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Unha selección dos mellores
contos xurdidos da creatividade
popular galega. Enxeñosas
parábolas que nos remiten
a un mundo tradicional
hoxe en transformación.

Henrique Harguindey / Maruxa Barrio
Antoloxía do Conto Popular Galego

XX..LL..  BBaarrrreeiirroo  
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aa  CCoonnssttiittuucciióónn’’
((PPááxx..  88  ee  99))

O QUE NON PUDO SER PRESIDENTE DOS EE UU DEBIDO
a que unha pouco clara votación no Estado de Florida lle deu a
vitoria a Bush, ven de romper o seu silencio. Al Gore acaba de
dicir que “despois do 11 de setembro dispoñíamos dun enorme
caudal de simpatía, boa vontade e apoio no resto do mundo. Des-
perdiciámolo, e nun ano sustituímolo por medo, ansiedade e in-
certidume, non polo que os terroristas poidan facer, senón polo
que poidamos facer nós”. Gore dixo tamén que “se o que encar-
namos ante o mundo é un imperio, os nosos enemigos serán le-
xión”. O ex-vicepresidente da era Clinton falou da erosión sufri-
da no seu país polos dereitos fundamentais (“un cidadán esta-
dounidense pode ser hoxe encarcerado sen un proceso xudicial”)
e do abandono de Afganistán por parte dos EE UU tras a guerra.
Tamén afirmou que unha vitoria rápida sobre un “exército de
quinta categoría” como o iraquí  pode dar lugar ao caos e a riscos
máis graves dos que representa Sadam Husein. Tranquiliza oír es-
tas palabras dun lider mundial. Palabras que indican tamén que a
socialdemocracia está viva. Falta que Schröder  (contrario á gue-
rra), Blair (favorábel ata o extremo) e Zapatero (non sabe/non
contesta) lle ofrezan aos europeos unha liña unificada e paralela a
esta aposta de Gore pola racionalidade e o antibelicismo.♦
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“O que durme coa vida fóra,
nunca sabe o que ten”. O xove
adegueiro chantadino Afonso
Regal Teixeiro recolle nesta fra-
se a experiencia de séculos para
opinar sobre a próxima colleita.
A climatoloxía é a grande enemi-
ga do viño e os adegueiros non
están tranquilos nin siquera con
el embotellado. Unha mala tro-
nada pode estragalo sendo xa un
xoven que agarda saltar ás copas.

As previsións, de momento,
son boas. Fálase de calidade exce-
lente se o tempo respeita nestes dí-
as. ¿E a cantidade? Estímase que
entre as cinco denominacións de
orixe se recollerán máis de 34 mi-
llóns de quilos de uva, que produ-
cirán perto dos 23 millóns de litros
de viño, que xa dan para festas.

Na denominación Rias Bai-
xas, falan dun descenso da pro-
dución de uva dun 30% a respei-
to do ano pasado. Pero esa foi a
millor campaña da historia con
perto de 17 millóns de quilos. A
merma no Condado e no Rosal é
menor que no Salnés.

Na denominación de Valdeo-
rras cuantifican o descenso da
produción nun 25%. Pero se a
comparación se fai coa media, a
produción pode ser considerada
“normal”, segundo os técnicos.
Uns seis millóns de quilos de uva.

O ano pasado vendimáronse
no Ribeiro 17 millóns de quilos
de uva. Este ano estiman que se-
rá un 30% menos. Na Ribeira
Sacra afirman que a colleita é
normal, cunha produción esti-
mativa de 3,5 millóns de quilos.
En Monterrei agardan igualar a
colleita do ano pasado, mália a
merma sufrida polas vides dal-
gunhas castes como a Treixadura
e o Godello. A uva recollida es-
tará perto dos 700.000 quilos.

Existe un dado que se esque-
ce cando se fala do viño galego:
a maioría do que se produce está
fóra das denominación de orixe.
Das 23.000 héctareas de viñe-

dos, unicamente 8.724 pertencen
a unha denominación.

Mália as diferencias das dis-
tintas zonas, das viñas e das va-
riedades, enólogos, adegueiros,
entendidos e agricultores coinci-
de nas análises sobre esta campa-
ña vinícola. Ao único que lle te-
ñen medo é ao tempo. Ou iso se-
mella, pois cando falamos do fu-
turo todo está máis escuro que esa
néboa mesta que cubre co seu pa-
no as ribeiras e impide a vendíma.

Mensaxe oficial

O politicamente correcto é reali-
zar un grande canto aos viños
galegos, ao moito que avanzaron
e situar o sector vinícola como
un dos ponteiros da modernidade
do país. Ao mesmo nivel que o
da moda. Aínda que, como este,
semelle ter as súas luces de
mañanciña imadura e as súas
sombras de zaburreiro que es-
conde moitas trapalladas.

Cando as declaracións son pa-
ra sair con nomes e apelidos no
xornal, todos falan do grande futu-
ro que ten este sector. Afirma que
“autenticamente é o sector de mo-
da”. Nesta afirmación non se dis-
tinguen os someliers, os adeguei-
ros, os enólogos e os empresarios.

Poñen como exemplo a inegá-
bel millora dos viños e das insta-
lacións, hoxe ponteiras a nível do
sector. Tamén a atracción que ten
tanto para o capital foráneo como
para os investidores galegos
(ollar recadro). E aínda van máis
alá e citan a coñecidas personali-
dades que apostan claramente por
este sector. Non só está Roberto
Verino na zona de Monterrei. Ta-
mén os irmáns Domínguez apos-
taron pola zona de Manzaneda. E
a cúpula empresarial de FENOSA
decidiu investir xa en 1987 en
Valdeorras, creando a adega Viña
Godeval, con Vitoriano Reinoso e
o actual vicepresidente López Is-
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A imaxe puxante do sector emascara incertezas e
enfrontamentos internos

O viño galego avinágrase
AFONSO EIRÉ

¿Cal é a realidade do sector vinícola galego? Puxante industria, moda pasaxeira, lugar para especula-
ción... ¿Por que veñen as industrias de fóra investir aquí? ¿Que futuro lle agarda? Este ano fálase de
colleita excelente e do glamour de ter unha adega propia pero tamén de que os agricultores vense na
obriga de vender a uva sen saber o prezo, e de empresas que avinagran o sector coas súas prácticas.

A vendima está en plena campaña, pero moitos agricultores non cobrarán as uvas ata marzo.     Reportaxe Grá fica: PA C O  VILABARR O S



la á cabeza. Famosos hoteleiros
galegos en Madrid, coma os Li-
meres. E ata Horacio Gómez, o
presidente do R.C. Celta. Moitos
outros decidiron abandonar a súa
profesión e adicarse ao viño. Por-
que estar está de moda e ten un
aquel ter viño propio e presumir
ante os amigos. Mesmo Álvarez
Cascos fai viño na Galiza.

Pero todas estas loas ao viño
galego valen de pouco. Cheiran a
ermo cando se lles garante aos
interlocutores a confidencialida-
de. Daquela aparece un sector
moi distinto. Moitos vaticinan
que en cinco anos vaise avina-
grar de tal xeito que se botará á
perda na súa maioría. “Pervivi-
rán unicamente as grandes ade-
gas, as que teñen unha rede de
comercialización importante ou
fagan acordos con outras gran-
des compañías”, afirma un eco-
nomista que traballa no sector.

“Cando outras zonas viníco-
las engurrumitan o nariz nós xa
estamos acatarrados”, afirma
Afonso Regal para ilustrar a fe-
bleza comparativa do sector vi-
nícola galego.

“O que está a pasar no sector é
pan para hoxe e fame para mañán,
afirma un pequeno adegueiro do
Salnés, moi crítico co Consello
Regulador por estar unicamente ao
servicio das grandes adegas. Se-
gundo este adegueiro, que lle ven
de família, “os prezos acadados
estes anos polas uvas fixo que
moitos agricultores desmantelaran
as súas adegas. Dentro de pouco
van ter que vendelas polo que lle
dean. Mesmo as normativas impe-
diranlle facer un viño personal”.
Moitos coma el, entre eles algúns
someliers, catadores e viñateiros,
critican o emprego de levaduras
unificadas que fai que todos os vi-
ños albariños se asemellen. 

