter, desde as
monetarias ás sentimentais, pero
aínda falta unha explicación con-
vincente. Pero, dúas cousas se-
mellan estar claras. Ronaldo afir-
ma que non quería seguir no Inter
e fixo todo o posíbel por marchar,
mesmo, como afirma, perdendo
máis de 4 millóns de euros anuais
¿Perde Ronaldo este diñeiro ou é

un investimento da empresa? A
outra certeza é a que afirman os
directivos milaneses: “Ronaldo
non podía seguir na entidade”.

Semella tamén claro que Ro-
naldo quería xogar no Real Ma-
drid e que teimou ata logralo. Fo-
ron os seus representantes os que
llo ofereceron a Florentino Pérez,
o presidente blanco, e os que
aceptaron unhas insólitas condi-
cións como a de non cobrar se se
lesiona. O Inter tamén aceptou
devolver unha parte substancial
da ficha se o xogador brasileiro
se manca de novo no seu xeonllo.
¿Por que tanto Inter como a em-
presa do xogador se atreven a
asegurar unha perna que as ase-
guradoras profesionais se nega-
ban a certificar? ¿Aseguroulle a
empresa de Ronaldo eses cartos
tamén ao Inter? ¿Qué ten que ver
co cambio de estratexia da leitei-
ra italiana Parmalat, unha das

principais donas de Ronaldo?

A visión do Real Madrid

¿E porque o ficha o Real Ma-
drid? Esta pergunta semella máis
clara  de contestar. Florentino
Pérez ten a visión do seu clube
de fútbol como unha grande em-
presa de espectáculos, onde o
marqueting publicitario ten un
papel sobranceiro á hora dos in-
gresos. Ademáis, contempla ao
Real Madrid como un negocio
multinacional á hora de operar,
tanto no intre de vender o seu
producto estrela, os partidos de
fútbol,  como a mercadillada.

O Madrid, con Figo, Zidane
e, agora, Ronaldo, non mercou só
un xogador, senón unha imaxe
para explotar e vender. Por iso lle
interesa tanto Ronaldo e de pou-
co lle vale Morientes, que pode
dar un rendimento semellante no
campo. Os resultados son impor-
tantes no campo de xogo, pero
non é o primordial para estas no-
vas empresas futbolísticas.

Máis tarde ou máis cedo, co-
mo sucede no baloncesto, os clu-
bes máis potentes económica-
mente asegúranse a súa praza
nas competicións europeas e, co-
mo no baloncesto americano,
non haberá descensos nin ascen-
sos. Con prazas vitalícias, os re-
sultados non serán determi-
nantes, formarán parte do espec-
táculo, pero o que primará é a
imaxe, a capacidade de chegar
ao público, de lograr unha iden-
tificación afectiva co clube que
xere ingresos (desde o pagamen-
to por visión, a toda outra serie
de produtos quincalleiros).

Cada clube ten as súas poten-
cialidades. O Real Madrid, des-
pois de ser elexido como o mellor
clube do século, apostou por ven-
derse con esa inmellorábel etique-
ta. Para logralo ten que ter os xo-
gadores máis famosos do mundo.
As casas comerciais teñen no Re-
al Madrid un inmellorábel trinque
(incluídos os medios de comuni-
cación) e expoñen os seus produ-
tos (os xogadores) onde máis no-
toriedade e mellor imaxe acadan.

O F.C. Barcelona aposta pola
catalanidade como o seu principal
escudo e o valor futbolístico de
mercar a Morientes non o com-
pensaba coa xenreira de moitos
afeizoados de entregarlle Ronaldo
ao Real Madrid. Por iso Joan Gas-
part cenificou un trasacordo de úl-
tima hora, cando sempre tentou
impedir o pase do seu ex xogador
ao enemigo principal. Porque o
Madrid rentabilizará a Ronaldo
aínda que se lesione, pois non pro-
cura singularmente os seus goles,
senón a súa imaxe que, mesmo,
poderá vender despois de morto
futbolísticamente. ¿Non é ese ho-
xe o papel de Di Stéfano?

Ambos clubes teñen claro o
seu posionamento no marcado,
co Barcelona con maiores con-
tradicións. Pola contra o R.C.
Celta ignora o seu principal po-
tencial por máis evidente que se-
xa: o celtismo, fenómeno hoxe
case universal como moi ben o
utilizan os irlandeses ou o Celtic
de Glasgow.!
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Certifica que o máis importante dos xogadores será a súa imaxe

A fichaxe de Ronaldo abre unha nova era no fútbol

Alfredo di Stefano, Ronaldo e Florentino Pérez.



Xohana Torres
en Celanova
Xohana Torres recibiu o pasado sá-
bado 31 de agosto o premio Celano-
va, casa dos poetas, que lle foi en-
tregada na recén recuperada casa do
poeta M. Curros Enríquez. O xurado
destacou a calidade da poesía de To-
rres pero tamén prestou atención á súa
“fundamental e imprescindíbel tarefa”
como autora dramática, narradora, e
traductora. X.L. Méndez Ferrín defi-
niuna como “gran tecedora de poesía”.!

Un poema
en pedra 
A Asociación Veciñal Verea Fonda de
Rabal, nas Terras de Celanova, deci-
diu imprimir nunha pedra o poema do
escritor Cesáreo Sánchez Iglesias adi-
cado a aquel lugar e recollido no poe-
mario O rumor do distante. O día 7
inaugurarase o monumento e o propio
poeta será o encargado de ler o pregón
que inicia a Romaría da Armada.!

Homenaxe a
Amado Carballo
O cemiterio pontevedrés de Santo
Amaro acolleu un acto en memoria
de Luís Amado Carballo co gallo de
se cumprir os 75 anos de súa morte.
O escritor Adolfo Caamaño leu un
poema na súa memoria e as fillas de
Xoán Vidal, o compañeiro xeracio-
nal de Luís Amado, tamén contribuí-
ron con composicións poéticas. A
Franca Irmandade, Maio Longo e
Verbo Xido foron as asociacións que
organizaron o acto o 3 de setembro.!

dezanove edición chega a
Mostra Internacional de Te-
atro Cómico Festivo que du-
rará ate o día 7 de setembro

en Cangas, día que na portuguesa lo-
calidade de Santa Maria da Feira o
Festival Internacional de Teatro de
Rua acollerá a participación de Dario
Fo e Franca Rame coa obra “O Nobel
para o Deficiente”. Espérase alí tamén

a presencia do escritor José Saramago.
Co verán péchase a exposición de Ro-
din en Compostela, sen dúbida a máis
visitada dos últimos meses en Galiza e
rematan os festivais ao ar libre para le-
var a cultura os interiores. Parabéns
para Isaac Díaz Pardo, a quen a Aso-
ciación Cultural Val de Láncara esco-
lleu para concederlle o primeiro pre-
mio “Ramón Piñeiro de Facer País”.!
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Outono
poético

Auto retrato, 1982.
Óleo sobre tea de Francis Bacon.

Marlborough International Fine Art



O fondo de Espiral Maior ve-
rase incrementado nos meses
que restan para rematar o ano
cunha manchea de novos títu-
los a engadir ao que xa é a co-
lección máis ampla da nosa
poesía. Son as autoras as que
destacan de especial maneira
nos novos títulos que prepara a
editorial dirixida por Miguel
Anxo Fernán Vello. Intempé-
riame será o título do novo po-
emario de Xela Arias, unha au-
tora que non publica un volu-
me individual desde aquel Da-

río a Diario de 1996. Nomes
xa coñecidos achegarannos
igualmente as súas novas pro-
postas literarias. De Marta Da-
costa recibiremos As amantes
de Hamlet, Mª do Carme
Kruckenberg ofrecerá Lem-
branzas da beleza triste, Olga
Novo asinará A causa vermella
e Estíbaliz Espinosa verá pu-
blicado o libro gañador do pre-
mio Espiral Maior. Nome ate
agora descoñecido é o de Antía
Otero (A Estrada, 1982) que
asina na mesma editorial o seu

primeiro poemario O son da
xordeira. Tamén se dará a co-
ñecer na literatura María Rei-
móndez que publicará en Edi-
cións Positivas o seu libro Mo-
da galega, no que a autora fai
un percorrido crítico por dis-
tintas tendas de roupa nas catro
estacións do ano. 

Pero unha das novidades
que vai levantar especial aten-
ción nos próximos meses será
O libro dos cen poemas, un vo-
lume a cargo de Xosé Mª
Álvarez Cáccamo no que se re-
collen cen pezas de poesía in-
fantil de máis de corenta auto-
res desde o século XIX, algun-
has escritas directamente para
os nenos e outras acaídas para
que os máis cativos se aden-
tren na poesía de autores como
Rosalía de Castro, Manuel
María, Luz Pozo ou Bernardi-
no Graña. O libro acompáñase
dun caderno de actividades
elaborado polo propio antólo-
go máis Marisa Núñez na que
se propoñen recursos pedagó-
xicos para achegar aos máis
novos á poesía. Xosé Mª Álva-
rez Cáccamo, que ven de pu-
blicar en Edicións do Castro o
poemario para nenos Lúa de
pan, verá a súa obra reunida en
breve en Espiral Maior nun vo-
lume titulado Ancoradoiro
que, seguindo o proxecto que
se iniciara con Xavier Seoane,
está a recoller os distintos li-
bros e obra inédita dalgúns dos
poetas máis destacados das no-
sas letras. A obra de Vítor Va-
queiro terá igual sorte ao saír
recompilada nun volume único
de nome Traxectorias. 

Corenta anos de poesía re-
correranse no libro Do tempo
posuído 1960-2000 no que Ar-
cadio López Casanova se con-

verte en antólogo da súa propia
obra. Aparecerán asimesmo
dous volumes que incrementa-
rán as traduccións de poesía
balear publicadas en galego co
apoio do goberno das illas e
traduccións do poeta Xavier
Baixeras. Serán neste caso es-
collas da obra de Miquel angel
Riera e Bartomeu Rosselló-
Pórcel. 

Na colección Ablativo Ab-
soluto de Xerais sairá en breve
un novo libro de Claudio Pato
titulado Unha vida de traballo
nos bosques do Cádavo e unha
singular antoloxía poética titu-
lada Damas negras, realizada
por María do Cebreiro. Reco-
lle este volume poesía cantada
por mulleres da tradición afro-
americana, textos interpreta-
dos polos grandes nomes do
jazz, do blues ou do soul como
Janis Joplin, Billie Holliday,
Aretha Franklin, Ella Fitzge-
rald ou Sade. 

A colección Tambo

Tambo é a colección de poesía
da Deputación de Pontevedra
dirixida polo poeta Luís Rei
Núñez. Maio é o mes escollido
para sacar os catro títulos que a
institución provincial publica
cada ano. Da última fornada
saíron Pita velenosa, porta dos
azares de Alfonso Armada, De-
pósito natural de Xosé Mª
Álvarez Cáccamo, A luz secre-
ta de Domingo Tabuyo e -ora-
ma de Estíbaliz Espinosa. Ra-
miro Fonte, Blanco Valdés,
Xavier Queipo, Carlos Oroza
ou Rei Núñez son algúns dos
autores que teñen libros neste
selo de patrocinio institucional
que non verá novidades ata o
próximo maio.!
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As mulleres dominan
as novedades poéticas do Outono
Xosé Mª Álvarez Cáccamo recolle
cen poemas da historia da literatura para nenos

Unha
librería
que publica
o xénero
menos
vendido

Común é dicir que a poesía é
o xénero de tiradas máis cati-
vas e que menos beneficios dá
ás editoriais. A libraría Follas
Novas de Santiago ou non tira
contas da caixa rexistradora,
ou non é certo que a poesía
venda tan pouco ou ten
querencia por este prestixioso
xénero literario. O certo é que
son xa vintecinco os títulos
publicados por Libros da
Frouma, a colección dirixida
por Luís Alonso Girgado e
editada pola coñecida librería
compostelán. En breve este
selo acollerá a reedición do li-
bro de Antón Tovar Calados
esconxuros, un novo poemario
de Juan Blanco Valdés e un li-
bro saído da singular
exposición aberta este verán
nunha galería de arte da cida-
de na que 35 autores escribían
un poema para imprimir nun
abano. Mª Xosé Queizán, Ra-
miro Fonte, Manuel Forcade-
la, Xosé Mª Álvarez Cáccamo,
Iolanda Castaño, Chus Pato,
Luz Pozo Garza, Antón
Reixa, Antón Lopo ou Miro
Villar son algúns dos
escritores que participaron na
mostra e que agora serán
recompilados nun libro que se
editará co poema sobre papel,
fronte outra páxina na que
aparecerá o abano no que foi
escrito.

CARME VIDAL
En breve as poetas Xela Arias, Marta Dacosta, Olga Novo,
Estíbaliz Espinosa, María Reimóndez e Mª do Carme Kru-
kenberg terán novos títulos nas librarías. As mulleres son
maioría nas novidades editoriais poéticas para este outono
que tamén nos sorprenderá cunha antoloxía da poesía in-
fantil e outra de poemas cantados por mulleres de tradición
afroamericana, a obra reunida de Xosé Mª Álvarez Cácca-
mo e Vítor Vaqueiro, un novo libro de Claudio Pato ou unha
colección de poemas escritos para estampar sobre abanos. 

Xela Arias, Marta Dacosta e Pepe Cáccamo.

P R E S E N T A C I Ó N
EN

P O R T O  D O  S O N
DE

“CARTAFOL DO BARBANZA”
DE EDICIÓNS A NOSA TERRA

VENRES 6 DE SETEMBRO ÁS 21 HORAS NO

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE BAROÑA

COA INTERVENCIÓN DE

ANTÓN RIVEIRO COELLO, autor,
CESÁREO SÁNCHEZ IGLESIAS, editor.

O director da colección,
Luís Alonso Girgado
destaca a iniciativa de Follas
Novas “que é xa unha insti-
tución no mundo das librerí-
as e na que xa Carvalho Ca-
lero promovera a colección
Clásicos do estudiante”. A li-
braría, que este ano chegará
ao seu trinta aniversario, é
propiedade de Rafael Silva
que, segundo o director da
colección, “non busca renta-
bilidade económica en
proxectos como este que,
por outra parte, é das
poucas iniciativas culturais
que se fan sen subvención
ningunha”. O título recolle a
palabra “frouma” que tanto
gostou a Girgado ao estudiar
a obra de Amado Carballo e
na lista de libros publicados
atópase unha edición
facsimilar da primeira obra
de Avilés de Taramancos A
frauta i-o garamelo, os
libros As posturas do día de
Enma Pedreira, Raizames
de Baldo Ramos, Caderno a
destempo de Franck Meyer
ou unha escolma de poesía
islandesa moderna e
contemporánea.!!
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Sen dúbida foi o día 31 o máis
esperado no encontro poético
que este ano se celebraba co le-
ma “Outro mundo é posíbel”. Xa
de mañá, e despois dunha noite
de fados na víspera, os de Salva-
terra espertaban por volta de me-
diodía con pasarrúas festivos que
animaban a asistir logo aos con-
certos de cámara protagonizados
por dúas agrupacións de mulle-
res, Sarabandas e A píccola ca-

merata que conseguiron o aplau-
so dos asistentes. A tarde, des-
pois do xantar popular, estivo
adicada ao teatro para os máis
novos que disfrutaron xunto aos
maiores dun tren que recorreu as
rúas de Salvaterra e Monção,
nun irmanamento que está no es-
pírito do certame poético. 

Á tardiña comezou o festival
poético que se ía prolongar ate
altas horas da madrugada, al-

gúns dos propios participantes
asombrábanse de como o públi-
co aguantaba o recitado de poe-
ta tras poeta nun acto que ía du-
rar máis de seis horas. Subiron
ao palco de Salvaterra do Miño
máis de quince bardos, funda-
mentalmente galegos pero ta-
mén convidados de Portugal ou
Cabo Verde. Entre os participan-
tes atópanse Marga do Val, Kiko
Neves, Raúl Gómez Pato, Lucía
Novas, Isolda Santiago, Igor Lu-
grís, Carlos Negro, Iolanda Cas-
taño ou Estíbaliz Espinosa. Ca-
da catro poetas eran os músicos
os que tomaban o relevo e por
aquel mesmo palco pasaron Ti-
no Baz coa súa homenaxe a Su-

so Vaamonde, A Quenlla ou
Vaiss de Cabo Verde. 

Como viña sendo habitual
en edicións anteriores, os poetas
participantes no Festival son ta-
mén os autores dun libro que to-
ma o lema “Outro mundo é po-
síbel” como título. A reivindica-
ción foi sempre tamén sinal de
identidade deste encontro poéti-
co e, deste xeito, non foron pou-
cos os escritores que aproveita-
ron o micrófono para denunciar
a política caciquil de Pontea-
reas, caso de Kiko Neves, a des-
feita urbanística de Tui, na in-
tervención de Marga do Val, ou
a falta de libertades en palabras
de Santos Cabanas.!

Máis
pedradas
LOIS DIÉGUEZ

No seu dia, a Xunta
eliminou a
obrigatoriedade de

demostrar o coñecimento do
noso idioma na
administración e, en máis ou
menos grau, do seu estudo no
ensino. Agora, a pedrada, vén
de ser guindada pola xustiza,
ese Tribunal Superior de
Xustiza, de tan pomposo pero
ineficaz nome. E dicemos
isto, porque segue a non facer
cumprir outra das suas
senténcias, aquela do
topónimo da Coruña. A
comparanza entre ambas as
duas a respeito da sua
execución, enrúbia a calquera
persoa sensíbel, e aumenta a
desconfianza que na xustiza
tiñamos. No século XIX habia
señores que non cumprian o
mandado e nada lles pasaba.
No XXI, amais de non o
cumprir, ainda lles fan
reveréncias.

Xa me dirán eses señores e
señoras da Xunta, como se
pode potenciar con tais
medidas un idioma
secularmente abourado.
Supoño que lles medra o nariz
cando falan dos cursiños na
administración como
alternativa, pois saben do seu
paripé: profesores que ensinan
o galego falando en español,
alunos clonados como eles.
Ainda despois de obter os
diplomas acreditativos do seu
saber, a maior parte dos
funcionarios  castelanizados
seguen sen dar unha palabra
en galego. Este é o futuro
preparado pola administración
galega? Por suposto. A tal
administración leva as siglas
do PP, e o PP, con Aznar e
Fraga á cabeza, nos últimos
anos, foi desmantelando co
seu reafirmado método do pau
e ten-te teso, o pouco que
conseguíramos nos anos da
Reforma Política. O Estado
das Autonomias ainda lles
parece un perigo para a
sacrosanta unidade da pátria
española, e velaí: fóra o
ensino da história nosa, ataque
constante a calquer aspecto de
diferenciación nacional,
abouro á mínima discrepáncia,
encadeamento do pluralismo.
A suma e a contundéncia das
medidas producen medo, e o
medo mete-nos nos castelos
do siléncio.