¿Cal foi a causa dese forte au-
mento do prezo da uva que triplica
mesmo á da Rioja? No sector to-
dos coinciden: “nalgunhas zonas
existe un forte exceso de liquidez
(non queren falar de lavado de di-
ñeiro); chegaron persoas que en-
tenden o negocio do mesmo xeito
que a construción e outros máis in-
troducidos que necesitan uva por-
que aínda non teñen a suficiente
produción e, sabe que, sobrepa-
gándoa acabarán por quedarse con
todo o sector aos seus pés, porque
arruinará á maioría das adegas, pe-
ro, sobre todo, aos agricultores”.

Pero eran outros tempos. Ago-
ra, desde os sindicatos, coinciden
na deuncia  o SLG e UA:  “non hai
referencia de prezos”. Mesmo fa-
lan de “táctica mafiosa no Ribeiro
que deixa pudrir as uvas para do-
bregar aos agricultores”. Vila, do
SLG pon exemplos de adegas que
decidiron fixar o prezo das uvas en
Marzo do ano que ven, segundo e

como vendan o viño. A maioría
dos agricultores están a vender as
uvas sen saber aínda o prezo.

Todo o mundo fala da exis-

tencia de miles e miles de litros
de viño almacenados que non te-
ñen saida. Para eles millor tirar
co viño  que baixar os prezos.
Mentres tanto, os consumidores
quéixanse do que custan os viños
galegos xóvenes, sobre todo se
se comparan cos de outros deno-
minacións, mesmo grandes re-
servas. A competencia vai ser
aínda maior coa entrada de viños
de Arxentina, Chile, Australia e
mesmo California. Nas viñote-
cas e restaurantes galegos xa fa-
lan de que “os bebedores cansa-
ron de pedir viño galego por mo-
da ou por facer país. Non se co-
rresponde a calidade co prezo”.

“Antes de cinco anos Torres
vai por no mercado un Albariño a

4 euros. ¿Quen vai pagar daquela
o triple por outro case idéntico?
A Xunta abriulle a porta á ruina
do sector ao ampliar a denomina-
ción de orixe Rias Baixas a Sille-
da e Vila de Cruces”, afirma un
adegueiro de Ribadumia.

Conflito na Ribeira Sacra

O conflito que se está a dar na Ri-
beira Sacra entre Horacio Gómez,
o presidente do R.C Celta, e os
adegueiros locais é paradigmático
do que ocurre no sector e non só
nesta zona, e nin sequer é de ago-
ra. Os pequenos adegueiros acu-
san a Gómez, que tamén irrumpiu
noutros zonas, de rachar os pre-
zos establecidos pola asociación

de adegueiros, cifrados entre os
0,72 e os 1,02 euros.  Horacio
Gómez, acusan, está a pagar máis
do doble, para realizar o seu viño
Regina Viarum, nunhas instala-
cións inaguradas esta semana con
grande boato institucional e me-
diático. Algunhas adegas anun-
ciaron que, de seguir con esta
práctica, terían que pechar.

Afonso Regal, membro do
Consello da Ribeira Sacra, afirma
que grupos que non teñen nada
que ver coa agricultura “non só es-
tán dinamitando o sector en
Amandi, senón que están a intoxi-
car a toda a zona”. Para o respon-
sábel de Adegas Pincelo, o que tra-
tan é de que suba o prezo de todos
os viños “para así poder competir
eles”. Para Regal, os pequenos
adegueiros e os agricultores “te-
mos que ir unidos, senón non te-
mos futuro. Con esta política pe-
charán a maioría das pequenas
adegas e, despois, veremos quen
lles recolle a uva”. O xove ade-
gueiro afirma que producir un qui-
lo de uva mencía na zona de Chan-
tada está calculado que custa sobre
0,32 euros, “se se paga a a máis de
un, a rendabilidade non é tan pe-
quena, pero as cousas valen o que
dean por elas. Non é a realidade”.

Na Ribeira Sacra non lle temen
unicamente aos “construtores con
moita liquidez”, senón aos especu-
ladores que, nalgúns casos o que
intentan é “levar os dereitos histó-
ricos das viñas para outras denomi-
nacións máis fáciles de traballar”.

Pero se hai algo subxectivo é
o viño. O seu valor real depende
do que se queira pagar. A súa ca-
lidade é tamén subxectiva. O
sector ten moi pouco que ver coa
feira: nela cada un conta como
lle vai, aquí como quere que lle
vaia. Puro marketing. De mo-
mento con bos resultados. Outra
leria é que en amplas zonas do
sur de Galiza sexa a única agri-
cultura que aínda pervive.♦
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Vén da páxina anterior

Rias Baixas

Adegas: ...................................... 169
Viñedo: ................ 2.500 Hectáreas.
Viticultores: ............................ 5.100
Produción media: 10.000.000 litros.

Ribeiro

Adegas: ........................................ 85
Viñedo: ................ 3.000 Hectáreas.
Viticultores: ............................ 5.000
Produción media: 13.500.000 litros

Ribeira Sacra

Adegas: ........................................ 81
Viñedo: ................ 1.300 Hectáreas.
Viticultores: ............................ 2.800
Produción media: . 2.000.000 litros

Valdeorras

Adegas: ........................................ 33
Viñedo: ................... 1.300 Hectáres
Viticultores: ............................ 1.900
Produción media: . 4.200.000 litros

Monterrei

Adegas: ........................................ 10
Viñedo: ................... 624 Hectáreas.
Viticultores: ............................... 545
Produción media: .... 700.000 litros

O sector vinícola está cada vez maís tecnificado, pero a vendima ten que seguir facéndose coma sempre.

Nestes últimos anos as adegas ga-
legas tamén decidiron mercar vi-
ñas fóra para “optimizar as redes
de distribución”. A principal ex-
pansión alén das nosas fronteiras
é a do Grupo Galiciano, presidido
por Miguel Ánxel Sanmartín, que
investiu no sector despois de ven-
der Supermercados Claudio.

Esta empresa, que ten como
conselleiro ao enólogo Pepe Ro-
dríguez, unha das persoas de

máis sona en todo o Estado  (foi
o pai entre outros do Terras
Gaudas),  é propietaria de Ade-
gas Galegas en Salvaterra de
Miño; Adegas Día e Noite, de
Valdeorras; Viticultores Bercia-
nos, do Bierzo; Torres dels Co-
dols i Licorella, da denomina-
ción catalana de Montsant; De-
hesa de Rubiales, de Zamora,
raiando con Portugal. Douro
abaixo, no estado veciño, posúe

a adega Lagar de Sa, asociada
cunha das máis afamadas ade-
gas do Porto, Calem.

Manolo Otero, propietario das
adegas Agro Bazán, mercou unha
adega na denominación Utiel-Re-
quena, para fabricar un tinto que
está a colleitar moi boas catas.

Tamén as Adegas  Terras
Gauda acaban de anunciar que o
desembarco máis alá das nosas
fronteiras administrativas. Esta

empresa, da que Caixa Galiza po-
súe o 5% das accións, presidida
por Xosé María Fonseca More-
tón, mercou por 1.200.000 euros
as adegas Pittacum, situadas na
localidade berciana de Arganza.

Caixa Nova tamén decidiu
investir no sector vinícola alén
das nosas fronteiras, facéndose
co 75% do grupo Sogevinos, o
segundo grupo vinícola da deno-
minación do Porto.♦

Ampliando fronteiras

A primeira empresa foránea que
desembarcou foi Bodegas Lan.
Fíxoo  paseniñamente. Primeiro
ofereceulle a súa rede comercial
a Santiago Ruíz, que estaba a
causar sensación cun viño moi
persoal. Despois mercou a ade-
ga ubicada no Rosal.

Non tardou moito en seguir
os seus pasos Bodegas y Bebidas
S.A, que mercou o Pazo de Villa-
rei, no concello de Meis e Alanis
no concello de Barbantes. Cam-
poviejo, a marca insignia, vida a
menos, metía deste xeito a cabe-
za nas Rias Baixas e no Ribeiro.