Dicia-nos ainda onte un
escritor galego que a medida,
a nova pedrada, non ia con el.
Que el só se tiña que
preocupar de escreber. E
contestábamos nós que se esa
era a sua actitude mellor que
fose esquecendo tal práctica,
pois a baixa de falantes
implica tamén a desaparición
de leitores: a del mesmo.
Responderia do mesmo xeito
un escritor en español no caso
de ver diminuído o poder
social do seu idioma? Aqui,
no pasotismo xa escandaloso,
na indiferéncia, están os
verdadeiros males. Sabe-o o
PP, por iso segue a nos
guindar as pedradas.!

A poesía volveu ao palco de Salvaterra

A.N.T.
“Só a poesía nos pode sacar
dos infernos que a intelixencia
crea”. Con este lema anúnciase
o encontro Só a poesía dirixido
polo poeta Xosé Luís Méndez
Ferrín que se celebrará dos dí-
as 10 a 12 de setembro no Pazo
da Cultura de Pontevedra den-
tro do programa de cursos da
Universidade Internacional
Menéndez Pelayo. 

O encontro, que ten como
secretario ao poeta Alfonso
Pexegueiro, estructúrase en
tres xornadas, dedicadas a pri-
meira á poesía en lingua cas-
telá e portuguesa, á segunda á
vasca e catalana e a terceira á
galega. Antonio Gamoneda,
Amalia Iglesias e Miguel Ca-
sado son os participantes na
primeira sesión de literatura
castelá que dará paso á inter-
vención de José Viale Moutin-

ho, Luís Adriano Carlos e Jo-
ana Matos Frías das letras lu-
sas. 

As dúas linguas sen estado

da península, fora o galego,
ocuparán a segunda xornada na
que os poetas Tere Irastorza,
Felipe Juaristi e Iñaki Aldekoa

traerán a Pontevedra a poesía
vasca mentres Antoni Mari,
Miquel de Palol e Manuel Gue-
rrero se ocuparán da lírica en
lingua catalana. 

Tres intervencións de es-
critores galegos centrarán a
última xornada que rematará
ás 20.00 no Teatro Principal
cun recital poético a cargo de
once dos poetas participantes
das cinco literaturas represen-
tadas. Na mañá dese día 12 de
setembro no que se pechará o
encontro Alfonso Pexegueiro
presentará a intervención
“Mito e poder da poesía.
Achegar as palabras á lingua-
xe”, Chus Pato participará coa
ponencia “Contrasinal e cifra:
sobre a violencia na linguaxe”
e Arturo Casas defenderá o re-
latorio titulado “A poesía co-
mo hermenéutica. Poesía co-
mo acción”.!

A.N.T.
Despois de cinco anos de ausencia, os poetas volveron a Salvaterra
do Miño para participar no XVI Festival da Poesía que se cele-
brou durante os días 30 e 31 con especial intensidade pero que ti-
vo os seus antecedentes a partir do día 26 no que se abriron expo-
sicións de pintura, fotografía, instrumentos tradicionais ou coiro.

Ferrín dirixe un curso de lírica en Pontevedra

X.L. Méncez Ferrín.



Títulos: Enderezo descoñecido / ¡Sentinela, 
Alerta!
Autoras: Kressmann Taylor / Mª Xosé 
Queizán.
Edita: Xerais.

Se a ameaza do fascismo se-
menta noxo e terror, cando se
trata de mulleres a náusea
afonda máis, vista a considera-
ción do xénero feminino como
obxecto decorativo que ade-
mais de alegría e conforto pro-
porciona descendencia. Son
das súas primeiras victimas.
Prevéñannos, pois, as súas vo-
ces. Como a de Kressmann
Taylor (1903-1996), en realida-
de Kathrine Kressman, nortea-
mericana profesora, escritora e
xornalista, quen, casada con
Elliot Taylor, publicou en 1938
esta historia en formato episto-
lar, tan tremenda, tan dura que,
aos ollos da mentalidade da
época, non era propia de mulle-
res, polo que se fixo necesaria
a procura dun pseudónimo
(conxugando os dous apelidos
do casal) que disfrazara a con-
dición feminina da autora.
Cousa que non lle había facer
ningunha gracia a María Xosé
Queizán, abandeirada de pri-
meira liña na loita polos derei-
tos da muller, autora solida-
mente instalada no noso siste-
ma literario desde aquel lonxí-
cuo A orella no buraco (1965)
que agora nos ofrece o seu pri-
meiro libro de relatos.

Enderezo descoñecido é un-
ha novela epistolar breve que
dá conta da relación entre dous
amigos e socios, Max Einses-
tein (xudeu norteamericano) e
Martin Schluse (alemán, retor-
nado dos EEUU, en pleno as-
censo do nacionalsocialismo).
Non se trata, sen embargo, dun-
ha historia truculenta e, exami-
nada con ollos actuais, mesmo
pode asombrar a lenda de ale-
gato durísimo que a acompaña.
Quizá porque está contada con

moitísima delicadeza, refina-
mento e sutileza. 

As cartas, que se suceden
desde novembro de 1932 a
marzo de 1934, deixan cons-
tancia de cómo se vai produ-
cindo o progresivo afastamento
entre os dous amigos, afasta-
mento que comeza no mesmo
intre en que Martin se deixa
sentir atraído polas ideas de
Hitler e remata cunha sutil vin-
ganza por parte de Max. Polo
medio, houbo tempo para unha
historia de amor entre a irmá de
Max e mais Martin, historia co-
lateral que fica nun segundo
plano mentres ten lugar a expo-
sición da incredulidade de Max
ante as desculpas, xustifica-
cións e reixetamento do vello
amigo con que
o agredirá
Martin; pero
que rexurdirá
no remate e
traerá consigo
un desenlace
tráxico que de-
sembocará na
sutil e inteli-
xente vingan-
za de Max,
aproveitando
un dos poucos
recursos que a
distancia lle
permite e que o mesmo aparato
nazi lle pon nas mans. En si, a
novela é un xogo de sutilezas
onde os silencios e as formas
adquiren especial significado:
é unha novela que di moito
máis do que conta, que cons-
tantemente suxire demandando
atención do leitor aos mínimos
detalles so pena de ficar só na
tona, sen chegar ao fondo.

Unha boa oportunidade pa-
ra ler unha obra que permane-
ceu case esquecida (a pesar do
seu éxito inicial) deica o 1995,
cando se reeditou e chegou a
Europa, onde a edición france-
sa (de 1999) tivo incluso máis

éxito que a norteamericana.
Despois do ascenso do na-

zismo que relata Kressmann
Taylor (de paso, lembremos
unha leitura de semellantes ca-
racteristicas, O parable ascen-
so de Arturo Ui, de Bertolt
Brecht, que podemos ler en tra-
ducción de Sonsoles Cerviño
para Laiovento), María Xosé
Queizán sitúanos baixo o fé-
rreo xugo fascista. Os nove re-
latos mais un poema de que
consta ¡Sentinela, alerta! res-
piran o mesmo terror, o mesmo
medo, as mesmas crueldades e
inxustizas. A acción transcorre
sempre nalgún cárcere; pero
non sempre entre ferros verti-
cais, existen outros cárceres,
ainda máis perigosos, disfraza-
dos de rutina, de resignación,
de relixión… De feito, a esco-
lla do cárcere como lugar no
que desenvolver a acción, ben
pode vir motivada pola queren-
cia que os reximes fascistas
profesan pola institución penal,
o que non é raro pois trátase
dun dos seus principais instru-
mentos represores, xunto coa
lei. A propósito, cometeriamos
tamén outro erro se identifica-
semos fascismo con franquis-
mo; 40 anos crian moita iner-
cia, pero, por desgracia, existen
moitas máis formas de fascis-
mo que o franquismo. E quen
sofre, quen máis padece é a
muller, ao fascista encántalle
deixar constancia da súa su-
perioridade e ensáñase. Eis lo-
go que a maioría de relatos te-
ñen como principal protago-
nista á muller, mais tampouco
todos xa que o libro ábrese
cun (“Cadaleitos”, do mellori-
ño, onde salienta a plasticida-
de, trasmitida por un narrador
moi efectivo que dirixe a nosa
ollada como unha cámara de
cinema) onde o protagonismo
é masculino, o mesmo que en
“O sodomita”.

Son mulleres dependentes,

sometidas, anuladas, a prolon-
gación doméstica do home, bo-
necas escravizadas (ás veces co
seu prace) que sofren en silen-
cio as violencias masculinas.
Ser agresivo case por natureza,
el é o carcereiro; non só por
conveña ben ao que dicimos
senón porque exercen esa pro-
fesión. Non un carcereiro tipo,
hai para escoller: brutáns, refi-
nados, sempre devotos do fas-
cismo, de crueldade contrasta-
da e de represores reputados.
Ás veces proxectan o seu poder
sobre os presos de dentro e ou-
tras veces sobre os da família.
Conséguese así unha variedade
que abre o libro como unha
flor, con follas todas diferentes
pero coa mesma fragancia. Sen
que nunca os relatos perdan in-
tensidade, tensión, como man-
dan os cánones, deica a punza-
da do remate. Porque todo está
disposto en función do clímax.
Cunha prosa sinxela, pero non
simple, para que non se perda
nada da mensaxe que a autora
quere transmitir, mensaxe que
se debe interpretar á luz da súa
militancia feminista, non hai
outra posibilidade. 

Con todo, non se pode dei-
xar de dicir que en certos mo-
mentos bota man de lugares
comúns facilóns (como a mu-
ller “castigada” porque a comi-
da non está agusto do marido,
ou a que chega tarde) que afe-
an bastante porque lle dan un
aire de prosa de mensaxe extre-
madamente militante que, sen
embargo, non dá fuxido da to-
na máis tópica. Casos así son
tan certos como censurábeis,
pero perdeuse unha boa opor-
tunidade para afondar seria-
mente nas relacións entre am-
bos sexos nesta condena do
fascismo e reivindicación dos
que loitarón pola liberdade,
nesta historia do sufrimento.!

XOSÉ M. EYRÉ
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Galeuzca contra
o centralismo
De achegarse con cautela
Castelao pasou a ser o seu
máis firme defensor. En Cas-
telao e o Galeuzca (Laioven-
to) o
historiador
Xosé Este-
vez estudia
o encontro
entre as
tres
nacionalida-
des
históricas
que se
produciu a
partir dos
anos trinta nun periodo que
prolonga ata 1950. Cun inte-
resante anexo documental, o
libro ten un protagonista
indiscutibel na figura de
Castelao quen defendía que a
“constitución dunha fronte
trinacional periférica era a
única meneira de mudar a
vella estructura centralista
do Estado español por unha
nova de carácter federalista
ou confederal”.!

As Frieiras
ao completo
Toda a historia ademais das
características físicas, econó-
micas e culturais están reco-
llidas no libro Terra das
Frieiras de Elixio Rivas e
Xosé Rodríguez
Cruz (De-
putación
de
Ourense),
un estudio
que
percorre po-
lo miudo es-
ta comarca
que
abrangue os
concelos da
Gudiña e a Mezquita. Xogos,
maios, entroidos, festas, mei-
gas, refráns, contos e
adiviñas populares como “al-
to picoto/ que está manigoto,
dun berro que dá/ fai ir a
xente alá” (a campá).!

Desertos
mallorquíns
Renovador do teatro
mallorquín, o actor, director e
autor teatral Josep Pere Peyró
chega agora á nosa lingua coa
traducción por parte de Xesús
González Gómez –autor
tamén do estudio
introdutorio-
da obra De-
sertos.
Deserto de
paxaros.
Pranto de
paxaros (Bi-
blioteca-
Arquivo Tea-
tral Francisco
Pillado
Mayor). Tráta-
se dunha peza
de situación que se transforma
nun pesadelo angustioso e que
mereceu na temporada 1996-
97 o premio da Crítica de Bar-
celona.!

Quen máis
padece
é a muller,
ao fascista
encántalle
deixar
constancia
da súa
superiori-
dade

Mulleres contra o fascismo
Unha novela epistolar de Kressmann e nove relatos de Queizán

Kressmann Taylor e Mª Xosé Queizán.
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Título: Última fuxida a Harar.
Autor: Antón Avilés de Taramancos.
Edita: Espiral Maior.

A falla aínda duns meses para
entrar no ano adicado pola
RAG ao autor de Cantos cau-
canos, e do seu décimo cabo de
ano, unha das condicións im-
prescindibles para ser homena-
xeado o 17 de maio do 2003, A
Nosa Terra adicoulle o número
21 do monográfico A Nosa
Cultura cunha visión de antici-
pación sobre o resto da indus-
tria editorial. 

Cun título sinxelo tenta de-
bullar paseniñamente a vida e
obra do poeta noiés coas cola-
bouras de Ana
Romaní, Ma-
nuel Álvarez
Torneiro, Xo-
sé Agrelo Her-
mo, Antón Ca-
pelán, Manuel
María, Xosé
María Álvarez
Cáccamo, Luí-
sa Villalta,
Xan Carballa,
etc. e o propio
Avilés con tres
c o l a b o u r a s
Morrer pola
Patria é vivir
na memoria de
Alexandre Bó-
veda, Os tem-
pos do wol-
fram e a Carta
gnómica a Urbano Lugrís.

A lectura deste volume foi
a semente para voltar a ler a
obra de Avilés de Taramancos,
comenzando polo seu testa-
mento poético, polo seu derra-
deiro libro que se rematou de
imprimir o día 6 de decembro
de 1992 no 61 Aniversario da
Constitución do Partido Gale-
guista en Pontevedra. Última
Fuxida a Harar é a despedida
do poeta “Os poemas que o

compoñen foron produto dun-
ha inmensa fe no acto poético:
enfrentado o autor, con luci-
dez rimbaudiana, a unha mor-
te anunciada e cruel. Desta
tensión, desta conciencia acti-
va da realidade e do tempo,
nacen, pois, os textos poéticos
presentes: son un testamento,
unha despedida; son o triunfo
dun amor á palabra que se
transforma en arte final e fu-
tura, permanéncia na raíz
amada da poesía” en palabras
doutro poeta Miguel Anxo
Fernán- Vello a quen está adi-
cado o libro.

Última Fuxida a Harar é a
obra dun poeta que cre na fon-
dura e na permanencia da pala-
bra, tamén é a obra dun home
que mira de fronte a besta, sabe
que non a pode vencer pero si
enganar.

Desvelamos o espanto: o asombro de
amañecer

e ver correr a vida agallopando
nos cómaros, nas illas:
a bandadas corria a vida recén feita,
ainda pura.
Estábamos bébedos baixo das cúpulas,
da ebriedade de ser a pedra do destino
sen coñecer os signos e o seu valor sagrado.
livre corria o sangue como un rio nas veas!

E o cazador atento no recanto.

Nas seis partes do poemario
(O cazador no escuro, Silva de
vária fermosura, Crónica de
antigos reis, En-psalmos para
escorrentar a besta, Cruxol de
amor e cofre dos olvidos, As
armas e os baroes assinalados)
hai compromiso social, politi-
co, cultural, reflexión sobre o
devalar histórico de Galiza.

Comeza a arcada a derrubar a torre
e o pau de ferro fai tremer os montes.
hai que romper de norte a sul Galiza,
queimar as rozas dunha idade antiga
e ver nascer o sol, lástima fora.

E hai amor pola palabra,
que se disfraza e esquiva a bes-
ta para manter con vida ó poeta

Mais a palabra, si, foi sempre viva,

foi espada e arado e cotovia,
lanza de señardá, ai meu amigo,
derrota e singradura. O artifício
é o que me leva agora a este desterro:
quero volver á simples moradia

que un día fixen no dintel do vento,
á terra de labor, xa feito cinza
para pular na saiva, e ter de novo
os paxaros na man... Ese outro tempo!

XOSÉ FREIRE

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

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

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

4. MILLO VERDE
F. Fernández Ferreiro.
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. CONVERSAS CON
XOSÉ CHAO REGO

Daniel López Muñoz.
Xerais.

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

4. CONVERSAS
CON F. CARBALLO.

Santiago Prol/Xan Carballa
A Nosa Terra

5. AS LAVANDEIRAS
Mari Vega.
A Nosa Terra.

Tabela das letras

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

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

Avilés de Taramancos no horizonte

Última
Fuxida a
Harar é a
obra dun
poeta
que cre
na fondura
e na perma-
nencia da
palabra,
tamén é
a obra dun
home
que mira
de fronte
a besta

XAN CARBALLA



Nom resulta imaginável que al-
guém se atrevesse a publicar um
estudo de toda a obra de Rosalia
de Castro atendendo só a Canta-
res Gallegos, nem tampouco que
umha editora dê a lume um tra-
balho sobre Cervantes a quem
nunca investigou sobre o tema.
Pois bem, na Galiza podemos
ver como umha má ficçom deste
género é realidade na obra Ro-
manceiro en lingua galega de
Xosé Ramón Mariño Ferro e
Carlos L. Bernárdez editada por
Xerais nada menos que na sua
colecçom “Universitaria”. O liv-
ro é umha perfeita amostra de
frivolidade intelectual desde o
princípio até o fim, tanto na
ediçom dos textos como no su-
posto “estudo” que os acompan-
ha. Mas esta frivolidade nom se
fica por aqui, pois um dos seus
autores, Carlos L. Bernárdez no
nº 1.035 de A Nosa Terra (p. 25)
tem a desfaçatez de declarar a
este meio: “Nas literaturas pe-
ninsulares existen análises e
compilacións das que aquí care-
cíamos. O noso traballo estudia
cada un dos poemas e sitúaos
con referencia á tradición pan-
hispánica e á baladística europea
e tamén á galego-portuguesa”.
Bernárdez oculta aqui a existên-
cia de trabalhos prévios (só cita-
rei os dous mais importantes) co-
mo o de Ana Valenciano Os ro-
mances tradicionais de Galicia.
Catálogo exemplificado dos
seus temas (1998) (um dos pou-
cos catálogos que se elaborárom
sobre umha tradiçom “regio-
nal”)(1) e o meu livro El roman-
cero tradicional de Galicia: una
poesía entre dos lenguas
(2000)(2) (a única obra relativa ao
contacto de línguas numha dada
tradiçom romancística) que in-
validam na sua totalidade o tra-
balho realizado por el e por Ma-
riño Ferro. Estes dous autores
incluem como romances tradi-
cionais textos que nom o som
(Xan Quintán, O casamento do
tío do Laranxo, O laranxal do
amor, etc.) e, sobretodo, outor-
gam autenticidade a versons tra-
dicionais manipuladas, princi-
palmente na sua traduçom para
galego, e a temas que se fixérom
passar como romances obtidos
da tradiçom oral como Gaiferos
de Mormaltán, Don Xiraldo e o
dragón, Conde Arnaldos, etc.

Careço de espaço aqui para
indicar com pormenor todas e ca-
da umha das graves deficiências
que oferece este Romanceiro en
lingua galega, de que me ocupa-
rei noutro lugar, mas estou obri-
gado a assinalar a total incom-
petência na matéria e a falta de
honradez dos seus autores. Ber-
nárdez e Ferro esquecem o pri-
meiro mandamento a que, segun-
do o grande historiador francês
G. Duby, está obrigado a cumprir
todo o estudioso: esgotar as fon-
tes. Pois bem, os nossos autores
atrevêrom-se a editar um roman-

ceiro galego prescindindo das
duas terceiras partes do corpus
romancístico galego autêntico: o
que se encontra depositado na
Fundación Menéndez Pidal (uns
4.000 textos das 6.000 versons
romancísticas nom manipula-
das). Igualmente, o seu conheci-
mento da tradiçom pan-hispánica
e europea e ridícu-
lo, pois utilizam
umha bibliografia
escassa e porque
nunca entrárom
em contacto com
os milhares de
textos inéditos das
outras pólas da
tradiçom roman-
cística que tam-
bém se encontram
nos arquivos de
dita fundaçom. 

Passo a enu-
merar algumas
das deficiências
da obra, princi-
palmente as que
aparecem na con-
tracapa, assi co-
mo as que se ma-
nifestam no artigo
de A Nosa Terra:

1) Nom existe um roman-
ceiro em língua galega. Apenas
hai temas (menos de dez) que
fôrom recolhidos sempre na
língua do país, a imensa maio-
ria (mais de 150) apresentam
umha variado abano de bilin-
güismos, em que predomina o
castelhano. As versons em ga-
lego dalguns destes temas som,
pois, escassas e nom estám liv-
res de castelhanismos.

2) Bernárdez e Mariño Ferro
nom demonstram nada novo so-
bre a notável vitalidade do ro-
manceiro na Galiza, contra a
opiniom inicial de Murguia e a
de Domingo Blanco na actuali-
dade. A riqueza do romance ga-
lego já foi assinalada, entre ou-
tros, por Saco y Arce, Milà i
Fontanals, Alfonso Hervella,

Víctor Said Armesto, Aníbal
Otero, Ramón Menéndez Pidal,
Diego Catalán e Ana Valenciano.

3) Nom existem temas exclu-
sivos da área galego-portuguesa
e tampouco existe nem um só ro-
mance tradicional próprio da Ga-
liza. Bernárdez e Mariño chegam
a considerar como exclusiva da

Galiza e Portugal
a contaminaçom
dos romances A
aparición da na-
morada morta+O
quintado, conta-
minaçom conhe-
cidíssima e exten-
didíssima em toda
a Ibero-románia. 

4) Ninguém
segue há muito
tempo as teses de
Teófilo Braga em
Portugal, Leite de
Vasconcelos e
Carolina Michaë-
lis som os re-
ferentes clássicos
no país vizinho.
Quanto a Menén-
dez Pidal as suas
teses tenhem sido
renovadas por es-

tudiosos espanhóis, europeus e
americanos. Bernárdez e Mari-
ño Ferro seguem hoje a Murguia
com o ridículo argumento de
que a colecçom romancística
deste era autêntica porque outras
colectâneas de romances nom
manipulados como os reunidos
por Hervella, Said e Otero tam-
bém permanecêrom inéditas.
Sobre o romanceiro apócrifo de
Murguia (incluído o Gaiferos de
Mormaltán) vid. Forneiro, Con-
greso sobre Manuel Murguia,
2001.

5) A colecçom de romances
de Casto Sampedro está forma-
da por materiais fornecidos na
sua prática totalidade por Víctor
Said. O tema A lavandeira, in-
terpretado hoje por Carlos Nú-
ñez e Noa, é um texto elaborado

por Said sem qualquer base tra-
dicional, como pude comprovar
ao consultar o legado de Said na
Fundación Barrié de la Maza.

6) Infelizmente na maioria
das histórias das literaturas ca-
talá, portuguesa e espanhola
nom se costuma estudar o ro-
mance tradicional, nem apre-
sentam visons exactas e glo-
bais deste nem dos outros gé-
neros da literatura tradicional. 

7) O romanceiro normal-
mente é transmitido por mulhe-
res em toda a Ibero-románia, o
salientável da tradiçom galega
é haver um importante número
de homes possuidores dum no-
tável saber romancístico.

8) A língua do colector ape-
nas condiciona a maior ou me-
nor galeguizaçom do texto. Co-
mo parece que Bernárdez e Ma-
riño nunca recolhêrom um ro-
mance na Galiza (na sua obra
nom figura nengumha versom
obtida por eles), julgam que as
versons mais castelhanizadas
fôrom obtidas por autores forá-
neos. No entanto, como se pode
ver no seu Romanceiro en lin-
gua galega aparecem bastantes
textos com partes em castelhano
(as minoritárias versons autênti-
cas que figuram nesta obra) re-
colhidas por estudiosos galegos
como Hervella, Otero e Said.

Em definitivo, esta obra
trata-se dum exercício frívolo,
anti-científico e desonesto so-
bre o romanceiro de tradiçom
oral da Galiza.!

JOSÉ LUÍS FORNEIRO é professor
titular do Departamento de

Filologia Galega da Universidade de
Santiago de Compostela.

(1) Esta estudiosa nom é citada na
enumeraçom dos principais estudiosos do
romanceiro galego que aparece na con-
tracapa do Romanceiro en lingua galega.

(2) É mui significativo que este livro
nem tam sequer seja citado na biblio-
grafia, bem como os meus trabalhos so-
bre o romanceiro da Galiza publicados
depois de 1990.
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A Taboada
Nº 5. Xullo de 2002. Prezo 4,8 e.
Coordenan: Reis Camiña e Marcos Seixo.
Edita: AA CC A Cabana de Moraña, e O 
Meigallo de Cuntis.

Chega ao seu quinto número
esta ambiciosa publicación do
asociacionismo da comarca de
Caldas. Nove traballos de
carácter histórico, etnográfico
ou literario, entre os que
poden destacarse un de Alfon-
so Magariños (“Represión e
morte en Cuntis durante a
guerra civil e a posguerra”),
Alfredo
García
Jiménez
(“O ani-
mismo
na cultu-
ra labre-
ga tradi-
cional”)
ou
Marcos
Seixo
(“Os
nosos mú-
sicos. Gaiteiros de Cuntis de
Miguel da Ghaita e Pepe de
Pedro aos Airiños de
Cuntis”).!

Inzar razóns
Nº 27. Xullo de 2002. Prezo 3 e.
Edita: Inzar.

Nova entrega da revista do
grupo Inzar, integrado no
BNG. Xunto ás reflexións so-
bre a folga xeral do 20 de xu-
ño e os avatares da asamblea
nacional do BNG, na
revista
destaca
unha ex-
tensa en-
trevista
co actor
Luís
Tosar e
un
traballo de
Daniel
Soutullo
sobre o
biólogo
evolucionista Stephen Jay
Gould do que tamén se publi-
ca un artigo “A non-ciéncia da
natureza humana”.!

A Caramuxa
Nº 8. 2002.
Coordena: Colectivo Sacou.
Edita: Toxosoutos SL.

Ensaios sobre o conflito
normativo e artigos de
criación literaria son o groso
desta publicación do Colectivo
Sacou  (colectivo de novos es-
critores e artistas pola defensa
da cultura galega) que edita
Toxosoutos de Noia, e que se
pode pedir ao e-mail toxosou-
tos@telefonica.net!

Fora as vossas torpes maos
do Romanceiro Galego

JOSÉ LUÍS FORNEIRO

‘Estes dous
autores incluem
como romances

tradicionais textos
que nom o som e,

sobretodo,
outorgam

autenticidade a
versons

tradicionais
manipuladas”



Se os escritores e máis aínda os
poetas tiñan de vello sona de ex-
céntricos de físico deplorábel, co-
roado por lentes e un xorne inte-
lectual, este non é o caso de Gar-
cía Teixeiro, home ben parecido
que aínda atesoura bastante da-
quel corpo atlético dos seus tem-
pos de xogador de balonmán. Son
as súas palabras, de sensibilidade
a fror de pel, as que o delatan.  Es-
te é un ano completo para el. Des-
de xaneiro puxo nas librarías Os
peixes de cores, novela xuvenil
editada por Xerais, ¡Ai, canto fa-
lan as pombas que falan!, poe-
mas para nenos nos que reivindi-
ca a lingua (Ir Indo) e un poema-
rio para adultos Na agonía dos
outonos en silencio (O Castro).
No que queda de ano está previs-
ta a edición de Paseniño, paseni-
ño, un album de poemas, ilustra-
do por Xosé Cobas (Everest) que
lle serve ao autor para homenaxe-
ar a Rosalía. Xa no treito final,
García Teixeiro presentará un tra-
ballo ben diferente, trátase de re-
latos de guerra inspirados en ima-
xes, unha obra que el mesmo de-
fine como “dura, pero con alento
poético, porque eu nunca podo
deixar de ser poeta”. Titularase
Trala liña do horizonte e verá a
luz en Edelvives. García Teixeiro
busca tempo ademais para dar re-
citais poéticos ou dinamizar talle-
res de creación literaria. 

Para explicarnos en que se
diferencia a literatura para rapa-
ces da outra, García Teixeiro ar-
gumenta que “os temas son os
mesmos, eu non fuxo de cues-
tións espiñentas e universais co-
mo a morte, o amor e o desa-
mor, a emigración ou o exilio. O
que se modifica algo é o modo
de expresión, teño máis en con-
ta o carácter lúdico e a rima”. 

O que máis ama da escritura
é “a capacidade da linguaxe pa-

ra crear imaxes. Cos nenos bus-
co a beleza e intento que apren-
dan a interpretar esas imaxes”.

A poesía como contaxio

Nun andel descubrimos unha
fotografía que o mostra coa súa
muller Susi e con Rafael Alber-
ti. “Alberti influiume bastante e
sobre todo Lorca. Á hora de es-
cribir para nenos aprendín moi-
to da súa luminosidade. De Ro-
salía e Ferrín collo a parte máis
tráxica da vida que tamén é ne-
cesaria e de Amado Carballo a
súa capacidade para personifi-
car elementos da natureza”. 

¿Como se introduce aos ne-
nos na poesía?. “Non se ama a
poesía sen un mediador, res-
ponde, pero hai que ilusiona-
los, facerlle ver que pode ser
difícil ao principio, pero que se
trata dun medio para gozar. A
miña experiencia é a de que
pouco a pouco se van metendo
e chegan a sorprendernos. Aca-
ban perdendo todos eses per-
xuizos que temos os maiores”. 

Tamén se mostra interesado
en resaltar que “non hai apren-
dizaxe poética sen emoción,
sen ela todo queda nun simple
exercicio pedagóxico. A min

gústame a palabra contaxiar.
Se un non é capaz de contaxiar
a emoción, a poesía non serve
de nada e a aprendizaxe tam-
pouco”. Logo aclara que “non
hai que obsesionarse con crear
poetas, o importante é facer que
aos rapaces lle guste a poesía”.

Aimaxe que ten moitas veces
a lírica de xénero pouco atractivo
provén, segundo García Teixeiro,
“dunha educación confundida.
Faiselle crer aos alumnos que a
poesía é algo morto que se repro-
duce nos libros de texto e que é
propia de seres que viven nun
mundo equivocado, distinto da
nosa realidade”.

Na procura dunha definición
sintética de poesía, García Tei-
xeiro pensa un pouco e a conti-
nuación conclúe que “é a utiliza-
ción das palabras dunha forma
inesperada que consigue que
chamen a nosa atención. Dese
modo é posíbel crear un mundo
distinto que ademais non sería
expresábel doutra maneira”. 

Facendo de avogados do dia-
ño e referíndonos máis á poesía
para adultos, preguntámoslle se
coa recorrencia constante a temas
como a nostalxia ou a esencia hu-
mana, a poesía non corre o risco
de repetirse. Nótase que a pregun-

ta non é do seu agrado e respon-
de: “Tamén se podería afirmar iso
da novela. Poderiamos dicir que
sempre estamos lendo a mesma
narración. Coido ademais que a
esencia humana nunca se chega a
coñecer e que o esforzo por com-
prendela pasa por distintos esta-
dios, cada quen ten a súa visión e
por iso cada quen constrúe un po-
ema diferente. Aínda que varios
poetas traten o mesmo tema, uti-
lizan recursos distintos e iso dalle
ao texto unha vida propia. O que
provoca a poesía é o mesmo sen-
timento. Provoca os sentimentos
propios do ser humano, igual que
sucede coa música ou co cine”.

“Os rapaces están
a perder vocabulario”

Antonio García Teixeiro recibiu
o premio Merlín en 1996 con Na
fogueira dos versos. Finalista do
Premio Nacional ao ano seguin-
te, en 1998 mereceu o galardón
europeo Pier Paolo Vergiero que
promove a Universidade de Pa-
dua e un dos máis prestixiosos
do continente. Opina que o mo-
mento da poesía para rapaces en
galego “non é o mellor dos posí-
beis, pero hai máis do que hou-
bo”. Destaca entre os antece-

dentes a Manuel María e na ac-
tualidade a Antón Cortizas, Ana
Mª Fernández, Xoán Babarro e
Gloria Sánchez, entre outros.
Xulga ademais que a literatura
en castelán deste xénero “está un
pouco estancada na tradición.
Precisamente onde se percibe
unha procura de formas novas é
en Euskadi, Cataluña e Galiza”.

Sen embargo, e a pesar deste
recoñecemento persoal e do ben
acompañado que se sinte, non du-
bida en afirmar que “existe un
claro menosprezo da literatura in-
fantil e xuvenil. Somos valorados
como escritores de segunda. Al-
guén dixo que sería como se un
pediatra fose considerado menos
médico que un traumatólogo”.

Tampouco se mostra optimis-
ta a respecto do idioma. “Os rapa-
ces están perdendo vocabulario.
Iso ocorre en castelán, pero no ca-
so do galego aínda resulta máis
grave. Incluso nenos criados en
familias galego-falantes teñen
moitos problemas de expresión e
iso desanímaos a usar o galego”.

Considera, pese a todo, que a
poesía ten un número pequeno,
pero consolidado de lectores. “A
proba é que o número de libros
de poesía que se vende sempre
foi baixo, pero non se reduciu”. 

García Teixero confesa por
último a necesidade que sinte ta-
mén de recorrer ás veces á prosa,
como no seu anunciado libro so-
bre as guerras. “Non son indife-
rente ao que leo nos periódicos e
neste caso o que quería dicir pe-
díame algo narrativo. Penso que
estamos expostos a imaxes moi
duras, pero que o hábito fai que
as miremos con indiferencia, co-
mo imaxes plastificadas”.

Aconversa remata falando de
música e de cine, as outras dúas
grandes aficcións de García Tei-
xeiro, pero ese é outro tema.!
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Antonio García Teixeiro
‘Aos que escribimos para rapaces

considérannos escritores de segunda’
MANUEL VEIGA

Antonio García Teixeiro (Vigo 1952) é un dos autores máis sólidos da literatura infantil-xuvenil en galego. Pre-
miado en múltiples ocasións, defínese ante todo como poeta, aínda que non é este o único xénero que cultiva.
Ao longo deste ano ven a lúz cinco títulos seus. Recíbenos nunha casa rebordada de libros, discos e pinturas.

PACO VILABARROS



É a historia de Cookie Mueller
a que máis sobrecolle de todas
as series expostas en Serralves.
No comezo, Nan Goldin retrata
a esta actriz e escritora acom-
pañada do seu fillo. En sucesi-
vas imaxes a protagonista po-
sará para o obxectivo da amiga
co seu compañeiro que, como
mostran as imaxes, morrerá
pouco despois, e en distintas
localizacións nas que se vai
vendo a súa progresiva de-
cadencia. O conxunto péchase

coa fotografía de Cookie Mue-
ller no féretro. Como noutras
series, Nan Goldin é precisa á
hora de datar e identificar as
imaxes que capta. O transco-
rrer da vida de Cookie Mueller
recóllese nunha sala na que a
fotógrafa conxugou distintos
relatos sobre a SIDA, enfermi-
dade que pegou forte no entor-
no de Nan Goldin e que ela re-
tratou en distintos momentos a
través dos seus amigos.  

A colección recollida no

museo de arte contemporánea
portugués e titulada Aínda na
terra visita toda a traxectoria
da fotógrafa americana. Desde
as imaxes dos anos setenta,
cando convivía con dous tra-
vestís e retrataba drag-queens
ata as súas máis recentes se-
ries nas que busca unha espiri-
tualidade que sorprende a boa
parte dos seus moitos seguido-
res. Pero Nan Goldin non pode
deixar de ser a fotógrafa que
se deu a coñecer coa obra A
Balada da dependencia se-
xual, cos ambientes sórdidos,
a vida underground, o retrato
directo do cotiá do que non
desaparecen as mulleres vícti-
mas da violencia doméstica –a
propia Goldin relata con ima-
xes como ela foi maltratada
polo seu compañeiro-, a droga
ou a prostitución, e as rela-
cións persoais nas que dá un
especial relevo aos encontros
sexuais. Como en todos os

centros nos que expón a súa
obra, unha das salas de Serral-
ves anuncia a dureza das ima-
xes e persuade aos visitantes
que teman atoparse cunha ex-
posición en exceso dura.
Acontece que non son as ima-
xes da morte as que se gardan
na sala máis protexida senón
escenas de sexo entre unha pa-
rella gai e unha heterosexual. 

Tres décadas de fotografía
dunha autora que refuga ao ser
considerada unha voyeur. Nan
Goldin di que non é a súa cá-
mara a que invade eses espa-
cios privados, os espacios son
dela, son a súa familia e a súa
historia. Tamén por esta razón
non son poucas as fotografías
nas que Nan Goldin aparece ao
outro lado do obxectivo. Al-
gunha das máis coñecidas per-
tencen a esa serie na que a au-
tora remata coa cara amoratada
polos golpes dun home co que
poucas imaxes antes compartía

cama nunha desfeita habita-
ción. Simón e Jessica, Joana e
Arurèle, Valérie e Bruno, Cle-
mens e Jens son algúns dos
personaxes que aparecen na
súa obra, todos coidadosamen-
te identificados. 

Nacida en Washington en
1953, Nan Goldin comezou a
fotografar con 15 anos e con só
19 expuxo as súas primeiras
imaxes de drag-queens. Ac-
tualmente reside en París e a
súa é unha obra de culto pre-
sente nos máis importantes
centros de arte contemporánea.
A súa obra mereceu o premio
Photoespaña na súa última edi-
ción e, con anterioridade, foto-
grafías de Nan Goldin visitaron
xa a Fotobienal de Vigo. En
Serralves a retrospectiva estará
aberta ata o día 6 de outubro e
quen se achegue ao centro de
arte de Porto pode visitar ta-
mén a interesante mostra da es-
cultora Cristina Iglesias.!
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O Museu Serralves de Porto
mostra unha ampla retrospectiva
da fotógrafa americana

A.N.T.
Nan Goldin era adolescente cando a súa irmá maior se suici-
dou. Decidiu entón coller a cámara fotográfica para non per-
der nunca a lembranza de ninguén. Desde aquela a afamada
fotógrafa americana ten tirado milleiros de retratos, boa par-
te deles vencellados á súa propia biografía. Imaxes, ás veces,
pouco cómodas porque visitan a morte, a SIDA, a droga ou a
violencia co rostro dos seus protagonistas; turbadoras porque
participan do sexo como se a fotógrafa se metese ela mesma
na alcoba; inquedantes en canto relatan a vida da autora e
dos seus achegados. Máis de trescentas destas fotografías
compoñen a exposición aberta no Museu Serralves de Porto. 