Lagar de Cervera, outra ade-
ga do Rosal, que foi das primei-

ras en ollar o viño coma unha
industria, caeu tamén nas mans
de Rioja Alta. Marqués de Mu-
rrieta, outro buque insignia rio-
xano, tamén se decidiu a elabo-
rar viño albariño. Concretamen-
te en Ribadumia, coa marca de
Pazo de Barrantes. 

Máis espectacular resultou
aínda o desembarco da empresa
asturiana Tudela Veguín (famo-
sa pola cementeira). Propiedade
da familia Massaveu, primeiro
desembarcou na Rioja, na ade-
ga Murua e logo en Navarra na
adega Villalvieja. Puxeron logo
os ollos na Galiza. Ollaron a
finca Fillaboa en Salvaterra e

pediron prezo. O seu propieta-
rio, Alexandro Barreras, de-
mandoulles unha cifra que non
pensaban que ían aceptar. Nin
siquera regatearon.

O grupo catalán Torres, con
viñas en todo o mundo, tamén
está preparado para desembar-
car nas Rías Baixas, despois de
ampliarse a denominación aos
municipios de Vila de Cruces e
Silleda, onde se fixo con terras.
Juan José Hidalgo, propietario
de Viajes Halcón, viu negocio
na zona de Monterrei. Atrás
quedan tamén fracasos coma os
de Ramón Tamames no Ribeiro
con Valdorreza.♦

O desembarco da Rioja



Este é, sen dúbida, o saúdo máis común
nos países árabes e en todo o mundo
musulmán. Salam Aleikum, que a paz

sexa con vos, un desexo universal dos pobos
e das culturas, tamén das relixións, aínda que
no seu nome, non poucas veces, a guerra fo-
se xustificada e instigada, no caso da católi-
ca, tamén. 

Carl von Clausewitz fixo popular aquela
vella máxima de que “a guerra é a continua-
ción da política por outros medios”. Tamén
consideraba que a guerra era un acto de violen-
cia que tiña por obxectivo forzar o adversario a
executar a nosa
vontade. E Anna
Bastida, nun ma-
rabilloso libro ti-
tulado “Desa-
prende-la guerra”
abonda na idea de
que a guerra é un-
ha forma sistema-
ticamente violen-
ta de resolver os
conflitos políti-
cos. Desde a nosa
perspectiva, des-
de a Educación
para a Paz, a gue-
rra non é outra
cousa máis que o
fracaso da políti-
ca. 

Estamos, ou-
tra vez, á beira
dunha nova gue-
rra. Un conflito
que engadir aos
máis de 35 aber-
tos, neste momento, en todo o mundo e logo
da intervención militar aliada en Afganistán
da que non sabemos, ata agora, o número de
vítimas. Recentemente tivemos ocasión de
conmovernos, de novo, cos nomes e apelidos
de todas e cada unha das vítimas do atentado
criminal contra dos Estados Unidos do 11 de
setembro pero seguimos sen coñecer ás ou-
tras vítimas. Como descoñecemos os nomes e
os apelidos dos máis de 35.000 nenos e nenas
que morren cada día de fame, onte, hoxe e
mañá, en todo o mundo, porque son mortos
sen rostro, anónimos, que endexamais ocupa-
rán os espacios de apertura dos telexornais. 

E agora, Irak, outra vez Irak, un conflito
que se alonga e que parece unha obsesión fa-
miliar dos Bush empeñados en destruír unha
das civilizacións máis fermosas e creativas,
cunha capital, Bagdad, fundada nas ribeiras
do Tigris por Abou Giafar al Mansur, cidade
de salvación, que nos retrotrae tamén a She-
erezade, aos contos das mil e unha noites ou
á cultura persa, aos asirios e a Mesopotamia. 

Desde logo que Saddan Hussein non é
un modelo democrático, como non o son
tampouco ningún dos seus veciños. A súa
crueldade veuse no tratamento dado ao po-
bo kurdo e ao seu propio en numerosas oca-
sións, pero isto era perfectamente coñecido
polos EE.UU. e pola comunidade interna-
cional que non dubidaron en alentalo e sos-
telo durante moitos anos, especialmente an-

tes e durante a guerra con Irán. Foi Donald
Rumsfield, precisamente, un dos seus pro-
tectores e suministradores de armamento,
mesmo químico, naquel conflito. 

Desde a Guerra do Golfo, que signifi-
cou a destrución practicamente total das sú-
as infraestruturas, Irak ven sendo sometido
a un durísimo bloqueo económico, a san-
cións inhumanas e mesmo a bombardeos
desde 1991. Precisamente por iso resulta
máis inadmisíbel e inxustificábel atacar mi-
litarmente a un pobo, xa brutalmente casti-
gado, co pretexto de derrocar ao seu líder
para colocar no seu lugar a un goberno títe-

re que garanta os intereses estratéxicos nor-
teamericanos en toda a rexión. A ONU ten
informado de que máis de 1,2 millóns de
iraquís morreron desde 1991 por falla de
medicinas, e de que cada mes morren 5.000
nenos e nenas de enfermidades curábeis en
Occidente. Unha nova guerra contra de Irak
tan só levará máis morte, destrución e su-
frimento ao seu pobo. 

O goberno norteamericano está empeña-
do en afianzar o seu papel hexemónico e im-
perial, necesita reconfigurar, ao seu servicio,
as relacións internacionais, para controlar as
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Unha bomba
arrincoulle as pernas a
Irene Villa , pero durante
anos, cando soñaba ,
seguía véndose con
aquelas dúas pernas
como se a desgracia
non tivese ocurrido. Por
iso lle resultaban moi
duros os despertares.
C ada mañá
sorprendíase, como a
primeira vez , ao
encontrarse
minusvá lida . Ha i dúas
noites morreron dous
etarras en Bilbao, pero
Irene Villa non se
a legrou. Ela consérvase
lúcida e con ánimo, a
pesar do seu sufrimento.
Está a favor do
diálogo. Por iso non
sae xa nos periódicos,
nin na televisión. 

En tempos era o
Diario de Pontevedra o
que surtía de
humorismo á prensa .
A índa ha i quen lembra
aquel titular en plena
transición: “Detidos
Suárez e C arrillo” . N a
letra pequena o lector
descubría que se
tra taba de dous cacos
que nada tiñan que ver
cos famosos políticos.
O  xorna l pontevedrés
mudou moito desde
aquelas. Pero vela í que
agora El Correo
G a llego semella
disposto a emula lo. O
día 25 titulaba a toda
portada: “Un sa télite
da N asa axudaría a
esclarecer a  morte de
Déborah” . Ha i que
felicitarse por esta liña .
Axuda a a lmorz ar cun
sorriso.

“Cando goberne
apoiarei o diá logo no
Pa ís Vasco” , acaba de
dicir Zapa tero. Unha
declaración
sorprendente tendo en
conta que polo de
agora non se dá
separado dese bico
con lingua que lle está
pegando M ayor

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González

Salam Aleikum
MANUEL DIOS

A guerra pode caír sobre o Irak en calquer momento.
O sofrimento do pobo iraquiano e o doble raseiro da
comunidade internacional pairan sobre unha situación
que pode extender o conflito a todo o mundo árabe.

‘Unha nova
guerra no Irak

será un
elemento de

profunda
inestabilidade
na rexión, no

mundo árabe e
no mundo

musulmán, de
imprevisíbeis

consecuencias”

Cartas

Conto lembrando
a Castelao

Para María Teresa Amboaxe
Nunha tarde do mes de Xullo esta-
ba cos meus amiguiños, brincando
na horta da casa de labranza que os
meus avós teñen en Bergondo,
cando asomou á porta traseira da
vivenda a miña avoa. Todos corre-
mos cara ela e eu pedinlle:

–¡Avoíña, cóntanos un conto!
–Está ben –respondeu cun

agradábel sorriso. Contaréivolo.
Así, pois, sentou no segundo

banzo da escada de pedra do caba-
zo e nós acomodámonos do mellor
xeito diante dela no chan. Ela

ollounos con agarimo e comezou:
–”Esta historia contouma hai

moitos anos un doutor e político,
chamado Castelao: Disque ás
beiras do municipio de Bergon-
do había nuns tempos moi anter-
gos un can de tres cabezas que ti-
ña o nome de Orto. Éravos un
can moi fero e o seu dono era un
xigante chamado Xerión.