O diario
íntimo de

Nan Goldin



Os latinos e estranxeiros están de
moda en Hollywood. Semella que
a meca do cinema vai paseniña-
mente dando entrada a novos este-
reotipos de estrelas. Incluso os ac-
tores negros triunfan e son galar-
doados por papeis distintos aos de
escravo. No Hollywood de ata hai
dúas décadas era impensábel que
un tipo supermusculado e hipervi-
taminado, ídolo de todos os rapa-
ces dos Estados Unidos, saíse na
carteleira co nome de Arnold Sch-
warzeneger. Semella que a facto-
ría do cinema perdeu parte do eli-
tismo e do glamour que a rodeaba.

Sen embargo, existiu unha
época en que os actores emigran-
tes ou fillos de emigrantes muda-
ban de nome para conectar rápi-
damente, como se dun eslogan se
tratase, co estilo de vida ameri-
cano. Era o tempo en que os fu-
madores non estaban persegui-
dos na pantalla e os diálogos
eran longos como rúas sen esqui-
nas. Daquela, os grandes mitos
do cinema renegaban da súa ori-
xe e de todo aquilo que os iden-
tificase cunha familia humilde. 

Casos paradigmáticos son os
de Greta Garbo, alcumada “a divi-
na”, que en realidade chamábase
Greta Lovissa Gustafsson. Naceu
en Suecia, o seu pai traballaba co-
mo xornaleiro e a súa nai cosía,
quedou orfa aos catorce anos e
despois de traballar vendendo
sombreiros debutou no novo con-
tinente con 21 anos. Esta vida que
parece sacada dunha traxicomedia
completouna cunha excentricida-
de absoluta que a levou a retirarse
aos 35 anos para “non envellecer
de cara ao público”.

Outra musa, Rita Hayworth,
era filla dun bailarín español de
ascendencia sefardita, chamado
Eduardo Cansino. O seu nome
orixinal era Margarita Carmen
Cansino, xa de por si pouco atrac-
tivo en español, canto máis nun
mundo tan esixente e tan “traba-
llador” como o da gran pantalla.
A cúspide da súa carreira acadarí-

aa polo seu papel en Gilda e a súa
fama chegou a ser tanta que a súa
imaxe e nome apareceron sobre a
bomba atómica que foi lanzada
sobre Hiroshima. ¿Imaxinan que
se chamase artefacto Cansino? 

Entre os mitos eróticos desta-
ca Raquel Welch. O seu verda-
deiro apelido é Tejada. Hai pouco
declaraba, durante a presentación
dunha nova serie sobre latinos
chamada American Family, que
“durante moitos anos escondín
no armario a miña parte latina ou
hispana porque, francamente, era
unha desventaxa irrumpir no
mundo do cinema anunciándote
como tal”. Agora a señorita
Welch quere recuperar as súas ra-
íces, isto é, “saír do armario”.

Pero este medo escénico non
soamente atinxe ás mulleres. En-
tre os varóns do celuloide tamén
podemos atopar casos paradig-
máticos. Todo un galán, como
Gary Grant, en realidade tiña co-
mo nome Alexander Archibald
Leach. Nado no Reino Unido, a
súa vida estivo marcada polo in-
ternamento da súa nai nun mani-
comio cando Gary só contaba con
nove anos. Foi un auténtico ídolo
en Hollywood, en parte gracias a
ese nome curto que aumentaba a
súa aureola de seductor. Unha vez
cando un entrevistador lle comen-
tou que “a todo o mundo lle gus-
taría ser como Gary Grant”, o ac-
tor replicoulle “a min tamén”.

Un dos apelidos máis significa-
tivos da historia do cinema, Ford,
tamén formou parte dunha estrate-
xia de imaxe coa que o público
puidera identificarse cunha das
marcas máis representativas dos
EE UU. Por exemplo, Glen Ford,
canadense de nacemento, chamá-
base orixinalmente Gwyllyn Sa-
muel Newton. Traballou como
mozo de cadra ata que entrou no
mundo do espectáculo. A súa fama
chegaríalle despois de ter partici-
pado na IIGuerra Mundial e retor-
nar cheo de galardóns e medallas.

Outro Ford, o famoso direc-

tor de westerns, John Ford, en
realidade foi bautizado como Se-
an Aloysius O´Ferans. Nome de-
masiado longo e irlandés para
triunfar no Hollywood dos anos
20. Incomprensíbel que isto pa-
sase hoxe con actores da talla,
valía e capacidade interpretativa
de Jean Claude Van Dame.

Sintomático é tamén o caso de
Kirk Douglas, o pai do Instinto
Básico Michael Douglas. As súas
orixes están nunha familia de
emigrantes rusos e o seu nome re-
al é Issur Danielovitch Demsky,
demasiado arriscado como para
soportar a “Guerra Fría” nas pan-
tallas con papeis de revoluciona-
rio como o de Espartaco.

As traduccións literais tamén
triunfaron en Hollywood, como é
o caso do hispano Antonio Quiño-
nes, máis coñecido como Anthony
Quinn. Outro soviético que mu-
dou a súa identidade foi o calvo
“magnífico” Yul Brynner, que en
realidade chamábase Taidje Khan.

Nomes con glamour nunha
época en que Hollywood vivía os
seus anos dourados e nos que co-
mo di Raquel Welch “o importan-
te era a homoxeneización cultu-
ral”. Os nomes eran unha marca
de identidade no mundo da gran

pantalla e as grandes estrelas ten-
taban borrar o seu pasado a través
do esquecemento da súa propia
identidade. ¿Imaxinan que para
triunfar na meca do cinema o in-
ternacional Antonio Banderas ti-
vese que rebautizarse como Ant-
hony Flag? ¿Ou entenderían que

Jennifer López tivese que cambiar
nome, a pesar das dificultades que
teñen os americanos para pronun-
ciar o “z”? De seguro que non por-
que hoxe o hispano comeza a ven-
der en Hollywood e como dicía un
tal “Kevec” (Quevedo), “poderoso
cabaleiro é don diñeiro”.!
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Outros actores que cambiaron de nome
NOME COMERCIAL NOME ORIXINAL

Ginger Rogers Virginia Katherine McMath
Maureen O´Hara Maureen Fitz Simons
Lauren Bacall Betty Joan Perske
Doris Day Doris Mary Ann Von Kappelhoff
Sophia Loren Sophia Villani Scicolone
Romy Schneider Rosemarie Magdalena Albach-Petty
Marilyn Monroe Norma Jean Mortensen
Gary Cooper Frank James Cooper
Charlton Heston John Charlton Carter
Richard Burton Richard Walter Jenkins Jr.
Rock Hudson Roy Harold Scherer Jr
Michael Caine Maurice Joseph Mickelwhite
Jerry Lewis Joseph Levitch
Tony Curtis Bernard Schwartz
Chuck Norris Carlos Ray Norris

HOLLYWOOD
RUBÉN VALVERDE

No mundo do celuloide, no que
nada é o que parece, houbo unha
época na que as estrelas fuxían
da súa propia orixe americani-
zando o nome. O pasado era un
duro lastre que se intentaba bo-
rrar para que ninguén identifi-
case a un heroe cun estranxei-
ro. Os actores formaban parte
do “xenuíno sabor americano”.

Greta Louisa Gustafsson, Greta Garbo, e Rodolfo Valentino nunha das súas primeira polículas cando aparecía en cartel como Rudolph.

Os verdadeiros nomes das estrelas de 



Os ecos do pasado materialízan-
se en cada unha das fortalezas e
castelos que se espallan por to-
da a xeografía galega, onde a
maxia, as lendas e o peso da
memoria adquiren un significa-
do especial. Son símbolos vivos
da historia de Galiza que se pre-
sentan irreverentes ante a des-
preocupación e insensibilidade
tanto das autoridades coma do
resto da xente.

Galiza pariu na Idade Media
un grande número de castelos da
man de linaxes lexendarias, se-
ñores feudais que dominaban
plenamente as súas terras con to-
dos os seus privilexios.

Ninguén cuestionaba o po-
der divino do rei e os señores
galegos rendíanlle pleitesía. Nas
terras de Gonzalo Ozores de
Ulloa comezábase a construc-
ción do Castelo de Pambre.
Rondaba o 1375.

Nos séculos XIV e XV remá-
tase co adormecemento e a re-
signación do sector máis desfa-
vorecido. Campesiñado e bur-
guesía unidos fan estourar as re-
voltas irmandiñas para loitar
contra os señores feudais.
Apoiados por parte da nobleza e
do clero destruiron fortalezas,
símbolo do poder destes cabalei-
ros. Sen embargo, o Castelo de
Pambre resistiu o ataque, sobre-
todo, gracias a extinción do mo-
vemento pola axuda do rei de
España e de Portugal. 

A fortaleza convértese nun
dos monumentos clave na histo-

ria de Galiza, situados na provin-
cia de Lugo, caracterizado pola
súa beleza arquitectónica e a súa
complexidade. Os grosos muros
que descansan sobre un macizo
rocoso do concello de Palas de
Rei, bañados polo río Pambre,
encerran no seu interior ademais
dos valores artísticos do castelo,
unha capela do século XII.

Con estes ataques ao castelo
comeza todo un proceso de loita
para manterse en pé. Un dos úl-
timos episodios viviuno re-
centemente tras salvarse de ser
afectado por un proxecto de en-
coro gracias aos esforzos da so-
ciedade civil. 

A pesar de resistir heroica-
mente todos estes aconteceres do
pasado, o Castelo de Pambre

adoece, dun mal, moi común no
ámbito do patrimonio histórico,
o lamentábel estado da súa ar-
quitectura, a súa mala conserva-
ción e a expropiación para uso
particular dun ben cultural de ca-
rácter público, dende o punto de
vista da tutela.

Marcha irmandiña

Neste sentido, nos concellos de
Palas de Rei e Monterroso rexur-
diu o espírito irmandiño. Caba-
leiro e cabalo encabezaban o pa-
sado 25 de agosto unha manifes-
tación que congregou a máis de
trescentas persoas. Percorréron-
se os 8 quilómetros que separan
a vila do castelo para reivindicar
a apertura do mesmo ao público.

Entre os participantes atopában-
se varios concelleiros de Palas
de Rei, parlamentarios naciona-
listas e o escritor palense Xosé
Luis Otero Cebral quen se encar-
go da lectura do manifesto. Con
el reclamaban o cumprimento da
Lei do Patrimonio Cultural, pola
cal o castelo debe estar aberto
catro días ao mes, por ser ben de
interese cultural, que se cree un
“Roteiro Irmandiño”, que as ad-
ministracións públicas merquen
o castelo para usos públicos que
xeren riqueza e que se protexa
esta construcción ante o seu mal
estado de conservación.

O antropólogo Xerardo Pe-
reiro Pérez engade que “chegou
o momento de darlle un mellor
uso que o de estar pechado, ben
sexa de parador e centro de con-
gresos, parque histórico-cultural,
museo de historia medieval ou
ecomuseo da Ulloa. Os usos de-
ben someterse ao estudio cientí-
fico e ao diálogo democrático”.

Inmortalizado na obra de An-
tonio López Ferreiro O Castelo
de Pambre,

que reflexa a reconquista
por parte de Gonzalo de Ulloa
na época das revoltas irmandi-
ñas, esta fortaleza está situada
no camiño francés que conduce
aos peregrinos ao xubileo. Cer-
cano ao Pazo de Ulloa, o caste-
lo adquire unha maxia especial
gracias aos pasadizos que con-
ducen ao río, ás pontes de ma-
deira e aos muíños e pazos que
o rodean.!
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55, St. Mark’s Road

Calabria
CÉSAR VARELA

Opé da bota do mapa ita-
liano está ocupado pola
Calabria. Dominios que

xa foron parte da Magna
Grecia, disputados por romanos,
cartaxineses e máis
modernamente tripado por
turcos, cataláns e españois que
deixaron aquí as súas pegadas
nos apelidos da xente ou na for-
ma de castelos e atalaias contro-
lando o mar das Dúas Sicilias.

Terras de montes revoltos
por xeolóxicas convulsións, e
constituídas por “tuffo”, que é
unha area chea de restos
fosilizados de antiquísimos ma-
riscos, son contempladas desde
lonxe pola altura marítima do
volcán de Stromboli no suxesti-
vo arquipélago das illas Lipari.

A lingua dos calabreses ten
curiosas coincidencias coa no-
sa, velaí: aos garbanzos
chámanlle “chícharos”, aparan
os pantalóns con “cintos”, co-
sen con “agullas” e cultivan o
“farro” e o “orxo”, camiñan
por “rúas”,  gostan de comer
“o lardo” do porco, para suster
os tellados usan “traves”,  can-
do para de chover din que
“scampa”, á má sorte cháman-
lle “sfiga”, beben “o vinu” e
ao igual que os nosos mariñei-
ros falan de “andare al mare”.

Sería ben interesante para
un estudioso das linguas latinas
facer unha comparanza entre o
noso idioma e o dos calabreses.
Desa comparanza atopamos cu-
riosas ilustracións.
Transcribimos un texto dun xor-
nal que falaba dos antigos ermi-
taños: ”Gli eremiti trovavano
un sostentamento custodendo
cimeteri, ponti, passi montani,
fari, santuari” que nos ilustra
decontado sobre a orixe de can-
tidad de topónimos do noso pa-
ís: Portela de Home, Cabo de
Home, Rúa do Home Santo ou
a illa do Santo do Mar ; lugares
habitados no seu día por eremi-
tas ou “homes santos”... E ainda
se nos esclareceu alí a orixe do
nome do “Santo dos Croques”
da catedral santiaguesa.

Todos pensamos que a
palabra “croque”, fai alusión
ao “trosque” ou cabezazo que
se lle dá ritualmente ao santo
en procura de sabiduría, pero
non comprendemos o que isto
poida ter de común co nome de
“croques” que se lle da aos
berberechos no mar de Vigo. A
explicación está en... ¡Calabria!  

Alí chamanlle “croquia”ao
enrolamento do cabelo das
mulleres en forma de espiral,
e por tanto “os croques” son
os rizos dos cabelos. O noso
P. Sarmiento cita unha frase
popular: “está lá ten moitos
croques”, ou sexa, está engue-
dellada. De aí que o nome do
noso santiño  débese non tan-
to ao trosque que se lle dá,
como ao enfeitamento da súa
medieval cabeza con enroula-
das guedellas ou “croques”.
Este rizo espiral marcado na
cuncha do berberecho fai que
o noso saboroso molusco sexa
chamado tamén de “croque”,
significando unha “caracola”
ou “croca”. E é que o latín
funciona.!

MAR BARROS

Arquitectura, arte e historia unidos nun mesmo símbolo, o
Castelo de Pambre, en perigo de olvido e descoñecemento.

Participantes na Marcha Irmandiña co castelo ao fondo. Abaixo, o grupo de gaitas Agarimo.

Os irmandiños volven
ao castelo
de pambre



Despois do primeiro pase en Sit-
ges, Trece badaladas pasará por
outros festivais internacionais
antes da súa estrea mundial que
terá lugar en Compostela o día
17 de xaneiro. O filme dirixido
por Xavier Villaverde e protago-
nizado por Juan Diego Botto,
Luís Tosar e Marta Etura rema-
touse de rodar na capital galega
en maio e está baseado nunha
historia orixinal de Suso de To-
ro, que logo publicaría unha no-
vela co mesmo título que neste
mes sairá traducida ao castelán. 

Históricos son xa os enfronta-
mentos entre escritores e direc-
tores polo resultado dunha pelícu-
la baseada nunha novela. Non se-
rá este o caso de Suso de Toro e
Xavier Villaverde. O autor litera-
rio defende a autoría do director
no filme, do que el se desvence-
llou despois da preparación dun
primeiro guión. “Despois entraron
a traballar os guionistas Juan Vi-
cente Pozuelo e Curro Royo e eu
descolgueime. Chegou un mo-
mento no que non sabía onde iría
dar a historia. A lóxica do cine é
distinta, eles traballan con outras
leis e, neste caso, Xavier apode-
rouse da historia”, comenta De
Toro. A tal altura, o escritor só co-
ñece o resultado de vinte minutos
da película e nin sabe como vai re-
matar na pantalla. “Quedoume a
idea dunha boa factura e recoñe-
cín unha película de Xavier Villa-
verde. Ten os interiores fantasma-
góricos que estaban na historia,

unha presencia obsesiva da cida-
de, o protagonismo dun home no-
vo cun pasado que volve e as tre-

ce badaladas do fondo pero Xa-
vier transformou a historia e mes-
mo construíu a súa visión de San-

tiago” explica o escritor, satisfeito
tamén porque a súa cidade tome
protagonismo cinematográfico. 

A guionista Verónica Fernán-
dez – de El Bola- colleu de man
xa Conta saldada e A sombra ca-
zadora é xa un proxecto que am-
biciona o director Xavier Villa-
verde que de novo volverá a to-
parse coas historias de Suso de
Toro. Neste caso, desde a pro-
ductora anuncian que queren que
sexa este un producto de grande
presuposto. Os dereitos de Cal-
zado Lola están na mesa de NTR
mentras que Filmax mercou os
de Non volvas, datos que indican
o interese que no mundo do cine
está a espertar a obra do escritor.
“O autor de ficción debe ter his-
toria, personaxes, sentido do rit-
mo narrativo e dramático. Coido
que é ese ritmo o que lle dá vi-
da”, sinala Suso de Toro.!
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Xoán Carlos
Garrido
‘García Barros
foi maltratado
polos prexuízos
literarios’

A.N.T.
Despois de publicar no ano
95 Manuel García Barros,
loitando sempre, ¿Que o
motivou a escribir o seu se-
gundo libro sobre este per-
sonaxe?

O primeiro era un libro
analítico e descritivo co que
tentaba recuperar a unha per-
soa esquecida, facendo fin-
capé no contexto. O que pu-
blica agora a editorial Fer-
venza, Manuel García Ba-
rros, é máis sintético e cén-
trase na esencia da súa per-
soa, claro exemplo de man-
temento ideolóxico a pesar
das presións e das ameazas.
Atopámonos ante un defen-
sor da lingua, galeguista, an-
ticlerical e anticaciquil, cun-
ha actitude política inflexí-
bel. Coido que era interesan-
te facelo agora, cando perso-
as deste tipo escasean. 

¿Que aspecto destaca-
ría da súa figura?

O feito de pór en valor a
cultura popular a través da
súa obra, moi rica en canto a
expresións e a sintaxe, nun
contexto de marxinación dos
intelectuais a autores coma el
ou Varela Buxán, porque con-
sideraban que escribían en
zocas e non elevaban a lingua
á categoría filosófica. Non
pretendía facer unha literatu-
ra arqueolóxica recollendo
sen máis as tradicións do po-
bo, senón que escribía de xei-
to crítico. Co anticlericalismo
que o caracterizou, burlábase
de tradicións relixiosas e da
mercantilización doutras
prácticas coma a do Entroido.

¿Como é tratada a
obra de García Barros no
eido da literatura?

Ao igual que Varela Bu-
xán son maltratados por unha
caste de prexuízo literario. A
pesar de que no ano 31 era un
dos autores máis lidos, non
conseguiu entrar no círculo
social da intelectualidade, era
un labrego, e quedou á mar-
xe. Sen embargo, está vivo na
cultura popular. Os seus con-
tos seguen a transmitirse de
boca en boca, moitas veces
sen coñecer que son del.!

SUSO DE TORO, UN ESCRITOR DE PELÍCULA
CARME VIDAL

A película Trece badaladas estrearase o próximo día 12 de outubro no Festival de Sitges pe-
ro a páxina electrónica da productora Continental xa anuncia en fase de preparación os fil-
mes Conta Saldada e A sombra cazadora, dous novos títulos do escritor Suso de Toro que
ten comprometidas con outras dúas productoras as novelas Calzados Lola e Non volvas. 

Suso de Toro e Xavier Villaverde, no centro, acompañados dos guionistas Juan Vicente Pozuelo e Curro Royo. Abaixo, o actor Juan Diego Botto nunha imaxe de Trece Badaladas.

O argumento de Trece badaladas
estaba preparado xa hai sete anos e
pasou por distintas productoras ata
dar na dirixida por Pancho Casal.
A idea inicial de Suso de Toro era
que a historia se convertese nunha
serie televisiva de misterio pero ao
fin o proxecto quedou na longame-
traxe que se estreará o mes que
ven. “Son un escritor independen-
te, que depende só da propia obra
e conseguir que se transforme dá-
me confianza. Podo parecer ambi-
cioso porque quero que se me re-
coñeza o valor do traballo e ao
tempo chegar á moitas persoas, ta-
mén por iso me alegra que as mi-

ñas obras sexan base para películas
ou obras teatrais”, afirma. 

Novidade editorial é a publi-
cación de Servicio de Urxencias
(Fora de Xogo, Xerais), un libro
que recolle os guións escritos por
Suso de Toro para o programa te-
levisivo Velaí, dirixido por Xaime
Fandiño en 1989 no que se incluía
esta teleserie de humor con histo-
rias de hospital. “Pertenzo a unha
xeración que creceu cos medios
de comunicación, parte dos meus
afectos están na radio e na televi-
sión, a miña memoria, o meu
mundo nace de aí” defende De To-
ro. Servicio de Urxencias foi a pri-

meira teleserie galega de humor.
“Entón dubidei porque pensei que
ao mellor podía ir contra miña . A
esixencia era facer rir en pouco
tempo e no mundo da literatura
galega a pedantería impide que o
humor sexa respectado. Ao final
decidinme e quedei contento co
resultado” explica un dos poucos
escritores que se ten achegado á
televisión en calidade de guionis-
ta. Na cabeza continua bulíndolle
a idea de levar á pantalla pequena
unha serie de misterio, que atrape
ao espectador e mesmo que o dei-
xe en tensión entre capítulo e ca-
pítulo. !
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Cando a calor apreta, e en Ouren-
se apreta bastante, a saída en di-
rección á costa xa non é, desde
hai alguns anos, a única alternati-
va. En terras da Baixa Limia, en
concreto no concello de Muiños,
atópase o chamado “complexo
turístico deportivo” de O Corgo.
Chégase a el pola estrada N-540
Celanova-Bande-Portugal. A uns
centos de metros da saída de
Bande é preciso coller un ramal á
esquerda que nos conduce a Mui-
ños. Pronto, desde unha eleva-
ción, podemos contemplar a ser-
peante amplitude do encoro das
Conchas. A vista anuncia xa a be-
leza do que un se vai encontrar. 

Cómpre ter en conta que esta-
mos na raia, é dicir a un paso de
Portugal. O concello de Muiños é
de feito unha das entradas naturais
da Serra do Xures, tan explotada
turisticamente na súa vertente ve-
ciña. Desde o punto de vista histó-
rico, encontrámonos no itinerario
dunha Via Romana fundamental,
a que unía dúas das principais lo-
calidades da Gallaecia: Bracara e
Astúrica, hoxe Braga e Astorga.
Aínda é posíbel visitar a vila ro-
mana próxima. Os restos arqueo-
lóxicos, de distintas épocas, resul-
tan frecuentes por aquí. Entre os
principais encóntranse as mámo-
as, monumentos funerarios que
datan do IV milenio. Da Edade de
Bronce son os restos cerámicos,
líticos e metálicos concentrados
nas beiras do encoro e da Idade de
Ferro o castro situado a rente mes-

mo desta importante praia fluvial. 
O Corgo está formado en

concreto por dous areais artifi-
ciais, con amplas zonas de ces-
pede, arredados pola desembo-
cadura do río Caldo, corrente
que destaca polas súas augas ter-
mais que axudan a que a tem-
peratura da área de baños seña
sumamente agradábel, sobre to-
do en comparación coa tempera-
tura de iceberg que un se encon-
tra nos areais atlánticos galegos.
O conxunto turístico está surtido
de todos os medios habituais pa-
ra pasalo ben: pantalán, lanchas
de pedais, piraguas e, xa en te-
rra, duchas, amplos xardíns, fon-
te, albergue, restaurante, bar e
taberna, camping, zonas de pa-

seo e merendeiro con barbacoas. 
Pola visita en anos sucesi-

vos pudemos comprobar as me-
lloras realizadas, así como un
coidado e unha limpeza que non
se atopan en todos os lugares. 

O ambiente é agradábel, ben
trufado de emigrantes retornados
de América ou de vacacións se
proceden de Europa, Cataluña ou
do País Vasco, pero o galego é a
língua sobranceira entre a moci-
dade bañista da zona, a máis vi-
síbel. Á saída do camping encon-
trámonos unha familia do Porri-
ño que este ano fuxiu das aglo-
meracións costeiras. É un exem-
plo do que pode ser o interior de
Galiza, un bon lugar de veraneo
para os cidadáns que o resto do

ano viven ao borde do mar e bus-
can algo distinto sen facer un
grande esforzo económico. 

A tranquilidade da zona
agradécese e, a pouco que se ex-
plore, calquera pode encontrarlle
atractivos variados: o Portugal
tan próximo, o Xures, a ruta da
Ramboia ou camiño seguido po-
los contrabandistas no tempo da
fronteira, e, cun pouco de axuda
de expertos, os lugares frecuen-
tados pola guerrilla antifranquis-
ta ata os anos cincuenta, sen es-
quecérmonos de que o propio rio
Limia, en cuxas marxes nos ba-
ñamos, é o famoso Lethes roma-
no, ou tamén chamado Río do
Esquecemento, pola crencia das
primeiras lexións de que ao cru-
zalo perdíase a memoria. 

O encoro tamén foi bon nos
seus tempos para a pesca de ci-
prínidos e troitas de gran tamaño,
aínda que a solta de carpas forá-
neas deu fin en boa medida á fau-
na piscícola autóctona. Cun pou-
co de sorte o visitante que lese o
magnífico e  trepidante libro, edi-
tado por Xerais, Matádeo mañá
poderá disertar co seu autor Eli-
xio Rodríguez e coa súa dona, co-
mo nos sucedeu a nós nunha das
nosas estadías na zona. Elixio,
natural de Bande, pasa longas
temporadas na comarca, que in-
tercala coa súa residencia en Mé-
xico. A amena conversa co Eli-
xio, este exiliado, galeguista e ca-
se aventureiro, pode ser o regalo
perfecto para a viaxe.!

Encoro das Conchas,
a perfecta praia interior de Ourense

Sitios Manuel Veiga

Meu Santo, Miña Santiña                   francisco a. Vidal

Paseaba Gregorio polas rúas de
Roma cando viu como subhasta-
ban a uns mociños louros e moi
guapos, e ao preguntar de onde
era lamentouse, “anxiños, que
pena que en Inglaterra non coñe-
zan a Cristo”. E desde ese días
tivo como unha fixación o via-
xar ás illas.

Na segunda metade do sécu-
lo VI, cando a Igrexa tiña moitos
teólogos poñendo os puntos so-
bre os ies, e se buscaba un lexis-
lador capaz de afianzar as súas
teses e de estendelas polas pro-
vincias do vello imperio, en ne-
gociacións constantes co poder
civil, aparece en escena Grego-
rio, bisneto do papa Félix III, e
pertencente a unha das máis no-
bres familias romanas, que lle
prepara o futuro facéndolle
aprender leis e filosofía.

Estudante aplicado e fillo
obediente aos designios e
necesidades da familia,

con trinta anos xa é nomeado
prefecto de Roma polo empera-
dor Xustino II, cargo equivalente
a un alcalde de hoxe en día en ci-
dade principal; e preséntase en
sociedade como un político con
moito futuro; sen embargo, por
razóns que a haxiografía non dei-
xa moi claras, cando herda a for-

tuna paterna e se converte no ca-
beza de familia, decide retirarse
da política civil e fundar unha se-
rie de mosteiros nas seis fincas
que posúe en Sicilia e outro den-
tro dos muros da capital, remode-
lando o propio pazo familiar, on-
de toma os hábitos beneditinos.

A idea de ir a Inglaterra se-
gue presente nel, pero, como pa-
sou sempre na historia da huma-
nidade, facendo certo aquilo de
tanto tes tanto vales, a súa apor-
tación voluntaria ás arcas ecle-
siásticas elevouno a altos rangos
e obrigárono a ficar nun despa-
cho ata que o papa Pelaxio II,
atendendo á experiencia política
que posúe, noméao nuncio en
Constantinopla, onde durante
seis anos exerceu esta embaixa-
da sen a penas meterse noutros
asuntos que os de ler e estudar as
escrituras, con tal dedicación que
mesmo chegaba a esquecerse de
comer, o que lle ocasionará gra-
ves problemas de saúde.

Contradise un pouco a
súa personalidade can-
do ao tempo que se nos

insiste en que era un organizador
nato, un home de acción e ansio-
so por chegar coa súa mensaxe a
todos os currunchos da Terra, que
incluso organiza expedicións

evanxelizadoras aos territorios
máis arredados do imperio, nos
seus anos de representante da
Santa Sede na capital de oriente,
tanto viviu de portas para dentro
que non aprendeu nin unha pala-
bra de grego.

De volta en Roma inten-
ta unha nova fuxida a
Inglaterra, pero o papa

reteno, cando unhas riadas inun-
dan a cidade, e encárgalle a or-
ganización das equipas de salva-
mento e beneficencia, para miti-
gar os danos e contraatacar a
peste bubónica que se declara,
organizando multitudinarias
procesións e amosando sempre
tal enerxía e seguridade que, ao
morrer o papa (vítima da peste),
deciden nomealo a el sucesor; e
aínda que nun principio o cargo
non lle interesa e ameaza con
emprender a ansiada viaxe a In-
glaterra, para cumprir co seu so-
ño evanxelizador, ao final deci-
de ficar en Roma e aceptar o
posto que lle dan por aclama-
ción popular.

Xa como papa, enfróntase ao
patriarca de Constantinopla e ase-
gura a primacía de Roma como
capital do cristianismo, tratando
en todo momento, de evitar ten-
sións e roturas dentro da Igrexa.

Con razón, a imaxe na que se re-
presenta cunha pombiña no om-
bro moumeándolle ao oído, pode-
mos interpretala como o Espírito
Santo aleccionándoo e conven-
céndoo de que o seu sitio está en
Roma. Sen embargo, e aínda que
como teólogo os seus escritos só
profundan no que xa estaba esta-
blecido por outros, as súas máis
de oitocentas cartas, as “Homilí-
as” os “Diálogos” e múltiples es-
critos que deixou, son suficientes
para consideralo como un dos
grandes doutores da Igrexa.

Como herdeiro que é da
tradición romana e
convencido do futuro

do cristianismo, colleu o mellor
daquela para llo aplicar a este,
dándolle maior importancia aos
ritos e organizando os sacramen-
tos e a liturxia, na que incluíu os
cantos dentro da mesma, para o
que fundou unha escola de canto-
res xunto á basílica de San Pedro
e outra en Letrán. Asemade ta-
mén preparou unha “Regra Pas-
toral”, unha especie de código de
conduta polo que debían rexerse
os bispos do medievo.

Finalmente acordou enviar
predicadores ás illas Británicas, e
el resignouse a ficar no solio papal,
sen viaxar nunca a Inglaterra.!!

Santo Gregorio Magno quería ir a Inglaterra

A
importancia
de rir
XURXO GONZÁLEZ LEDO

Estáse a descubrir por
parte dos científicos a
importancia do senso

do humor. É curioso que
isto se poida estudiar
dende un ámbeto tan
serio e pouco dado a
rirse.

Hai estudios que
refliten as vantaxes da risa
para diminuir a dor ou
para estimular o sistema
inmunitario. Asimesmo
dende a psiquiatría ou a
psicoanálise apórtanse
recomendacións para
utilizar a facultade de rir,
que permite distanciarse
dos problemas e velos con
perspectiva, conseguindo
mesmo tirarlle
importancia.

Dende a miña
ignorancia atrévome a
dicir que é sumamente
difícil vivir sin recurrir ao
humor e por iso trato de
atoparlle o senso cómico a
aquelas cousas que, en
principio, non teñen nada
de graciosas.

Humor amarelo,
humor inglés, ironía
galega ou humor negro
son algunhas das
expresións manexadas
cando se fai referencia a
este tema.

Cores e nacionalidades
misturadas cun concepto
que en principio non
parece ter moita relación;
pero non cabe dúbida que
dá igual a parte do
mundo na que un se
atope, sempre é posíbel
rir aínda que non en
todos os lugares fan
gracia as mesmas cousas.

Algunha persoa estará
pensando si é necesaria
intelixencia para escribir
isto e a resposta é: para
escribilo non, para
entendelo sí. Para
entender e facer humor é
imprescindíbel asociar
conceptos e ter
desenroladas unha serie
de facultades e por iso hai
persoas que non rematan
de entender situacións
máis ou menos cómicas,
ou ante un sorriso
mostran desconfianza e
mesmo desconcerto.

Dende aquí
recomendamos a lectura
dun libro que non trata
específicamente o humor
pero que sirve para
entender qué significa e
para que sirve: Principios
de Autocuración de
Norman Cousins. Neste
libro podemos aprender
algunhas das funcións
terapéuticas e a
importancia de rir. Rirse
da vida e sobre todo dun
mesmo.!!



Ademáis de Peteiro, e de Xesús,
o Chimpinete, que penaron no
Lazareto de San Simón, coma xa
indiquei ao poñer aquí, a outra
semán, o exemplo do ceramista
cesureño, outro veciño da miña
vila, pasou tamén os anos da
Guerra de España, nise insular
campo de concentración: José
Castro Fontán, alias Cabanas.

Viviron Catro anos á bordo
dunha insua, coma titulou o meu
inesquecíbel contertulio de Café
Gijón, Mosqueiriña, o relato da
súa primeira experiencia penal,
ocurrida no Lazareto. Nise peque-
no volume, publicado na colec-
ción Documentos, de Edicións do
Castro, dá Xosé Mosquera moitos
nomes dos seus compañeiros de
infortunio, pero o non telo a man
cando escribo iste rolo, non lem-
bro se figuran nil os dos meus tres
veciños citados e dalgún máis que
compartiu a súa triste sorte.

" O MEU VICIÑO CABANAS.
De todos iles, o máis cercano a
min, dende que nacimos, o máis
identificado ata o colmo de ser o
meu compadre, foi Pepe Caba-
nas. Un rapaz algo maior ca min
e máis desventurado; que vivía
nunha humilde casa de labrego,
cercana á nosa, entre a estrada e o
peirao de Pontecesures. Aínda a
vin ergueita e pechada, ao pasar o
outro domingo, por diante dela.

Eacordeime da nai de Ca-
banas, viúva de vivos
que nunca soupo máis do

seu home, emigrado na América.
Morreu, a probe, tísica, deixando
ao seu fillo Pepe, e a súa filla Jua-
nita, ao coidado dos avós. Aínda
estou vendo, oitenta anos des-
pois, o vello Cabanas, un petru-
cio moi ocorrente, volver da feira
de Santiago, no tren; traendo
sempre un molete de pantrigo,
que o seu neto recollía moi ledo,
en canto o avó pisaba o andén.

Iamos xuntos de nenos á esco-
la de Don Antonio, o mestre, en
San Xulián. Logo, xa adolescen-
tes, todos os domingos, ao cine
Latorre, de Padrón; baixo a choiva
rosaliana, da que o feble corpo de
Cabanas somentes se amparaba
baixo unha raída chaquetiña. Axi-
ña, ao achegarse a República, es-
comenzaron as nosas inquietudes
políticas, e acudíamos a cantos
aconteceres podían entretelas no
Ullán. Verbigracia, os mitins im-
provisados de Álvaro de las Casas
no Souto padronés. Ou ben, a con-
memoración do Pacto de Lestrove,
no seu primeiro cabodano.

Seguíamos sendo amigos ínti-
mos, aínda que as diferencias so-
ciais, entre a clase dos señoritos e
a dos artesáns, na que entón esta-
ba estruturada a sociedade galega,
nos levara por moi distintos cami-
ños: a min, á Universidade de
Santiago; a Cabanas, á fábrica de
aserrar madeira, de D. José Car-
lés, o antigo alcalde de Valga, co-
ma aprendiz de aserrador.

Mais Castro Fontán fora ben
instruido na nosa escola, e me-
drara a súa cultura lendo a pren-
sa e canto libro atopaba. Dado o
seu saber e a súa inquedanza po-
lítica e social, non é raro pois
que o aprendiz se trocara de se-

guida no dirixente sindical da in-
dustria onde traballaba. Así coi-
do que foi un dos organizadores
da Unión Marítima e Oficios Va-
rios, de Pontecesures, adherida á
CNT. Aínda que moitos anos
máis tarde, pouco antes de finar,
rectificou a miña lembranza, ase-
gurándome que fora xa da UGT.

Pero eu recordo moi ben
que Cabanas levoume a
un estraño mitin, alumea-

do coa luz de carburo, no que fala-
ron os grandes sindicalistas Ángel
Pestaña e Manuel Villaverde. Ce-
lebrado nun cortello da aldea ma-
riñeira de Porto, cunha asistencia
non moi nutrida de obreiros, valei-
ros do Ulla e algunha pescantina.
Pode que a memoria de Cabanas,
se cadra coa edade, cambiara de
afiliación sindical.

" UN LÍDER SINDICAL EN PO-
TENCIA. Cando volvín asentarme
en Galicia, domicialmente en San-
tiago, tras unha década na que flo-
tei pola Península e Marrocos, co-
mo a cortiza na mar, volvín atopar
na miña vila a Pepe Cabanas, que
levaba xa varios anos fóra do La-
zareto, e traballaba de aserrador na
grande fábrica de Fimsa, a empre-
sa de García Cambón, instalada no
Paraíso; que así se chama o bairro
cesureño da beira norte, e coruñe-
sa, do Ulla. Aínda que, sumido na
miña tarefa na Noite non o vía
moito, ao conversar con el penso
que escoitaba a auténtica voz do
pobo. Tan apagada nese tempo po-
la tiranía gobernante, e velada po-
la imensa minoría, a intelixencia
galega, que me circundaba.