Seica tan medoño can nacera
por medio dun raro cruzamento
xenético, quizabeis do que hoxe
en día denominan “clonación”, e
gardaba dende lonxe unha belísi-
ma cidade de ouro e brillantes,
onde as xentes vivían felices sen
fallarlles ren. Pero certo día outro
enorme xigante, chamado Hércu-

les, que vixiaba dende o pazo que
o pai da súa noiva Pirene, Brigo,
posuía en Bergondo, argallou es-
naquizar aquela fermosa cidade,
asentada na illa de Eritia, para fi-

car coa súas riquezas. E, de sóca-
te, atacouna cos seus exércitos.

Orto estaba tranquilamente
na súa grande caseta, cando Hér-
cules atacou por sorpresa.

Ao xigante custoulle caro pe-
netrar en Eritia, pero, no fin,
conqueriu entrar na illa e na súa
cidade, dar morte a cantos puido,
facer algúns prisioneiros e aínda
foi quen de arrebañar con todos
os tesouros da illa.

Non conforme con todo iso,
aprestouse a loitar corpo a corpo
con Xerión.

Orto osmou que o seu amo
estaba en perigo e botouse a co-
rrer coma o vento cara a illa.
Pero, cando alá chegou, atopou-

Continúa na páxina seguinte
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Fé de erros

Na páxina 33 do anterior nú-
mero, por un erro informáti-
co, non figuraba a totalidade
do sumario que agora repro-
ducimos: “Os Resentidos
instituíron o seu imperio so-
bre a música pop galega du-
rante a vendima de 1982”.
Hai, polo tanto, vinte anos.♦



Algúns xornais –nin sequera todos– fixéronse
eco nestes días das abondosas subvencións eco-
nómicas que ten recibido durante os últimos
dous anos a Fundación Francisco Franco. Máis
de oitenta mil euros de vellón en catro partidas,
adicados (seica) ao inxente labor de dixitaliza-
ción dos fondos documentais que garda e custo-
dia tan benéfica institución. Son, en total,
27.000 os documentos públicos e privados que
alí se atopan depositados malia que, segundo a
opinión de expertos autorizados cómo o histo-
riador Enrique Moradiellos, só unha ínfima par-
te do total podan ser calificados como estricta-
mente privados mentres que os demais serían os
restos do espolio que practicaron a familia e os
colaboradores máis directos do Dictador antes e
inmediatamente despois da súa morte. 

Tamén salienta parte desa Prensa que anda
revolto o patio dos historiadores. E a cousa non
é para menos. Desde logo, resulta incuestiona-
ble que a directiva de tal Fundación leva 27
anos mareando a perdiz co único obxectivo de
impedir a consulta efectiva da documentación
por parte dos estudiosos interesados. Tampou-
co parece discutible o argumento que teñen ex-
posto algúns recoñecidos especialistas –caso
de Juliá ou Tussell- sobre a máis que dificulto-
sa discriminación entre o que resulta público e
privado na vida e obra dun xefe de Estado e, xa
que logo, no xogo absurdo que supón a distin-
ción entre documentos redactados ou enviados
a Francisco Franco individuo e aqueles que
afectan ao Caudillo de España no exercicio do
seu poder omnímodo. 

Entre tanto, distintos dirixentes políticos
–de variada oposición ao Goberno, quede cla-
ro- esixen con maior ou menor contundencia, a
posta en marcha dun conxunto de medidas que
garantan unha limpeza coralina na política de
subvencións do Ministerio de Cultura, a aper-
tura inmediata dos fondos secuestrados e, con
menos énfase, a dimisión da neoconversa Pilar
del Castillo, antiga militante comunista e ago-
ra, polo que se ve, martelo de herexes ideolóxi-
cos. En fin, en canto parceiro –modesto- dal-
gúns dos criticantes aquí me teñen para suscri-
bir as súas lexítimas demandas. Eu tamén que-
ro que dimita Pilar (de seguro que me permite
a licencia), que abran as portas e os cérrollos da
Fundación e, se callar, que expropien os docu-
mentos. Ou que os queimen, se é que aínda non
se adiantaron os cans cérberos da Fundación.
Que fagan o que queiran con eles, porque dos
máis de 80.000 xa non veremos nin can e, co-
mo moito, desa morea dixitalizada daremos en
saber das ofertas que recibiu el Caudillo de sen-
lleiros miserables reconvertidos en traidores ou
das sevicias que lle confiou a Salazar naquelas
conversas entre dictadores solitarios. 

Non é que non me importe, porque si que
me ten o seu aquel. Nin falar de actitude nihi-
lista –desculpen- xa está demodé,  nin de
complicidade revisionista, tan só a fatiga na-
tural pola mesma polémica efervescente que
–malia as intencións altruístas- vai dar nun

final previsible. Reparen senón. 
Imaxinemos que abren a Fundación, que

dean rematada a dixitalización ao seu tempo,
que non queimen os papeis comprometidos ,
¿como sabelo?. ¿E que? O problema segue aí,
espetado no medio da nosa incertidume inte-
lectual: a lexitimación histórica do franquis-
mo. Porque este Goberno, e os seus apoios,
non van parar ata conseguilo. A modo, maini-
ño, cartos por aquí e declaracións por alá. Esa
Fundación secretista vai seguir a traballar pa-
ra difundir “el conocimiento del Generalísi-
mo en sus dimensiones humana, política y
militar” e, así, con todas as letras, “la legali-
dad y legitimidad del Alzamiento Nacional”.
Porque a estes, a falsificación da historia que-
doulle paga polo patrón a perpetuidade. 

Por min poden abrir a Fundación pero que
lle expliquen aos investigadores do noso país,
os de bolígrafo e gabán folgado, como é que
aquí, en Galicia, estivemos anos e anos agar-
dando pola apertura dos arquivos militares e
policiais para coñecer a dimensión da repre-
sión provocada polo golpe militar do 18 de
xullo de 1936; anos agardando para saber con
fidelidade e entidade da resistencia civil e mi-
litar ao franquismo, anos en fin para restituír
a dignidade –e o nome se me apuran- das per-
soas exiladas como consecuencia daquela su-
blevación alevosa. E hoxe, en pleno 2002,
aínda andamos a expensas das amizades per-
soais, dos contactos, para poder averiguar e
escribir do que pasou co debido rigor. Non
quixera ser inxusto, pero non foron tantas as
voces públicas que teño escoitado laiarse de
tal escándalo, de tal iniquidade para coa His-
toria e para coa hixiene mental da nosa na-
ción. E non son 27 os anos, senón máis de 60.

Que abran se queren, pero aquí do que fa-
lamos non é de cuestións académicas, descul-
pen, senón de ideoloxía e de política. Falamos,
anque parece importar ben pouco, dun asunto
nada baladí dos intentos apenas encubertos do
Goberno e do PP por conseguir a definitiva le-
xitimación histórica do franquismo. Isto si que
debería ser motivo de verdadeiro escándalo
entre demócratas de lei, pero só a mente lúcida
de Iñaki Anasagasti –que sabe moi ben de que
fala- parece que deu co cerne. A Fundación re-
cibe cartos públicos desde que goberna o Par-
tido Popular, o mesmo partido que, ¡ouh ca-
sualidades! non condenou a sublevación fran-
quista de 1936, que di que o bombardeo de
Gernika foi un acto militar confuso, que botou
as mans á cabeza cando o alcalde de Ferrol
promoveu a retirada do “cabalo”... O mesmo
partido que o venres 27 de setembro vai votar
en contra da concesión do título de fillo predi-
lecto da provincia de Pontevedra a Alexandre
Bóveda porque “non era coñecido”.

A Fundación é un aguillón, pero o obxec-
tivo final, o verdadeiro, é meter de matute o
franquismo, sen feiras nin espectáculos, ao
estilo de Aznar. Un aznarismo ao xeito. E a
ese non lle imos poder pedir a dimisión.♦
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Algúns siareiros
celtistas criticaron a
Fraga por fotogra farse
coa camisola do
Depor. “É o presidente
de todos os ga legos,
dixeron, non só dos da
Coruña ” . Son os
mesmos que ca laron
cando o presidente do
Celta , Horacio G ómez ,
se presentou de
segundo na lista
municipa l do PP. Q ue
non o faga que é o
presidente de todos os
celtistas, deberían ter
dito.

Os EEUU non lle
deron o visado ao
cubano Chucho Va ldés
que se quedou sen
poder asistir a  Los
Angeles á  entrega dos
premios Grammy
La tinos, nos que foi
ga lardoado. Sería por
medo a que guindase
o piano polo ba lcón e
ma tase a un viandante ,
en plan terrorista . 

É común dicir: “ aquí
somos ga legos, pero
para ir o estranxeiro
somos españois” . N on
cabe dúbida . C laro
que despois non ha i
que sorprenderse de
que a prensa xermana ,
o Bild , en concreto,
titule: “ O  Deportivo
ba ilou flamenco co
Bayern” .

Os estrategas de
campaña do PP teñen
unha norma tiva estricta
sobre as fotogra fías
dos va los publicitarios.
N ada de reloxios de
ouro, nada de xoias,
nada de roupa
rechamante e non
mostrar os dentes ao
sorrir “porque ao
aumentar a  foto parece
que van comer a
alguén” . 

O 10% do PIB de
Brasil va i para
seguridade . O u seña
que gastan en gardas
xurados e a larmas o
equiva lente ao Produto
Interior Bruto de
Chile.♦

Os arquivos do Caudillo
BIEITO ALONSO

fontes enerxéticas mundiais, desde a súa
superioridade militar. Mesmo afirma sen
rubor que está disposto a compartir o pe-
tróleo iraquí cos aliados que participen na
guerra nunha sorte de moderna e vergo-
ñenta piratería. 

O primeiro pretexto foi o incumpri-
mento reiterado das resolucións da ONU
por parte de Irak, a negativa a recibir e
permitir as investigacións dos inspectores
sen restriccións, agora os EE.UU e Gran
Bretaña insisten en que Saddan acepte un
autoexilio “voluntario”, como insiste bru-
talmente Sharon respecto de Arafat de
maneira mimética. Os EE.UU pretenden
forzar aos membros permanentes do Con-
sello de Seguridade para impoñer un ulti-
mato que lexitime un ataque militar, mes-
mo afirman que actuarán unilateralmente
no caso de que a ONU non satisfaga aque-
les intereses, colocándose, desta maneira,
fora da legalidade internacional. Compre
recordar aquí que esta actitude de firmeza
en relación con incumprimentos das reso-
lucións das Nacións Unidas contrasta con
outros e reiterados incumprimentos por
parte de estados e gobernos aliados dos
EE.UU como é o caso de Israel en Pales-
tina, por citar tan só o máis rechamante. 

O pobo iraquí que ten soportado, co-
mo dixemos, enormes  sufrimentos nos úl-
timos doce anos, será, máis unha vez, a
principal vítima desta agresión, particular-
mente, os sectores máis febles dunha so-
ciedade xa de por si moi deteriorada, an-
ciáns, nenos e nenas, mulleres..., a poboa-
ción civil en definitiva, principal obxecti-
vo das guerras modernas. 

Aposición política de Aznar, amplamen-
te publicitada, de colaborar cos EE.UU mes-
mo sen o aval das Nacións Unidas, nun ata-
que militar, participando activamente e ofer-
tando o uso das bases, sen consultar ó Parla-
mento, sen declaración de guerra, coloca ao
estado español nunha situación de flagrante
vulneración do dereito internacional, á mar-
xe da legalidade, nunha actitude de claro
sometimento e sumisión mesmo en contra
da opinión maioritaria da U.E. e da socieda-
de española. 

Unha nova guerra en Irak será, sen
dúbida, un elemento de profunda inesta-
bilidade na rexión, no mundo árabe e no
mundo musulmán, de imprevisíbeis
consecuencias. Aumentará o rexeita-
mento e o odio contra dos EE.UU e con-
tra Occidente, será unha horrenda se-
menteira de fanatismo e alimentará os
comportamentos suicidas, radicalizará
as posicións políticas e relixiosas máis
extremas en países que xa están vivindo
procesos de fonda inestabilidade e favo-
recerá a chegada de gobernos islámicos
fundamentalistas e antioccidentais. Alguén
tería que parar tanta insensatez... salam
aleikum.♦

MANUEL DIOS DIZ é presidente
do Seminario Galego de Educación

para a Paz

Vén da páxina anterior

Correo electrónico: info@anosaterra.com

no morto. Desesperado, botou-
se aos montes e din que no sol-
por de certos días escótano ou-
vear polo seu amo e ladrar ame-
azador polas súas tres bocas,
para que ninguén ouse entrar a
roubar en Eritia”.

Nese intre escoitamos a dous
ou tres cans pelexar e ladrar na
rúa. Ollei para os meus amigui-
ños e vinlles cara de medo. Ago-
chando como puiden un arrepío,
falei para a miña avoa:

–Avoíña, coido que levantou
un bocadiño de frío. ¿Quéresnos
findar de conta-lo conto dentro
da casa?♦

LUÍS SERGIO PEREYRA
(MUXÍA)

Mil días e pico
Hai uns días os xornais publica-
ron unha entrevista o alcalde de
Moaña despois de tres anos de
xestión neste concello. Entendo
que o alcalde defenda a súa po-
bre xestión, dicindo que neste
período de tempo transformaron
Moaña ¡e vaia se a transforma-
ron! Dicía que os veciños perci-
ben que o están facendo razoa-
belmente ben, e que o enfronta-
mento cos colectivos veciñais é
un “san benito” que lle colgaron,
sen nengunha dúbida, creo que o
alcalde se estaba referindo a ou-
tros veciños e non os de Moaña.

A transformación que de ver-

dade houbo no noso pobo neste
tempo, foi un retroceso nos valo-
res democráticos que se tiñan
conseguido ata agora:

1. As obras ou proxectos que
di que fixeron estaban xestiona-
das, proxectadas e algunhas em-
pezadas pola corporación anterior.

2. A falla de diálogo cos colec-
tivos e veciños fixo que por pri-
meira vez dende tempos da ditadu-
ra, as forzas do orden mallaran nos
veciños, da Guía e San Lorenzo.
¿Onde estaba o grupo de goberno?

3. Por primeira vez se restrin-
xe o acceso ao concello aos veci-
ños para asistir aos plenos, poñen-
do a policía para impedir o paso.

4. Marxínase os partidos da

oposición legalmente elixidos polo
pobo, non permitíndolle exercer o
seu traballo dignamente, agochán-
dolle papeis, documentación, etc.,
e a isto chámanlle democracia.

5. Amosan un desprezo e falta
de sensibilidade coa nosa fala den-
de o primeiro día, permitindo o
uso do csstelán nos plenos e nou-
tros temas oficiais, aínda que ¡val-
ga Deus!, alguén sen ser “Lord”,
pretendía empregar o inglés.

Como se pode comprobar en
tres anos fixeron moitas, que se
podería seguir nomeando sen
medo a enganarnos, tanta trans-
formación lévanos de cráneo♦

LUÍS CHAPELA BERMÚDEZ
(MOAÑA)



A.N.T.
O grupo do PP do Deputación de
Pontevedra votará en contra do
nomeamento de Alexandre Bóve-
da como fillo adoptivo da provin-
cia, segundo anunciou o presiden-
te da corporación, Manuel Abele-
do. Para apoiar o nomeamento, in-
telectuais e políticos asistirán ao
pleno que aborde a designación.

O pleno celebrarase ás once da
mañá do venres 27 de setembro e
ao mesmo están convocados inte-
lectuais e personalidades políticas
para que apoien esta iniciativa,
que foi presentada polo BNG.