José Castro Fontán era un lí-
der sindical que, polas circunstan-
cias adversas, se quedara en po-
tencia. Non quiso deixarse utilizar
polos sindicatos verticais, e non se
deixou atrapar tampouco, na tea
de araña da clandestinidade estali-
nista. Pero o honesto proceder do
aínda xove serrador era evidente,
e o seu parecer o máis aprezado
polos seus compañeiros de traba-
llo e aínda por algún mandamáis.

" O XENRO DA MORTE. Estaba
no tempo de namorarse e Cabanas
namorou da guapa e rexa filla da
Morte. Unha muller da Ponte, así
alcumada por herencia, que para-

doxicamente, mostraba unha enor-
me vitalidade e unha contaxiosa
ledicia, que tamén heredaba a filla.
Casou Pepe Cabanas coa fermosa
moza e como era costume naque-
les días axiña tiveron descenden-
cia. O meu bo amigo pediume que
fose padriño da neniña que foi ba-
tizada na igrexa de Iria Flavia, da-
do que a Ponte padronesa, perten-
ce a tan ilustre fregresía. A súa so-
gra foi a madriña, e por iso tiven a
honra e a satisfacción de ser com-
padre da Morte.

Logo do bautizo percorre-
mos a pé os tres quilóme-
tros que separan Iria da

Ponte, e os contados asistentes á
ceremonia festexamos o aconteci-
mento ceando a eito na casa da
miña comadre e avoa da nova
cristiá. Mais ás doce en punto le-
vanteime da mesa, pois, dábase a
circunstancia de que ao día se-
guinte, 21 de maio de 1948, tiña
que me casar coa miña noiva, o
entón xoven franciscano, P. Isor-
na, no Santuario da Nosa Señora
da Escravitude.

" ENCONTRO NA PONTE COA
BENEMÉRITA. O meu compadre,
José Castro Fontán, decideu
acompañarme ata a miña casa, sita
a 500 metros, na provincia de Pon-
tevedra. Temía que a medianoite
me dese un traspé, e podía torcer-
se a miña voda. Saímos moi ledos
e confiados, tal coma se dira volta,
por fin, a tortilla. Mais, ao iniciar a
travesía pola ponte de trece arcos
que dá nome a Cesures, sorpren-
deunos a presencia dunha parella
da Benemérita. Os charolados tri-
cornios deberan causar, a aquela
hora, lóxica pavura a uns licencia-
dos de presidio franquista, coma
eramos os dous compadres. Nen
embargantes, impúxose a nosa eu-
fórica curiosidade. Acerqueime
aos gardas civis, e pregunteilles:

—¿Qué fan vostedes eiqui,
con esta viruxe que sopra?

Un dos beneméritos respon-
deume, todo irado:

—Uns sopramocos son os
que vas levar ti, se non batedes
de seguida os pes co cu.

—¡Millor sería deixalos frios
coma un friame! –exclamou o
outro garda civil.

Ante tales agoiros, Cabanas

e máis eu, reemprendimos a mar-
cha, a toda velocidade. E mais de
presa andaría aínda o meu com-
padre ao retornar a casa da súa
sogra, san e a salvo. Eu, reposto
do susto, dormín prácidamente a
miña última noite de solteiro.

" A DESFEITA DE LUOU. Á
mañá seguinte veume despertar
Cabanas, para avisarme de que a
parella da Benemérita estivera
de garda na ponte, para ter conta
de se retornaba o Foucellas, e
máis Ramuñán Barreiro, o Re-
cardito, a Pontecesures. Pois sal-
váranse da matanza dos guerri-
lleiros ocurrida en Luou, fregre-
sía do concello de Teo, o mérco-
res, 19 de maio, un día antes do
bautizo de Loliña, a miña afilla-
da. Eu casaría aquel vernes, 21.
Se me deixaba a forza pública.

Cabanas opinaba que nos dei-
xarían en paz, pois ningunha rela-
ción tivera co Foucellas, mentras
estivo en Cesures. En canto a
min, nesas semáns, aparte do meu
cotián traballo na Noite, estaba
pendente dunha grave enfermida-
de de meu pai e absorbido polos
preparativos do casorio.

Nin sequera sabíamos que o
Barbarroxa da Matanza, Manuel
Agrasar Cajaraville, e o Carlés,
Ricardo Fernández, de Carreiras,
foran enganchados por Benigno
Andrade, no seu grupo guerrillei-
ro. E por iso, impresionounos do-
blemente a súa execución, despois
de cantar canto sabían sobre a es-
tancia de Foucellas na nosa vila.
Pois foran fusilados, polo pelotón
da Benemérita, xunto co asturiano
Florentino Menéndez Palacio e
Vicente López Novo, de Santa
Uxía de Riveira, aquel aciago 19
de maio de 1948. Se ben os deta-
lles daquela acción funos coñecen-
do moitísimo máis tarde, pois mar-
chei de lúa de mel, en canto termi-
nou a cea da voda, á que asistiron
o meu compadre e o seu compa-
ñeiro do Lazareto, Xesús Magari-
ños, entre os distintos invitados;
nos que figuraba xente da inmensa
minoría, coma Filgueira Valverde,
Iglesia Alvariño, Bonet Correa…

Tería que repasar agora a
colección de La Noche
para enterarme do que o

meu xornal publicou adrede da-
quela desfeita, durante a miña au-
sencia. Vivín naqueles dias, pos-
teriores a traxedia de Luou, nun-
ha sorte de Nirvana que me im-
pelía a desentenderme dos asun-
tos da miña terra e refuxiarme
nun xornalismo de evasión, onde
por fin recalei.

De ahí que teña que confesar
hoxe que verdadeiramente sou-
pen o que paso en Luou, na ante-
véspera do meu casamento, len-
do as páxinas 221/22, de A Gue-
rrilla Antifranquista en Galicia,
obra do noso querido e admirado
historiador alemán, Hartmut Hei-
ne, e máis o libro do recentemen-
te finado cronista e alcalde da vi-
la da miña predilección, José Pi-
ñeiro Ares, titulado El “Fouce-
llas” en Pontecesures. Está cheo
de nomes supostos, semblanzas
irrecoñecíbeis, datos inconexos,
pero pasado pola peneira da
exactitude, ven ser un volume va-
lioso pola súa documentación pa-
ra os que somentes coñeceron de
ouvidas a Benigno Andrade. Co-
ma foi o caso de José Castro Fon-
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Viaxes
papais
e cumio
mundial
FRANCISCO CARBALLO

OCumio Mundial de
Johannesburgo é a
badalada  de máis son

neste momento. O papa Xoán
Paulo II segue a ser un
símbolo a prol da paz neste
crucificado cosmos. As súas
viaxes desatan alarmas. Aca-
ba de suspender a viaxe ás
Filipinas que ía facer en
xaneiro de 2003. A súa saúde
precaria apreséntao en estado
terminal: para uns, en descré-
dito da Igrexa incapaz de so-
lucionar unha tal situación;
para outros, unha surpresa da
forza do Espírito. Para todos,
unha inquedanza. Apracemos
a escoita do “Cumio” para
atender á de Xoán Paulo II.

A constante mobilidade
de Wojtyla por toda a
xeografía relixiosa obedece á
súa maneira de interpretar a
diplomacia vaticana. Paulo
VI reformulou a diplomacia
pontificia como instrumento
de influenza moral en todos
os ámbitos. Xoan Paulo am-
pliou os servicios diplomáti-
cos. Para el conserva interés
a formulación montiniá, pero
engádelle o “estrelato” dos
mass media que intenta esta-
blecer na Igrexa.

O papa Wojtyla viaxa fóra
de Roma á marxe da estrutura
clerical. Executa esas viaxes
mercé aos sectores laicais cató-
licos ben dotados
economicamente mediante a
Fundación Ampere, con sede
en Bruxelas. Ampere está
apoiada en lobis económicos
occidentais e nos institutos lai-
cais como Comunión e Libera-
ción, neocatecumenais, Caris-
máticos, Focolaris, Opus, etc
Aínda asi as dióceses de cada
país quedan endebedadas, mais
a curia romana e os dicasterios
clericais poden ollar de esgue-
llo este fenómeno.

Wojtyla está convencido
da utlidade deste tipo de
diplomacia para ben e evan-
xelización mundial. Sabe que
non hai conenso clerical
detrás deste proxecto seu.
Sabe que o seu estrelato é
esencial na adquisición dos
mass media pola Igrexa.
Mentres as tensións na Igre-
xa son alarmantes, os proble-
mas agudos, a espera de
cambio na cátedra papal
angustiosa. Mais el segue
impávido un camiño
probabelmente choído.

A xornalista Colonna-Ce-
sari desenvolve o novelo
desta diplomacia wojtyliá na
súa obra Urbi et Orbe (hai
tradución portuguesa na Edi-
torial Caminho. Lisboa). Elo-
xia este despregue pontificio
e a novidade non clerical de
tal empeño. A Igrexa ven ser
un “microcosmos”; como en
Johannesburgo, nela intentan
decidir os dirixentes e outros
grupos tipo ONG. Agudo
problema de sobrevivencia.!

O exemplo de Pepe Cabanas

Tropo (imaxen ou
metáfora) de Pepe
Cabanas, obra, en
granito negro, do

escultor de Troáns.
Colección Borobó



BurBurelaela
" EXPOSICIÓNS

AS IMAXES
DE CASTELAO
Mostra sobre a vida e obra
do esgrevio nacionalista
galego , do 4 ao 29 de se-
tembro, na Sala de Arte do
Concello.

CarballoCarballo
" EXPOSICIÓNS

GRAVADOS DO CGAC
Mostra de gravados do
Centro Galego de Arte
Contemporánea na que
destacan obras de Jorge
Castillo, Eduardo Chilli-
da, Antonio Saura, Anto-
ni Tápies, Christo, Enzo
Cucchi, Appel Karel,
Njaume Plensa e Perejau-
me, entre outros. Ata o 30
de setembro no Centro Co-
marcal de Bergantiños.

BEROCASIÓN
Realizarase no Parque de
San Martiño do venres 6 ao
domingo 8.

ChantadaChantada
" EXPOSICIÓNS

XOSÉ M. CARREIRA
Tesouros que o Miño escon-
de é o título desta mostra
fotográfica que podemos
ollar na Casa da Cultura.

AA CoruñaCoruña
" EXPOSICIÓNS

ATLÁNTICA
Ata o 30 de setembro, o
Museo de Arte Contempo-
ránea de Unión Fenosa al-
bergará unha mostra do
Grupo Atlántica.

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
Casa das Ciencias vai aco-
ller esta mostra fotográfica
submariña, que forma parte
dunha unidade didáctica
isobre o ecosistema mariño
do noso pa;is, que a través
de 50 imaxes pretende
amosar a beleza e a diversi-
dade zoolóxica que encerra
o noso mar, buscando o
equilíbrio entre as especies
popularmente coñecidas e
as descoñecidas, pero sem-

pre desde un punto de vista
artístico, que á vez sirva co-
mo fío conductor para axu-
dar a divulgar e coñecer
mellor as nosas especies.
Este traballo é o resultado
de 25 anos de experiencia
mergullándose e fotogra-
fiando o mundo submariño.

ANATOMÍA
DO CORPO HUMANO
Este mes fecha esta mostra
que está sendo exposta pola
Domus. 

" MÚSICA

III ANIVERSARIO
DE MARDI GRAS
Esta sala ven organizando
case 150 concertos ao ano
desde 1999. Agora queren
festexar o seu aniversario
con dous días de concertos
e as actuacións, o venres 6
a partir das 22 h, de Sneeze,
dúo australián formado por
Nick Dalton –ex de Lemon-
heads– e Tom Morgan, que
hai pouco publicaron Lost
the Spirit of Rock`n`Roll; e
120 min., dúo tamén, pero
nado en Barcelona no 1999,
con influencias semellantes
ás dos autralianos, Smiths,
Teenage Fanclub, etc. E o
sábado 7 adícano ao pop de

Buru Deva, que abrirá a
velada coas súas guitarras e
melodías retro sixties; e
Triceratops, cuarteto coru-
ñés que brincou aos medios
de comunicación pola se-
lección dun tema seu para a
campaña de Estrella Gali-
cia, Feelin Fine, que é a
mellor carta de presenta-
ción deste grupo nado das
cinzas de Kozmic Muffin. O
bono para os dous días cus-
ta 10 euros e pódese com-
prar en Portobello, Noni`s e
Mardi Gras. A entrada dia-
ria vale 7 euros.

O.B.I.
A banda de folc santiaguesa
vai dar un concerto este xo-
ves 5 no Forum Celticum. E
o vindeiro xoves 12, nesta
mesma sala, rock desde Pon-
tevedra con Master Blaster.

CullerCulleredoedo
" EXPOSICIÓNS

CARTELISMO
COMERCIAL
Mostra que recolle a pro-
ducción neste eido que se
realizou no Estado español,
no periodo comprendido
entre o ano 1870 e 1960, e
que poderemos coñecer na

sala Juan Lembeye, ata o
domingo 15.

" MÚSICA

FOUNDATION REGGAE
Este venres 6, a partir das
21 h. no Paseo Marítimo do
Burgo, celebrarase este fes-
tival, con entrrada gratuíta.
Teñen confirmada a parti-
cipación Boo-Boo Vibra-
tion, de Italia; Domou
Afrika, conxunto senega-
lés afincado na Coruña;
Loud & Lone; e Peeping
Toms, dous grupos espa-
ñois que tamén se adican
ao reggae. Durante todo o
día haberá actividades no
Paseo Marítimo.

FeneFene
" CINEMA

HARRY POTTER Y
LA PIEDRA FILOSOFAL
Este xoves 5 ás 22:30 h.
proxectarase esta película,
basada no personaxe litera-
rio, na pista da Escola do
Pedrón de Magalofes.

" EXPOSICIÓNS

MANUEL BELLÓN
Mostra de mosaicos, deste
home nado en Fene en
1948, realizados con pedra
machacada de cores puras,
virxes, recén saídas da te-
rra. Na Casa da Cultura.

" MÚSICA

GRUMETE PARKER
Este venres 6 a partir das
22:30 h. na Praza do Ame-
neiral de Perlío, concerto
deste quinteto ferrolán de
pop-rock.

FerrFerrolol
" ACTOS

A PARROCHEIRA
Regata de vela tradicional,
que organiza o Clube de
Mar, e que vai ter lugar o
sábado 7 no Ferrol Vello.

" EXPOSICIÓNS

ELPIDIO E
LUÍS VILLAVERDE
A galería Sargadelos acolle
unha mostra sobre a vida
destes dous irmáns. O pri-
meiro (1887-1956) foi un
político galeguista, mili-
tante das Irmandades da
Fala e da ORGA; alcalde
de Vilagarcia entre o 31 e o
36, non sendo no Bienio
Negro, no que foi persegui-
do e encarcerado; deputado
polo F. Popular; tamén foi
o fundador das Milicias
Gallegas no frente de Ma-
drid; continuou a súa infa-
tigábel militancia no exilio
bonaerense onde morreu. O

seu irmán, Luís (1891-
1967), dirixiu en Buenos
Aires a editorial Atlántica
na década dos 50 e publi-
cou, postumamente, o libro
Mariscos de Galicia, do
que poderemos ollar os
seus debuxos orixinais. Ata
o 30 de setembro

E. GRANELL.
A ARTE DA CONVERSA
Mostra sobre o último su-
rrealista español –galego–
no Centro Torrente Balles-
ter ata o 29 de setembro.

LugoLugo
" EXPOSICIÓNS

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

JOSÉ A. CRUZ LAGO
Escenas titúlase a súa
mostra que podemos con-
templar na Capela de Sta.
María.

FERMÍN ENCINAR
As súa pinturas están ex-
postas no Centro Uxío No-
voneyra.

CHRISTIAN VILLAMIDE
Mutación é o título desta
exposición que inclue foto-
grafías, pintura, escultura e
deseños por ordenador e
que se encontra do Museo
Provincial.

LEANDRO
Colga os seus cadros na ga-
lería Sargadelos.

POÉTICAS MODERNAS
Ata finais do mes de setem-
bro podemos visitar, no Mu-
seo Provincial, a colección

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O  D E  C U L T U R A  E

No Grove hai aberto desde hai
algúns anos un magnífico acua-
rio que se ve completado coas
visitas do barco Acquavisión,
unha nave co casco transparen-
te que permite coñecer en di-

recto os fondos mariños. Neste
verán completouse cun aviario
de rapaces, cun pequeno espec-
táculo didáctico co que con-
templar, águias bufos e falcóns.
Paga a pena a excursión.!

AAves de rapina e tabeirónsves de rapina e tabeiróns
O O TTrinquerinque
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# A VODA DO MON-
ZÓN. Mira Nair con-

seguíu o León de Ouro de
Venecia con esta magnífica
mostra do conflito cultural
que vive a India. Mesturando
comedia e drama a director
de Mississippi Masala, amó-
sanos as relacións entrecru-
zadas dentro dunha familia
cando casa en Bombay a pri-
moxénita e chegan familiares
desde os Estados Unidos e
Australia. Música e cór para
embebedarse.

# TODA A VERDADE.
Unha avogada ve como

deteñen e acusan o seu home
de ter cometido crimes cando
estaba no exercito. El nega a
acusación e ela cre que se tra-
ta dunha conspiración dos mi-
litares. Previsíbel.

# WINDTALKERS.
Durante a Segunda Gue-

rra Mundial, un indio navajo,
cifrador de mensaxes na súa
lingua, participa en cruentas
batallas no Pacífico, mentres
un sarxento ten que protexer a
clave, aínda que sexa matán-

doo. Drama belicista.

# PÁNICO NUCLE-
AR. O cambio de presi-

dente en Rusia coincide cun
ataque nuclear contra unha ci-
dade americana. Co mundo á
beira dunha guerra atómica,
un analista da CIA terá que
demostrar que non hai rela-
ción entre o ataque e Rusia.

# O OUTRO LADO
DA CAMA. Cunha

temporada longa en carteleira,
esta comedia española está a
emular o éxito de Air-Bag. Li-
gues e infidelidades de dúas
parellas mozas. Boas interpre-
tacións, humor abundante e
dous ou tres momentos de ti-
rarse polo chan. 

# O MESMO AMOR,
A MESMA CHOIVA.

Un escritor de contos frustra-
do vive a transición arxentina
desde a redacción dunha re-
vista, ao tempo que ve como a
súa relación amorosa se dete-
riora. Final, con todo, espe-
ranzador neste filme realizado
polo mesmo 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 NUN-
CA ESTIVO ALÍ. Un

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

# SMOKING ROOM.
Ramírez, oficinista na

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

# UN NENO GRAN-
DE. Hugh Grant, que

novamente está para comer
con queixo, protagoniza esta
comedia amábel con neno.
Outra versión da historia do

solteiro maduro que se resiste
a sentar cabeza, pero acaba en-
gaiolado polo sentido común
dun infante de doce anos (un-
ha especie de Descartes casei-
ro e con pantalón curto). A pe-
lícula 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.!