Para rexeitar esta iniciativa, o
presidente da Deputación, Manuel
Abeledo, empregou como xustifi-
cación o feito de que tampouco
Castelao recibiu o nomeamento.
Ademais, Abeledo asegurou que
considera insuficiente o vencella-
mento entre o ilustre galeguista e

Pontevedra. Precisamente cando
tivo lugar o golpe de Estado de
1936 Bóveda vivía en Pontevedra.
Tras o golpe foi xulgalo sumaria-
mente no salón de Plenos da De-
putación e executado en Poio o 17
de agosto de 1936.

Coa decisión da Deputación
de Pontevedra contrasta coa to-
mada unanimemente pola Depu-
tación de Ourense, provincia da
que Bóveda era natural. Por una-
nimidade dos seus membros, es-
ta corporación provincial nome-
ouno no seu día fillo predilecto.

Ademais das razóns aporta-
das por Abeledo para rexeitar a
designación de Alexandre Bóve-
da como fillo adoptivo da insti-
tución que preside, estaría a opo-
sición frontal ao nomeamento
exercida polo vicepresidente da
Deputación e anterior alcalde de
Pontevedra, Xan Luís Pedrosa.
Durante o mandato deste último
o concello pontevedrés rexeitou
o nomeamento de Bóveda como
fillo adoptivo da cidade de Pon-
tevedra, algo que emendou o seu
sucesor no cargo Miguel Anxo F.
Lores (BNG).♦

O director
da Academia
Española
confía
no futuro
do galego
O director da Real Acade-
mia Española, Víctor Gar-
cía de la Concha confía na
vitalidade do galego. “Non
hai ningunha razón para
afirmar que a lingua galega
está en perigo”, afirma en La
Voz de Galicia (23 de setem-
bro). “Ese concepto das lin-
guas como algo vinculado a
unha nación, a un Estado
–engade– é algo que en rea-
lidade moi poucas veces se
cumpre. No mundo hai máis
de 6.700 linguas. Delas só
oitenta teñen literatura escri-
ta. E que me diga que algun-
has das que se falan en Gua-
temala poden estar ameaza-

das, se cadra, ¡pero home, o
galego...! ¿Cantos séculos
hai que convive co castelán?
Outra cousa é cantas das lin-
guas poderán ser vehículos
de comunicación universal,
que é algo que ten moito que
ver coa globalización, coas
leis da economía. Por iso o
francés está en retroceso.
Ata Mitterrand falou do
auxe do español. Pero aínda
que un idioma como o gale-
go, cunha extraordinaria li-
teratura, non desempeñe esa
función, manterá o seu lu-

gar. O plurilingüismo é un-
ha riqueza”. García de la
Concha, que residiu en Gali-
za durante anos, exprésase
correctamente en galego.♦

A Lei
de Partidos
é coxuntural,
segundo Borja
de Riquer
“A famosa Lei de Partidos
non ven solucionar as cou-
sas, senón a dificultalas
máis facendo que o terreo
intermedio seña a cada
máis difícil”, opina o cate-
drático de historia da uni-
versidade de Barcelona,
Borja de Riquer. “Sen
embargo é coxuntural; non
pode durar moito, porque
non se sostén. E se non, a
opinión cidadá vai pasarlle
a conta aos políticos que
sostiveron iso e vainos san-
cionar” (Elkarri, nº 85).♦

A literatura
española
‘determina’ a
galega
“Habería que analizar como
interfire o sistema literario
español na creación dun ca-
non para o sistema galego”,
apunta o crítico Manuel F.
Vieites no Faro da Cultura,
suplemento de Faro de Vigo
(17 de setembro). “Un pode-
ría chegar a pensar que es-
tán moi determinadas as vo-
ces que sinalan os rumbos
da nosa literatura”, engade.♦

Víctor García de la Concha, director da Real Academia Española.
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Puidemos ler estes días que a co-
rrupción descendeu tres puntos
desde que goberna o PP en Espa-
ña. As estatísticas distánciase por
momentos da realidade de tal
xeito que un xa non distingue en-
tre a propaganda e a informa-
ción. Si podemos afirmar con to-
tal seguridade que a actividade
sospeitosa ou contrastadamente
ilegal dalgúns dirixentes do Par-
tido Popular na provincia de Ou-
rense nada teñen que ver con
eses datos difundidos pola pren-
sa “amiga” de Aznar. 

Estes días precisamente sou-
bemos que a Xunta pagou dúas
veces a mesma obra no concello
ourensán de Toén. Alí manda Xo-
sé Puga Suárez, de pasado nada
dubidoso, senón todo o contrario:
unha sentencia do Supremo con-
denouno en 1995 a oito anos de
inhabilitación por un delicto con-
tinuado de fraude por vender ao
concello material das súas em-
presas. A entrada en vigor do no-
vo Código Penal permitiulle
presentarse como candidato outra
vez en 1998 e converse en alcal-
de polo PP con maioría absoluta.
Unha filla de Puga ten ao presi-
dente Fraga Iribarne como padri-
ño. Non pode dicir o Patrón que
non sabe das súas aventuras. 

Pois a pesar destes antece-
dentes, a Xunta mirou para outro
lado e asinou o ano pasado un
convenio co concello de Toén
para financiar a construcción
dun pantalán no río Miño por

importe de 3.205.513 pesetas.
Sen embargo, a mesma institu-
ción pagara xa por un embarca-
doiro que nunca se fixo,
3.500.000 de pesetas. Nunca se
fixo, pero o construtor, José Mi-
guélez Fernández, cobrou os car-
tos gracias a un certificado falso
de obra que asinou o alcalde, Pu-
ga Suárez. Un concelleiro do
PSOE denunciou os feitos en
1998 ante o Xulgado de Instruc-
ción nº 2 de Ourense, que arqui-
vou o caso por considerar que
prescribira o delicto. O posterior
recurso, perfectamente funda-
mentado, nin sequera foi por res-
pondido pola xuíza, Pilar Do-
mínguez Comesaña. 

O Bloque Nacionalista Gale-
go presentou este mesmo ano
unha pregunta ao Goberno de
Fraga Iribarne sobre o caso e a
resposta oficial foi que a primei-
ra obra –a que nunca se fixo– era
un embarcadoiro, e a que se fi-
nanciou en 2001 é un pantalán,
polo que non hai irregularidade
algunha no asunto. 

A nómina de condeados que
volven á política activa desde o
Partido Popular non remata con
Xosé Puga, xa que outro alcalde
xulgdo polo mesmo delicto en
Xinzo da Limia, Isaac Vila, conta
xa co apoio do partido para se pre-
sentar ás próximas municipais.
¿Alguén imaxina a volta á política
de Luís Roldán no PSOE? Pois en
Ourense tal despropósito sería
perfectamente posíbel.♦

Obras invisíbeis,
padriños e candidatos

ABELARDO VÁZQUEZ PITA

Aumentan os condeados que regresan á vida pú-
blica. Isaac Vila presentarase en Xinzo e en To-
én goberna, Puga Suárez acosado polo xulgado.

Ou r ense

Alxemas
BIEITO IGLESIAS

Opobo galego non é moi valente. Próbao o feito de que, en
Balaídos, a censura dos seareiros do Celta a Fraga (o Presi-
dente saíu nos xornais en camiseta do Deportivo) non fose

unánime. Sen embargo os gardas civís –en boa dose nados na Gali-
za– fan valentías como levar un narco esposado ó enterro da filla
asasinada por un ex cuñado (a imprensa cualifica de paixonal un ra-
mo de terrorismo machiño). Por certo que, o mesmo día, difundíase
a nova da detención dun cereixeiro –a ladroaxe castelanizada diría
picoleto– no aeroporto de Lavacolla, acusado de traficar con cocaí-
na. Ignoro se o home coas maos aferrolladas nese patético acompa-
ñamento fúnebre negocia en drogas brandas ou duras; a súa compa-
recencia no duelo en figura de alimaria é de calquera xeito
ofensiva. Cónstame que Oubiña foi increpado (¡Asasino!) no fune-
ral da súa dona por un berreiro de nais, comprensiblemente desola-
das coa morte dos fillos drogodependentes, sendo que se lle
imputaba contrabando de haxixe. A multitude xusticeira luciu
daquela vastos saberes etimolóxicos, pois, efectivamente, a palabra
asasino vén de hashishi (sectario ismailí do século once que se
acendía fumando cáñamo índico, antes de emprender criminosas
incursiós). De resto, Oubiña non matara a ninguén. Dunha ocasión,
estando co pai nun hospital, apareceu a Benemérita e un preso coas
alxemas nos pulsos. Meu pai preguntouse: “¿Que faría o home, pra
traelo así atado?”Coñecinlle nos ollos e no ricto da boca signos pa-
tentes de consternación. Ningunha alma delicada atura de grado o
espectáculo dun semellante con grilletas. Ós gardas non lles pido
tanto, apenas un cinasco de respeito humano, isto é, de acatamento
das conveniencias sociais.♦

Borja de Riquer.

A Deputación pontevedresa non
nomeará a Bóveda fillo predilecto

Manuel Abeledo, presidende da Deputación.



Os panos vermello, a un euro,
inundaron a fermosa carballeira de
Caldas. Semellaba que nos trasla-
dabamos aos anos oitenta na posta
en escena dunha festa socialista.
As bandeiras do PSdG-PSOE
mesturábanse coas da UGT e os
cargos institucionais e funciona-
rios, moi modernos e expresándo-
se en castelán, compartían conver-
sa e palique cos obreiros uxetistas.

A sensación de recuperar as
vellas esencias socialistas sería
aínda moito máis verosímil se un
non avisado, coma os auguistas
que se achegaron curiosos, es-
coitasen unicamente a Xesús
Mosquera. O secretario xeral da
UGT, non participaba nun mitin
do seu partido desde que en 1988
dimitiu como deputado.

Mosquera afirmou que a festa
era un “acto de compromiso con
todos os socialistas que quedaron
no camiño” e, seguindo a liña de
Alfonso Guerra de recuperar a
memoria, tamén “de todos aque-
les, e das súas familias, someti-
das ao silencio”. Mosquera recla-
mou tamén “o socialismo e a es-
querda como sinais de identida-
de”, mostrándose internaciona-
lista ao rexeitar a “política do im-
perio americano e a guerra que
unicamente sufren os pobres”.

Diferenciarse do PP e
ausencia de Paco Vázquez 

Diferenciarse do PP é a grande
aposta do PSdG-PSOE. Os dis-
tintos alcaldes que interviron
aplicáronse en explicar esas dife-
rencias. O compostelán Sánchez
Bugallo  afirmaría que “o que
nos distingue é que a nosa políti-
ca está planificada ao servicio do
home”. López Orozco, o alcalde

lugués, identificouse como “un
medio ao servicio da política do
PSOE”, poñendo a teima da súa
aposta en “conseguir millor cali-
dade de vida para os cidadáns”.

Xavier Gago, alcalde de Vi-
lagarcía, citou ao BNG como
“autista” e ao PP como “recalci-
trante”. Entre loas ao alcalde “de
La Coruña”, criticou ao Goberno
central por rebaixar os impostos
e pretender que sexan logo os
concellos quen os suban.

Pero Francisco Vázquez non se
atopaba alí para escoitalo. O alcal-
de coruñés excusou a súa asisten-
cia “por motivos persoais”. A ver-
sión máis extendida entre os asis-
tentes era a de que, á tarde, tiña que
asistir á toma de posesión do bispo
de Ourense. Así o fixo, o mesmo
que Sánchez Bugallo. Un militante
de Culleredo facía rexouba da ines-
perada ausencia:  “¿Alguén podía
pensar que Paco estivese aquí? O
único que lle  importa é revalidar a
alcaldía e que Touriño se esnafre
para pactar con Cuíña o urbanismo
de toda Galiza?”.

Sustituiu ao alcalde coruñés
unha concelleira de “segunda fi-
la”, en palabras doutro dirixente
socialista. Carme Morón reali-
zou un canto do municipalismo e
das “mensaxes de proximidade”
e recordou a represión que su-
fren os socialistas en Euskadi.

O alcalde de Betanzos, Ma-
nuel Lagares, tivo sorte de falar
para convencidos. Doutro xeito os
seus argumentos faríanlle perder
votos. Laiouse de que o PP non
lle dea medios aos concellos do
PSOE “mentres aos deles lle so-
bran”. Ao final arranxou un pouco
o discurso afirmando que se non
se fan tantas obras públicas invís-
tese máis en obras sociais.

O secretario de organización,
Xosé Blanco, viña de Madrid no
papel de figura protagonista. Che-
gou a medio mitin, intentou com-
partir saúdo con Touriño desde o
medio do estrado (todos os demais
alcaldes dábanse apertas ao subir as
escaleiras) e recurriu ao castelán
para falar da política estatal.

Como aperitivo comezou ata-
cando ao BNG “que xa se quitou
a carauta”. Era a disculpa para
contestarlle a Gallardón por criti-
car os pactos con IU. “Tamén se
abstivo o BNG na ilegalización
de Batasuna e aquí Fraga está a
darse apertas todos os días con
Beiras”. “Non vaias por aí, Pepi-
ño, que nós tamén temos pactos
co Bloque”, ríase un concelleiro
compostelán ante a intervención.

Coma se o escoitase. Xosé
Blanco entrou na política estatal,
centrando entón o seu discurso en
atacar a Aznar, ao que denominou
“sicario de Bush”. Collendo a vea
social que marcaba a festa, acu-
sou o Goberno central de “gastar
máis na carreira das armas que en
emprego e educación”. Tamén lle
recriminou aos populares o au-
mento da inseguridade cidadá e o
recorte de efectivos policiais.

Os tempos novos de Blanco

Blanco rematou a intervención

cunhas verbas en galego e afirmou
que chegaron “novos tempos” pa-
ra o PSdG-PSOE (como exemplo
puxo a volta de Pérez Mariño) e
loubou a unidade interna. 

A da unidade, foi precisamen-
te unha das mensaxes máis pre-
sentes no mitin de Caldas. Nela
incidiría tamén Touriño, pero en-
tre as 3.000 persoas que o escoi-
taban, había notabeis ausencias.
Aparecían as novas figuras dos
candidatos, pero faltaban os des-
prazados nas distintas cidades, os
seus equipos e os descontentos e
críticos con Touriño. Era o caso
dos de Vigo, Ferrol, Ourense,
Monforte, Carballo ou Sanxenxo,
a última agrupación disolta. 

Para amenizar a xornada es-
taba a banda de música de Noia,
a banda de gaitas Zucurrundullo
de Castroverde (cos seus pre-
mier estridentes) e a charanga
NBA. Tamén houbo foguetes,
algo ao que non se atreve o PP,
e López Orozco  referiuse ao
“lume novo” socialista.

A mensaxe de Pérez Touriño
foi semellante á de Xosé Blanco,
aínda que se centrou na política ga-
lega. Non houbo no seu discurso
referencias ao galeguismo, pero re-
clamouse “de esquerdas e socialis-
ta”. Touriño voltou cuestionar o
diálogo con Fraga e afirmou que “o
diálogo de verdade é cos cidadáns”.

O PP, na súa opinión, “está
nervioso e ten medo, por iso rea-
liza unha política á defensiva, de
resignación e sumisión ás teses
de Aznar”. Unha política que ca-
lificou de “profundamente anti-
social”. O remedio será posto
polos socialistas e o principio, a
“conquista das cidades”.

—Teño unha dúbida un pou-
co razonábel. ¿Estes son carba-
llos?, preguntáballe unha muller
de mediana idade, con modelo
de Caramelo, a dúas xubiladas
da UGT.

—Son carballos, son.
—O outro día o meu marido

discutiame que eran robles.♦
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¿Dereita
civilizada?
X.L. FRANCO GRANDE

Hai algúns escritores
de dereitas que leo
sempre, por dous

motivos: porque escriben
ben e porque, ao menos un
deles, ten unha lene ironía
que o fai atractivo. Este é
Leopoldo Calvo-Sotelo e o
outro é Herrero de Miñón.
Cando un le a estes autores,
que por certo pouco se pro-
digan, o primeiro que pensa
é se haberá tamén unha de-
reita civilizada que está
oculta pola forza da outra.