CarCarteleirateleira

O dúo
australián

de rock
Sneeze

forma parte
do cartel da

sala
coruñesa

Mardi Gras
que

comemora o
seu terceiro
aniversario

o venres 6 e
sábado 7.

A galería
Sargadelos
de FERROL
alberga
unha mostra
sobre os
irmáns
Elpidio e Luís
Villaverde.
Na
fotografía,
Elpidio e a
súa dona
Rosina.



de setenta obras feita en pa-
pel por grandes nomes da
vanguardia, desde autores
que reaccionaron ao acade-
micismo francés como Ma-
tisse ou Derain, o cubista
Gris, os colectivos El Paso
e Cobra, ou os chamados
novos salvaxes alemáns. As
obras, que forman parte da
colección Serra, é unha lei-
ción do século XX, con dife-
rentes técnicas e temáticas.

" MÚSICA

DR. THINK
O venres 6 o DJ galego pin-
cha no Boonie Scotland.

MacedaMaceda
" EXPOSICIÓNS

JOÃO DA NOVA
Mostra aberta ata o 11 de se-
tembro no castelo, que serve
para reivindicar a figura do
navegante galego João da
Novam descubridor de va-
rias illas atlánticas e figura
pouco recoñecida en Portu-
gal pero ignorada na Galicia
onde ven dándoa a coñecer o
investigador Santiago Prol.

MoañaMoaña
" CINEMA

LA MALDICIÓN DEL
ESCORPIÓN DE JADE
Que poderemos ollar na
Praza Maior o venres 6,
dentro do ciclo de cinema
de verán de Caixanova.

MonforMonfortete
" EXPOSICIÓNS

MARINA PINTOS
FONSECA
Unha mostra da súa pintura
pode ser ollada no Centro
Comarcal de Lemos.

OleirOleirosos
" CONFERENCIAS

JOYCE HORMAN &
FABIOLA LETELIER
Vintenove anos de loita
contra a impunidade: Dúas
mulleres en charla-colo-
quio. Joyce Horman é pin-
tora e viuva de Charles
Horman, que foi asasinado
en Chile en setembro de
1973 sendo levado o caso
ao cinema coa fita Missing
de Costa Gravas. Fabiola
Letelier é avogada e irmá
de Orlando Letelier, canci-
ller de Salvador Allende,
asasinado en setembro de
1976 en Washington. Am-
bas estarán o sábado 14 ás
20 h no Teatro Municipal A
Fábrica de Perillo

" MÚSICA

THE SUNDAY TRUCKERS
& ZEN ZERO
Este venres 6 a partir das 20

h. os grupos galegos The
Sunday truckers (por-rock) e
Zen Zero (rock bastardo) ac-
tuarán en Sta. Cristina, a ca-
rón do Clube de Remo, con
entrada gratuíta. Os primei-
ros practican un rock and roll
que bebe directamente das
fontes o blues e rock máis
enérxico do anos 70. Zen Ze-
ro é un quinteto da Coruña
con referencias do punk e
das grande bandas dos 70
cun son cru e contundente.

OurOurenseense
" ACTOS

LUDISMO
PARA CRIANZAS
Desde xullo véñense cele-
brando estas estas activida-
des, que continuan durante
setembro, para os máis miu-
dos como pintura, recortá-
veis, papiroflexia, globofle-
xia, modelado, cestaria, en-
redos... nos barrios da capi-
tal ourensá e nas TERRAS
DO ARENTEIRO, A LIMIA,
TERRAS DA RIBEIRA SACRA
e TERRAS DE MONTERREI.
Patrocinadas pola Deputa-
ción, están coordenadas po-
la ASPGP onde se pode so-
licitar máis información no
telf. 988 248 141.

" CINEMA

CICLO
LATINOAMERICANO
No teatro Principal ás 21 h.
por un prezo de 2 . Este
xoves 5 vai proxectarse La
Ciénaga, da arxentina Lu-
cecia Martel. O venres 6,
Coronación, do chileno Sil-
vio Caiozzi. O luns 16, El
chacotero sentimental, pro-
ducción chilena de Cristian
Galaz. O martes 17, En la
puta vida, da española Bea-
triz Flores Silvia.

" EXPOSICIÓNS

PLANETARIUM
Mostra de Adri e Minus-
bálido que, ata o domingo
15, acollerá a Casa da Xu-
ventude, e na que combinan
todo tipo de indisciplinas

artísticas: pintura, arte dixi-
tal, escultura, collage, foto,
vídeo, escritos…

" MÚSICA

4 TEEN KILLERS
A banda punk-rock, formada
en 2001, de sons guitarreiros
afiados e voz feminina, vai
actuar o vindeiro sábado 21
ás 21 h. no Rock Club.

" TEATRO

AS PONTES
DE MADISON
Primeira novela de Robert
James Waller, publicada en
1992, e que foi levada ao ci-
nema en 1995. Esta versión
teatral narra catro días na vi-
da de Robert Kincaid, un fo-
tografo que traballa para a
National Geographic, acos-
tumado aos espazos inmen-
sos de África, e Francesca
Jonson, unha ama de casa,
casada e con fillos, que vive
unha vida sen sobresaltos
nunha granxa. Dous mun-
dos en apariencia opostos
que se atopan un día no ve-
rán de 1965, e nos que lo-
grarán vivir alcanzando a fe-
licidade. Baixo a dirección
de Manuel Narros no tea-
tro Principal o martes 10 e
mércores 11.

O LAPIS
DO CARPINTEIRO
Baseada na obra de Manuel
Rivas, Sarabela Teatro vai
representala no teatro Prin-
cipal o vindeiro xoves 12.

PoioPoio
" EXPOSICIÓNS

ANTONIO FEIJÓO
O pintor colga as súas obras
no Casal de Ferreiros ata o
29 deste mes. A mostra está
composta por unha serie de
cadros realizados á acuarela,
e a temática que predomina
nas súas obras lembran o
mar e os ambientes maríti-
mos, así como as paisaxes
das Rías Baixas, que o ins-
piran desde a súa nenez.

PontevedraPontevedra
" CINEMA

LE VENT
NOUS EMPORTERA
Producción franco-iraniana
dirixida por Abbas Kioros-
tami que vai proxectar o
Cineclube Pontevedra este
xoves 5 ás 20 h. e ás 22:15
no Espazo para a Arte de
Caja Madrid. E o vindeiro
xoves 12 proxectarán The
wolf man producción esta-
dounidense dirixida por
George Waggner, ás 20:50
e 22:15 h.

" EXPOSICIÓNS

BG WILDLIFE.
PHOTOGRAPHER OF YEAR
As obras da edición do ano

2001 do prestixioso pre-
mio de fotografía da natu-
reza, organizado pola BBC
Wildlife Magazine e o Mu-
seo de Historia Natural de
London, nas que non só se
valora a beleza formal, se-
nón tamén a crueldade e os
problemas de consevación
da natureza, son expostas
na sala de exposicións de
Caixanova da Praza de
San Xosé, ata o 22 de se-
tembro.

BIENAL
INTERNACIONAL
Mostra de arte contemporá-
nea na antiga Facultade de
Ciencias Sociais e no Pazo
da Cultura, baixo o título
de Narrando espacios, tem-
pos, historias..., que será
clausurada o 30 de setem-
bro. De Dinamarca veñen
Stine Berge & Johan Holte,
Mads Gamdrup, Michael
Elmgreen & Ingar Dragset
e Olafur Eliasson; de Islan-
dia, Hrafnkell Sigurdsson;
de Suecia, Miriam
Bäckström, Jonas Dahl-
berg, Gunilla Klimgberg e
Jacob Dahlgre; de Finlan-
dia, Ilkka Halso, Aino Kan-
nisto, Liisa Lounila e Pertti
Kekarainen; de Noruega,
Lene Berg, Iselin Lonn,
Tor-Magnus Lundeby e
Knut  ºAsdam; de Portugal,
Filipa César, João Tabarra,
Nuno Cera e Miguel Leal; e
do Estado, Vicente Blanco,
Salvador Cidrás Este-Parte-
gás, Miguel Ángel Rebollo,
Manuel Vázquez, Juande
Jarillo, Grupo El Perro e
Juan Carlos Robles.

SANDRA VECINO
Mostra a súa produción ar-
tística na Petite Galerie de
Teo.

SantiagoSantiago
" CONFERENCIAS 

A CANCIÓN
BRITÁNICA
De Dowland a Britten.
Charla que será impartida
por Roger Vignoles o vin-
deiro xoves 12 ás 20 h. na
Aula Sociocultural de Cai-
xa Galicia.

" EXPOSICIÓNS 

GENERACIÓN 2002
Vén é o título da mostra,
que se inaugura este xoves
5 ás 20 h. no Auditorio de
Galicia e, que recolle os
premios e becas de arte de
Caja Madrid. Ata o 20 de
outubro.

RAMÓN CAAMAÑO
Ata o 6 de outubro, o Co-
lexio Fonseca acollerá es-
ta mostra composta por fo-
tografías tomadas nos anos
20 e 30. Unha completa
descripción da vida do po-
bo nesa época, quedando
reflectidas todo tipo de ac-
tividades laborais, desde o
traballo manual, ata o co-

mercial, no banco ou na
notaría; desde a escola ata
as mulleres aprendendo a
coser nas máquinas
Singer; desde os gaiteiros,
festas, bandas, comparsas,
teatro, equipos de futbol...
ata os velorios e rituais
que acompañan á morte na
cultura rural.

JEAN DIEUZAIDE
La Galice é o título da mos-
tra fotográfica que acollerá
a Igrexa da Universidade
desde o próximo xoves 12
ata o 12 de outubro. Trátase
dun achegamento á obra re-
alizada polo fotógrafo fran-
cés nas súas viaxes polo no-
so país nos anos 50-60.

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

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

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

IMAXES DA MEMORIA
A fundación Granell aco-
lle, ata o 2 de decembro,
esta mostra que ten como
obxectivo recuperar a rela-
cion que o artista mantivo
coa Galiza. Un achega-
mento á súa traxectoria a
través das obras para com-
probar como xurde, unha e
outra vez, a evocación e os
lazos que o unen á terra.
Imaxes, títulos nas pintu-
ras ou nas gravuras, escul-
turas e obxectos son pre-
sentados como escenarios
reconocíbeis e tráxicas cir-
cunstancias históricas nas
súas criacións. A mostra
divídese en tres partes, ca-
da unha relacionada coas
etapas da vida do artista:
1912-28, a infancia e a
adolescencia; 1930-85, o
exilio e a evocación da te-
rra a través das obras; a
partir de 1985, o regreso
de América e o reeencon-
tro. Fotografías, vellas pe-
lículas e cartas dirixidas a
Dieste, xunto con libros e
obxectos persoais comple-
mentan a mostra.

RICHARD TUTTLE
Nado en 1941 en Rahway
(New Jersey), o seu traba-
llo é dunha grande espiri-
tualidade e serenidade. Se-
gue intuitivamente o seu
camiño de investigación,
emprega materias pouco
convencionais e escalas re-

ducidas nas súas pezas,
sendo difícil de clasificar a
súa obra –a miúdo a medio
camiño entre a escultura, o
debuxo e a pintura–. É ob-
xecto de dúas mostras si-
multáneas: Memento (ata o
29 de setembro) no Museu
Serralves do Porto; e cEN-
TER (ata o 22 de setembro)
no CGAC, que aínda que
concebidas independente-
mente, Tuttle imaxínaas
como partes complementa-
res dun todo máis grande.
O fío condutor de cENTER
son vinte vitrinas en espi-
ral que albergan unha es-
colma das publicacións de-
señadas por el. Arredor das
vitrinas están instaladas
Blue/Red Alphabet, de 26
pezas, e Replace IV de 40,
dúas series de pequenos
cadros.

ANTONIO MURADO
Un millón de acres preten-
de ser a cartografía dunha
viaxe imaxinaria polas dú-
as últimas décadas de pro-
dución deste lugués do ano
64., utilizando marañas,
nubes, pétalos, paisaxes
xeadas, redes, lousas ou ra-
mas... Desde New York
afronta os problemas de
percepción con sensibili-
dade estética e gran refina-
mento. A pesar de que o
seu dominio técnico lle
permite un control riguro-
so do comportamento do
material, este coexiste con
voluntarios procesos for-
tuítos. Reune pinturas de
gran formato, tremen-
damente suxestivas. Paisa-
xes de frío que se comple-
mentan con óxidos ou
cuarteados. No CGAC ata
o 22 de setembro.

" MÚSICA

CICLO DE LIED
Na súa III edición o o ven-
res 13 ás 21 h. no teatro
Principal tocarán o baríto-
no Cristopher Maltman
acompañado ao piano por
Roger Vignoles.

AMAGHÚA
O venres 13 a banda rock
tocará nas Festas do bairro
de Conxo.

SarriaSarria
" TEATRO

ANA CARREIRA
Realizará unha sesión de
contacontos para os máis
pequenos o vindeiro sábado
14 na Casa da Cultura a
partir das seis e media do
serán.

O O VValadouraladouroo
" MÚSICA

BANDA DE MÚSICA
DE SOBER
Na rúa van tocar o luns 9 ás
12 h. da mañá.
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Para a
inclusión
de informa-
ción nestas
páxinas
do Lecer
pregámos-
vos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@ano-
saterra.com

O pintor
galego

Salvador
Cidrás, do

que ollamos
unha obra,

forma parte
da mostra
L`Oreal de

Arte
Contempo-
ránea que

se pode
contemplar
na sala da
Deputación

de LUGO.

Últimos días
para

contemplar
a mostra

que sobre
João da

Nova,
navegante
galego ao
servizo de

Portugal, se
atopa no

castelo de
MACEDA.

Obras de Antonio Murado poden ser contempladas na súa mostra do CGAC de SANTIAGO.



VVigoigo
" ACTOS

SEMANA DA
BANDA DESEÑADA
Ata o venres 6 vaise desen-
volver, na Casa da Xuven-
tude, esta actividade que
pretende difundir o cómic
ou banda deseñada, tan ca-
racterística dos nosos tem-
pos. Nela desenvolvense
distintas actividades como
obradoiros, proxeccións e
exposicións. Mais informa-
ción na páxina electronica
www.semanadabd.com. 

" CINEMA

UNLOVED
O cineclube Lumière pro-
xectará esta fita o luns 9 no
Auditorio do Concello ás
20:30. Dirixida polo xapo-
nés Kunitoshi Manda no
ano 2001 é o seu último
traballo.

STAR TREK:
VOYAGER CARETAKER
Dirixida por Winrich Kol-
be en 1995 vai ser proxec-
tada polo Colectivo Nemo
este xoves 5 ás 21:30 no bar
Uf (Pracer 19).

" EXPOSICIÓNS

MANUEL LÓPEZ
Mitoloxía e historias le-
xendarias é o tílulo da
mostra de ilustracións que
poderemos ollar na Casa da
Xuventude, dentro do pro-
grama de exposicións Mi-
rarte da Concellería de Xu-
ventude, do martes 10 ao 20
de setembro.

HOMENAXE
A CUCO CERECEDO
Ata o 29 de setembro na Ca-
sa da Cultura Galega pode-
mos ollar esta mostra foto-
gráfica sobre o xornalista.

RANDE 1702
ARDE O MAR
O Museo do Mar comeza a
súa andadura con esta mos-
tra conmemorativa do ter-
ceiro centenario da Batalla
de Rande, acontecemento
de grande trascendencia pa-
ra a historia de Vigo e da
comarca. Os obxectivos
que se persiguen son a súa
divulgación así como o co-
ñecemento e defensa dun
dos grandes xacementos ar-
queolóxicos submarinos da
fachada atlántica. A mostra
divídese en tres seccións: A
carreira das Indias, as fro-
tas da plata; Mirei as naves
arder; e Unha historia sub-
marina; deste xeito ofréce-
se aos visitantes unha intro-
ducción histórica ao con-
texto no que se produce a
batalla, unha mostra da pro-
pia batalla e do seu tempo
e, finalmente, relátanse as
distintas lendas en torno
aos tesouros afundidos na
ría así como diversos inten-
tos de recuperación. Ata o 8
de novembro.

OCHOGAVÍA
Podemos contemplar os
seus óleos na cervexaría
Popular, de elduayen 51,
ata o domingo 8.

A.R. PENCK
Ata o 15 de setembro pro-
rrogouse a mostra de pintu-
ras deste creador alemán
que poderemos ollar 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.

" MÚSICA

SUPERSUCKERS +
DIAMOND DOGS +
SAMESUGAS
O vindeiro xoves 12 ás 21
h. na sala Código de barras
(avd. Europa 32) estas tres
bandas de rock van dar un
concerto.

EL MESWY
A banda de hip hop actuará
o venres 13, xunto con ou-
tro artista invidado, na sala
Código de Barras.

STANDSTILL
Abandeirados do hardcore
ao que dotan dunha gran
cantidade de elementos
que o achegan ao público
sen renunciar á súa esencia
chea de enerxia e vitalida-
de. Cando o ano pasado
editaron o segundo disco,
Tonic Spell, ninguén era
consciente que estes cinco

músicos e este disco ia dar
tanto que falar no panora-
ma español e europeo.
Agora no seu tercer disco,
Memories Collector, in-
corporan trompetas, cor-
das, teclados, xilófonos,
samplers... dotando os te-
mas dunha liña melódica
máis clara. O venres 13 na
Iguana Club a partir das
00:30 h.

V FESTIVAL
FOLCLÓRICO
INTERNACIONAL
Celebrarase o sábado 14 de
setembro no Monte dos
Pozos en Valadares ás 19
h. Actuarán Rancho Etno-
gráfico de San Lorenzo de
Montaria (Portugal); a
agrupación folclórica Fro-
les Novas de Vigo; así co-
mo a Xirandola de Sille-
da. Tamén estará o grupo
de danzas Virgen Valde-
salce de Torquemada (Pa-

lencia) e a agrupación fol-
clórica Ledicias do C.V.C.
Valadares.

FESTIVAL DEATH
O próximo martes 17 na sa-
la Anoeta estarán Vader,
de Polonia; Krisium, do

Brasil; Decapitated, de Po-
lonia; e Prejudice, de Bél-
xica. As portas abriranse ás
20 h. e a entrada antecipada
(15 e) poderase comprar en
Elepé, Diskópolis, La Co-
lumna, Hangar 77 e na sala
Anoeta.

" TEATRO

MULLERES
Franca Rame e Darío Fo
perfilan e confiren carne tea-
tral aos personaxes desta
obra, introducíndoos en si-
tuacións grotescas, onde a ar-

ESTORNELA DE TEATRO
PARA NENOS
A fundación Xosé Neira Vilas convoca
a II edición deste premio coa finalida-
de de estimular a creación teatral diri-
xida ao público infantil. Pódese parti-
cipar con textos en galego formados
por unha ou varias pezas teatrais. De-
berán entregarse, antes do 30 de se-
tembro, na sé da fundación (apdo.
36587, Gres, Vila de Cruces, Ponteve-
dra.) Os textos levarán un título, que
tamén constará na parte exterior dun
sobre que conteña os datos persoais
dos participantes. Ademais da publica-
ción da obra gañadora por Edicións do
Castro, o premio ten unha dotación de
1.500 e.

SEMINARIO A DISTRIBUCIÓN DA
RENDA EN GALICIA
Realizado polo Instituto de Estudios
Económicos de Galicia P. Barrié e co-
ordenado por Carlos Gradín Lago, ce-
lebrarase o 26 de setembro. Con el pre-
téndese discutir sobre os avances oco-
rridos na Galicia nas últimas décadas
en canto ás condicións de vida dos ha-
bitantes e a distribución dos recursos
(pobreza e desigualdade). Tamén se
debatirán sobre os retos que, cara a
acadar un meirande grado de inclusión
social, se plantexan tanto desde o ám-
bito das poliíticas sociais como do ei-
do da investigación. Máis información
en ieegpbm@fbarrie.org.

V ESCOLA DE VERÁN
DA GUARDA
Organizado pola ASPGP do 16 ao 20
de setembro, conta con cursos e obra-
doiros: Técnicas variadas para a escola
infantil; Repuxado sobre estaño; Ini-

ciación á encadernación; Arte con ma-
teriais de desfeita; Emplomado sobre
vidro; e Globofexia para a escola e o
tempo libre. A matrícula (docentes 36
e; estudantes e desempregados acredi-
tados 24), da dereito a participar en
dous obradoiros/cursos e o título, ex-
pedido polo Departamento de Didacti-
ca da U. de Vigo, contemplará 30 ho-
ras. A matrícula pódese facer efectiva o
1º día, de 11 a 13 horas, no local da ac-
tividade (CEIP As Solanas, Rosal s/n)
onde debe levarse o resgardo de paga-
mento na conta da ASPGP de Caixa
Galicia 2091 0467 33 3040003336 ou
do BBVA 0182 4730 32 001014018 1
e a ficha de matrícula cumprimentada.

XV ESCOLA DE VERÁN
DE CORCUBIÓN
O CEIP Praia de Quenxe acollerá, do
16 ao 20 de setembro, esta actividade
pensada para docentes de educación
infantil, primaria e secundaria asi co-
mo educadores sociais, monitores de
tempo libre, ludotecários, pedagogos,
psicólogos, mestres, titulados e estu-
dantes de todas estas carreiras. O pro-
grama contempla tres cursos/obradoi-
ros para docentes e adultos (teatro, po-
esía, matemática lúdica) dos que hai
que escoller dous; e dous obradoiros
artísticos gratuítos para crianzas de 4 a
12 anos (títeres, barro e xogos) resi-
dentes no término municipal de Cor-
cubión, cuxo concello colabora desde
a primeira edición desta escola. Os
adultos recibirán un diploma ,válido
para todo tipo de concursos, por un to-
tal de 30 horas. O programa e máis in-
formación pódese solicitar nos telfs.
981 747 443 / 745 400; no apdo de
Ourense 444 (c.p. 32080); no fax 988

237 751 ou nas oficinas do concello de
Corcubión.

SAFARI FOTOGRÁFICO
A A.C. Alexandre Bóveda da Coruña
ten aberto o prazo de inscripción para
esta actividade, que baixo o nome As
Nogais, antesala dos Ancares, vaise
desenvolver o domingo 8. Os partici-
pantes  percorreran o concello das No-
gais, onde visitarán a Torre e a aldea de
Doncos; farán tamén unha rota de sen-
deirismo. Para inscripcións ou máis in-
formación poden pasar polos locais si-
tos en Linares Rivas 49-1º, de luns a
venres de 18 h. a 21 h. ou chamar ao
teléfono 981 244 355. 

CONCURSO DE CÓMIC
O ALFAIATE
Para participar neste certame hai que
facelo con traballos escritos en calque-
ra das normativas da lingua galega,
con tema libre e extensión mínima de 4
páxinas. Entregaranse en sobre fecho
baixo plica antes do 30 de novembro
no café Alfaiate (praza de España 20,
baixo. A Coruña) ou enviándoo ao ap-
do. 627 da Coruña. O primeiro premio
terá unha dotación de 250 e e o segun-
do de150. As distintas mencións están
premiadas con lotes de cómics. Ade-
mais, os convocantes resérvanse o de-
reito de publicación da primeira edi-
ción das obras seleccionadas, así como
a exposición das mesmas.

EXCURSIÓN A CANTABRIA
O C.V.C. Valadares organiza esta via-
xe entre o 9 e o 14 de setembro. Entre
as localidades que se van visitar desta-
can Luarca, Xixón, Santoña, Laredo,
Santander, así como Cangas de Onís

ou Covadonga. O prezo para os socios
é de 241 e e para os non socios de 260.
A saída do C.V.C. será ás 7 h. Para
máis información chamar ao telf. 986
467 053.

CURSOS C.V.C. VALADARES
Na secretaria do centro (telf. 986 467
053) está aberto o prazo para inscribir-
se nos distintos cursos que esta aso-
ciación oferta para o vindeiro curso co-
mo artesanía en punto; ximnasia para a
3ª idade; iniciación á fotografía; encai-
xe de bolillos; teatro infantil; baile mo-
derno para maiores de 16 anos; patro-
naxe; deseño (moda, tendencias, técni-
cas gráficas); decoración; “conecta”
(descripción do ordenador, internet e
comunicacións, páxinas electrónicas);
aerobic; masaxe; escola de música; en-
trenamento de memoria; etc. Algúns
dos cursos están xa en marcha, mais a
maioría comezan en setembro ou outu-
bro. Máis información no centro ou no
telf. antes sinalado.

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

ConvocatoriasConvocatorias
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Abondosas
son as

actividades
que

desenvolve
a Semana
de Banda
Deseñada

que ten
lugar na
Casa da

Xuventude
viguesa.

Supersuckers, na fotografía,  xunto con Diamond Dogs e Samesugas, participarán no festi-
val de rock que organiza as sala Código de Barras de VIGO o vindeiro xoves 12.

O Museo do Mar, en VIGO, recolle unha mostra sobre a Batalla
de Rande. Na ilustración, Jules Verne e o submarino Nautillus.



ma do riso desvela e bate nos
puntos máis fráxiles e que
máis poden doer ao eterno
antagonista, o home. Pero o
feminismo dos autores, aínda
sendo implacábel e certeiro
como unha dentada, nunca
resulta fanático ou sombrío.
Tratase dunha visión crítica e
solidaria das, sempre difíci-
les, relacións entre o home e
a muller. Mulleres vai ser le-
vada a escena por Uvegá te-
atro o sábado 21 e domingo
22 no C.C. Caixanova.

VVilagarilagarcíacía
" EXPOSICIÓNS

MIGUEL PEREIRA
Ata o 22 de setembro pode-
mos ollar a súa obra, baixo
o título de Locus, na Casa
da Cultura.

VVilalbailalba
" EXPOSICIÓNS

TAL COMO ERAMOS
Perto de 300 fotografías anti-
gas da Terra Cha engloba es-
ta exposición que podemos
ollar na Casa da Cultura.

VViveiriveiroo
" EXPOSICIÓNS

LAXEIRO1930 E 1980
Unha selección de obras da
súa producción artistica
vai ser exposta no S.M.E.
San Francisco ata o 22 de
setembro.

BragaBraga
" EXPOSICIÓNS

JULIAN OPIE
Os seus traballos van ser ex-
postos na galería Mário Se-
queira ata o 15 de setembro. 

PorPortoto
" EXPOSICIÓNS

RICHARD TUTTLE
Primeira mostra antolóxica
en Portugal dun dos artistas
de norteamérica máis reco-
ñecidos internacionalmente,
que coa súa obra, recorren-
do frecuentemente a mate-
riais téxtiles, permitirá un
diálogo e transformación
das características do espa-
zo da Casa de Serralves,
coprodutora co CGAG de
Santiago de Compostela.
Ata o 29 de setembro!

" Se es “reintegrata” não deves faltar
ao próximo Plenário da Assembleia
da Língua que se reunirá, desde as
10 h. da manhã, o Sábado 7 de Se-
tembro de 2002 nas “Escolas Cristãs
da Imaculada”, rua Conceição Areal
11 (a carom do antigo cinema “Capi-
tol”, perto da Praça de Galiza), em
Santiago de Compostela.

" Véndese casa no centro de Guitiriz
duns 300 m2, con garaxe, patio, pozo
e horta. 150,253 e. Telf: 982 244 182
e 637 946 204.

" Home, 58 anos, sólida formación,
boa cultura xeral, francés, italiano,
portugués, galego. Ofrécese para re-
cepción en hotel ou semellante. Expe-
riencia en Suíza e Francia como re-
cepcionista. Telf. 666 623 190.

" Alugo habitación en Vigo na rúa Ur-
zaiz, centro do Calvario, ao pé da pa-
rada de autobuses. Cercana a RENFE
e estación de autobuses. Muller ou
estudiantes. Telf. 666 623 190.

" Regalanse preciosos palleiros de
nai Schnanzer xigante con pai pas-
tor belga, moi bo carácter. Telf. 986
649 419.

" 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.

" 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, ci-
nema, literatura, das noites de “marcha”,
do deporte, con sentido do humor e cun-
ha visión ampla e progresista do mundo,
busca muller romántica, honesta, diver-
tida e con gustos semellantes para coñe-
cerse e, chegado o caso, entaboar unha
relación 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.

" 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).

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

" Música clásica para vodas dife-
rentes. Grupos de Cámara e Voz.
Telf. 981 507 925 - 636 270 817.

" O Colectivo Gai Milhomes da Co-
ruña informa que o seu novo local
está en Linares Rivas 49, 3º e que
atenden de 18:30 a 20:30 h. todos os
días, para calquer problema ou para o
servizo de empréstimo da biblioteca e
videoteca. Telf. 981 242 599 ou o mó-
bil 686 307 543 as 24 horas.

" Esquerda Nacionalista-Mocidade
ten unha camisola de cor negra es-
tampada coa versión patriótica da
lingua dos Rolling por 6 euros (tallas
M, XL e XXL). Tamén bandeiras da pa-
tria por 7,21 euros. Máis información
en enmocidade@hotmail. com ou nos
telf. 646 794 726 - 626 892 484.

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

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

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

Anuncios de baldeAnuncios de balde

VINILO
www.vinilo.org

Páxina electrónica do bar de copas de
Ogrobe, Vinilo. Na mesma dase conta
das actuacións programadas pola direc-
ción do establecemento, así como infor-
mación relativa aos artistas que actúan.!
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Titular ..................................................................................................
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Sírvanse tomar nota de atender ata novo aviso, e con cargo á miña conta, os recibos que ao
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Data                                                                                          Atentamente (Sinatura)
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Suscríbome a A Nosa Terra por un ano/semestre ao prezo de:

"" Galiza-Estado-Portugal: 82 euros/ano - 41 euros/semestre.

"" Europa: 99 euros/ano.

"" América: 115 euros/ano.

a) Subscricións para o Estado español "" Talón bancario adxunto.

b) Para o resto do mundo:
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PAGAMENTO DOMICILIADO

PAGAMENTO CON CARGO AO MEU CARTÓN DE CRÉDITO

UN DISCO PARA TODAS
AS IDADES

Catorce temas con
músicas orixinais sobre

poemas infantís de autores
galegos e

populares da área
galego-luso-brasileira.

navirada@mixmail.com

R o l a d a
das Cantigas
Na  Vi rada

Manuel
López colga

os seu
deseños na

Casa da
Xuventuda

viguesa.
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XAN CARBALLA
Maceda reivindicou este verán,
cunha exposición, que estará
aberta ata o 11 de setembro no
castelo, a figura do navegante
galego João da Nova descubri-
dor de varias illas atlánticas e
figura pouco recoñecida en
Portugal pero ignorada na Ga-
licia onde ven dándoa a coñecer
o investigador Santiago Prol.

Neste ano 2002 cúmprense cinco-
centos anos da denominada III Ex-
pedición portuguesa á India. A ini-
cial é a de Vasco de Gama, o pri-
meiro navegante occidental en
abrir unha rota que pasaba cara
Asia polo Cabo de Boa Esperanza.
A segunda foi dirixida por Álvares
Cabral, e foi a do achado oficial do
Brasil pola coroa portuguesa. A
terceira, con menos foguetería his-
tórica, foi a que encabezou João da
Nova, que descubriu as illas de
Santa Helena e Ascensión, no
Atlántico Austral, outro illote máis
cativo na canle de Mozambique e
finalmente deu coa mítica Tapro-
bana, despois denominada Ceilán
e hoxe Sri-Lanka. Estes achados
tiveron menos trascendencia por-
que a monarquía lusa levaba
adiante a que denominaba política
do sixilo e tamén polo “menospre-
zo manifesto de case toda a histo-
riografía lusa que o ninguneou a
mantenta ou versionou con certa
lenda negra para que Afonso de
Albuquerque –que ata hai ben
pouco tivo moi boa prensa en Por-
tugal– saíse indemne dos seus ex-
cesos en Oriente”, segundo inter-
preta Santiago Prol no seu libro
publicado en xuño pasado pola
Deputación de Ourense, João da
Nova. Un mariño galego ao servi-
cio da coroa de Portugal.

Á volta daquela expedición,

en 1502, João da Nova foi reci-
bido como heroe nacional e con-
siderado home de máxima con-
fianza, pero a condición de es-
tranxeiro xogou na súa contra,
dentro das propias intrigas do es-
tado portugués e houbo quen á
altura de 1507 quixo apresentalo
como “felón e desestabilizador”.

O navegante tiña nacido en
Maceda entre o 1460 ou 1480,
sen que se poda precisar a data, e
o seu apelido está vencellado coa
casa dos Novoa de Maceda, seño-
res feudais que abranxían territo-
rios estratéxicos do bispado de
Ourense. As convulsións de finais
do século XV lévano a Lisboa,

onde aproveitando a permeabili-
dade entre as nobrezas galega e
lusitana fan aparecer en 1490 ao
noso mariño como  membro da
garda persoal de João II, nunha
época na que Lisboa era un imen-
so mercado internacional de re-
distribución de produtos europeos
e africanos e axiña tamén asiáti-
cos e americanos, unha cidade na
que asentaban daquela 90.000
persoas incluídos 9.000 escravos.

Santiago Prol desentraña no
seu traballo a traxectoria do ma-
riño ourensán, e sobretodo o éxi-
to da súa misión náutica de ex-
ploración, moitas veces incógnita
por intereses políticos, de espio-
naxe ou xeoestratexia do imperio
portugués. O certo é que a III Ex-
pedición que comandou Da No-
va, cun grupo de catro caravelas,
saiu indemne de toda a enorme
travesía e voltou con especiaría e
cos novos achados dos que deu
conta ao rei Don Manuel.

Coñecedor singular do Océa-
no Índico, João da Nova, pasaba
por ser un dos diplomáticos que
mellor comprendeu e se adaptou
ao trato con aquelas civilizacións,
e os datos permiten asegurar que,
sendo unha época na que en nome
da relixión se permitía case todo,
apenas se poden documentar fei-
tos reprobábeis na súa traxectoria.

A morte do mariñeiro maceda-
no produciuse en Cochim (porto
da India), non se sabe con certeza
se en 1509 ou 1510. As condicións
do seu final, dinos Santiago Prol
“semellan pouco dignas para o que
representaba como cabaleiro da
Casa Real”. O que é certo é que
neste ano cúmprense os 500 anos
dos seus descubrimentos atlánti-
cos e por sorte non se deixou pasar
a ocasión dunha primeira aproxi-
mación á súa atractiva biografía.!

Nº 1.046
Do 5 ao 11
de setembro
de 2002 Nunca tanta felicidade

nos embargara des-
de o gol de Marceli-

no na final daquela euroco-
pa do 64 contra Rusia. As
cousas están volvendo ao
rego despois dunha transi-

ción descocada, duns anos
de libertinaxe e socialismo e
de varias lexislaturas atu-
rando ao enano catalán. Vol-
verán bandeiras victoriosas.
Choran os avós desde os
seus retratos no salón. As

mulleres  vestirán de novo
os seus fillos con zapatos de
charol e calcetíns de perlé.
Garzón, felizmente, será co-
roado Nobel nun acto multi-
tudinario no Bernabeu e Ro-
naldo faranos campeóns.!
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Os límites
MANUEL CIDRÁS

Alóxica da Guerra
Universal contra o
Terrorismo produ-

ce siloxismos que meten
medo. Nos Estados Uni-
dos permanecen detidos
centos de “sospeitosos”
dos que nin se coñece a
filiación e que están pri-
vados dos elementais de-
reitos que no mundo civi-
lizado se lle recoñecen ao
criminal máis abxecto.
En Israel, con todos os
parabéns legais, derrú-
banse as casas dos fami-
liares dos “sospeitosos”
de terrorismo, con abso-
luto desprezo da presun-
ción de inocencia e, o que
é máis repugnante, do
principio civilizatorio
que prohíbe a “extensión
da culpa”; é dicir, que se
sancione ao criminal na
persoa dos seus achega-
dos. En Irak están baixo a
ameaza dun ataque masi-
vo, con inspectores da
ONU ou sen inspectores,
porque o problema non
son os inspectores senón
Saddam. En España tense
desatado unha carreira
irracional  por facer méri-
tos nesta nova Cruzada.

Leo, con espanto, nal-
gunha colaboración xor-
nalística, que é de valen-
tes non só ilegalizar a Ba-
tasuna ou como se chame
(que non se escape vivo o
inimigo cambiando o car-
né de identidade), senón
tamén aos funcionarios
que pertenzan a ese
“mundo criminal”. Co
pretexto de que o Mal e
os Malos teñen “retidas”
dende hai tempo as sub-
vencións que reciben os
outros partidos en razón
dos seus votos), hai quen
pretende que o funciona-
rio de correos que non
condene o terrorismo ten
que ser apartado do posto
que ocupa por oposición
pública. E non é unha
opinión peregrina senón
unha resolución xudicial
executiva a que proclama
que non é lícito manifes-
tarse contra un auto do
propio xuíz que resolve.

A bondade do propó-
sito xustifica o que, hai
un tempo, a todos nos
parecería inxustificábel.
A lóxica da guerra pro-
duce estas consecuen-
cuas porque en guerra é
lícito mesmo matar. An-
te iso é un imperativo
moral lembrar que o
propio Estado de Derei-
to non é impoñer límites
aos particulares (eses
hóuboos sempre) senón
ao mesmo Estado. A ese
esquencemento non só
hai que opoñer razóns de
oportunidade como re-
cordar que seguramente
no Ulster non se acada-
ría a paz se se ilegaliza-
se ao Sinn Fein) senón
outras máis sustantivas:
hai límites que non de
deben franquear.!

Ano XXV.
IV Xeira.
1,75 euros.

Descubriu as illas de Ascensión e Santa Helena
João da Nova, o mariño galego
ao servicio de Portugal

Santiago Prol preparou a exposición sobre João de Nova exposta no Castelo de Mace-
da, na foto superior.                                                                                      X.C.

A NOSA TERRA

CENTENARIO DE ARTURO SOUTO (1902 -
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