Penso que non, que non
hai tal dereita civilizada.
Que os dous autores que ci-
tei son, dentro da dereita,
casos ben excepcionais, infe-
lizmente.  Calvo-Sotelo é au-
tor dun libro que debe ser
lido, como “Memoria viva
de la transición”,  polo ben
escrito que está  e pola fina
ironía que hai nas súas páxi-
nas. En certa ocasión, aínda
sen ter confianza con el, su-
xerinlle que debería escribir
máis, porque o facía moi
ben e con humor, e que
algúns llo agradeceríamos.
Pero el respondeume que se-
gundo  ía deixando de ser
novo  amolecíao a preguiza. 

De Herrero de Miñón
celebro case sempre o seus
criterios  abertos, incluída a
súa capacidade para
comprende-lo problema
vasco, cousa insólita neste
país. Este mesmo xornal, no
seu  número anterior,  facía-
se eco dunhas recentes
declaracións súas sobre a
autodeterminación, que non
parecían gardar ningunha
reserva sobre algo que en
democracia non é discutible
¿Hai moitos na esquerda es-
pañola, e aínda na galega,
que cheguen a  tanto?

Por suposto que haberá
outras sobranceiras  perso-
nalidades que poderían for-
mar parte desa dereita civi-
lizada. Pero son casos
illados. E viven en soidade.
A única dereita que conta é
a que temos, a que está
levando o país ó
enfrontamento, ó desasose-
go, ó alporizamento. Esa
que  tan mala política está
facendo, e que por certo
Herrero de Miñón  nun re-
cente artigo criticou con se-
veridade.

Ó menos,  esa dereita
que padecemos ben
podería botar man de
homes coma os que citei,
pois ó mellor resolvíanlle o
problema vasco cun pouco
de xuízo, que é o que
cómpre e non hai. Se ben
non parece  que teña ganas
de que sexa así. Non vexo
vontade política para que a
dereita inclúa no seu
programa nin civilizar este
país nin sequera  autocivili-
zarse. Sería un contrasenti-
do. Porque entón xa sería
outra cousa.♦♦

Coa festa de Caldas pon en marcha a precampaña das municipais

O PSdG-PSOE con ‘lume novo’

Os alcaldes foron os protagonistas do acto.                                                                                                                                                 Reportaxe Grá fica: PA C O  VILABARR O S

AFONSO EIRÉ
A II Festa do PSdG-PSOE, celebrada en Caldas, foi un acto mu-
nicipalista no que os principais líderes ensaiaron as mensaxes
da precampaña electoral. Política social en diálogo cos cidadáns
e recuperación da unidade interna, sería a síntese. Para refren-
dar a proposta, unha imaxe: a festa era compartida con UGT.
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¿Por que pensa vostede que
estamos nunha etapa de pen-
samento único na que calque-
ra opinión distinta da domi-
nante é perseguida?

Estamos nun andazo de pen-
samento correcto na que semella
que todo o mundo se debera sen-
tir obrigado a dicir as cousas da
mesma maneira e coincidir en as-
pectos substantivos de carácter
común. Iso ten unha primeira
causa política, xerada por aconte-
cementos circunstanciais como o
11 de setembro e por outros per-
manentes como que debe haber
unha nova concepción do mundo
que supere a anterior dos bloques.
Neste sentido pénsase que hai que
ter unhas ideas moi fixas que lle
dean certa operatividade aos po-
deres, dando por sentado que a
democracia ten elementos de ine-
ficacia. Esas ideas intentan esten-
derse a campos que non teñen na-
da que ver. No noso caso o con-
flicto vasco é o que máis está a
ser utilizado para homoxeneizar
unha serie de aspectos que se co-
rresponden con este pensamento
correcto. Serve entón para xustifi-
car o pacto antiterrorista, a idea
de que para Euskadi só hai un
único modelo posíbel ou as inter-
vencións en Afganistán ou Iraq.

¿Quen é o responsábel de
que se estea a impoñer ese pen-
samento correcto do que fala?

Ten que haber dous actores:
un poder que preme nunha deter-
minada dirección e unha opinión
que se prega sen ningunha resis-
tencia a ese poder. Esta é a parte
incomprensíbel e que hai que co-
rrixir. Non se entende como todo
os aparatos que xogan fóra do po-
der e que deben servir de contra-
punto como xuíces, valedores de
pobo, o sistema mediático no seu
conxunto ou os líderes de opinión
a título individual, se senten obri-
gados a apoiar isto pero nun dobre
discurso. Por detrás sinalan que
isto non hai quen o aguante, pero
por diante non critican porque
afirman que aquí non se pode fa-
lar de nada. E non é verdade, aquí
pódense dicir as cousas o que pa-
sa é que se cadra se perde un ami-
go ou unha subvención. Existe
unha gran corrupción do sistema
mediático. Eu non estou facendo
ningunha heroicidade, nin dicindo
nada que non sexa a análise nor-
mal dun comentarista de prensa
que non se sinta presionado. O
único que non teño son amiguetes
no poder, iso é evidente.

¿Que pensa que está a pasar
no sistema mediático español pa-
ra que perda a súa pluralidade?

Penso que dende o punto de
vista dos profesionais dáse unha
acomodación evidente. Tamén
existe un pensamento moi correc-
to dos que traballamos no xorna-
lismo e que temos acuñado moi
inxustamente. Non se pode seguir
dicindo cando un medio é malo
que os seus profesionais en cam-
bio son moi bos. Para nada, se un
medio non ten calidade é porque
os seus profesionais son malos.
Non se pode dividir, o profesional
non é independente do resultado.
Tampouco se trata de salvar a pa-
tria todos os días, pero dende lo-
go se un señor pensa que se está a
cometer unha inxustiza no País
Vasco e non o di porque poden ri-
farlle, ten medo a que o cambien
de sección ou que lle rebaixen o

soldo, entón a responsabilidade é
súa. Se todo o mundo vai facendo
unha cesión e pensamos que can-
do un fai o que lle mandan, todo
funciona ben, entón é obvio que
temos un gran problema.

¿Pensa que a responsabili-
dade recae só nos xornalistas?

Hai un segundo detonante que
é unha regresión conservadora sen
precedentes. Tamén é fundamen-
tal o demos, o pobo, do que non
me explico como se traga aspec-
tos tan elementais que desprezan a
intelixencia, por exemplo no trata-
mento tan inxusto que se está a fa-
cer do conflicto de Iraq. Non com-
prendo como se pode facer un xi-
ro tan claro demostrando que se
prefire a guerra e non a paz e que
ninguén o queira ver. Tampouco
como se poden publicar noticias
de que nos Estados Unidos se
contan por centos as persoas deti-
das sen garantías xudiciais e sen
dereitos e todo iso se bebe con ab-
soluta normalidade. Nin entendo
como se pode estar insinuando no
proceso vasco que se calamos e
non poñemos trabas en medio da
trapallada xudicial podemos che-
gar a un obxectivo. Todo se pode
facer porque a xente o acepta
mentres os problemas estean loca-
lizados e teñan un razoamento tan
ridículo no seu posicionamento
como é terrorismo fronte a vida.
Entramos así nunha etapa de de-
gradación da liberdade e da demo-
cracia que é bastante aterradora. 

¿Considera que persoas
como Herrero de Miñón ou
vostede, aprioristicamente
conservadoras, poden caer na
marxinalidade política por
discrepar abertamente dos
postulados oficiais da dereita?

Teño unha sensación, xa que a
pesar de que o meu pensamento é
conservador ou liberal parece que
me estou quedando cun público
de esquerdas, que non é o meu.
Esas son circunstancias coxuntu-
rais que hai que deixar pasar. Creo
que no amplo mundo conservador
tamén hai xente que me apoia por-
que nunca recibín tantas chama-
das como agora para pedirme que
continúe escribindo. Como se qui-
xesen ter unha especie de estación
pirenáica, e o exemplo non é meu,
na que se faga público o que é moi
amplo na sociedade e sen embar-
go non nos atrevemos a dicir. Por
iso eu non me sinto só, únicamen-
te o estou ante o pensamento ofi-
cial que nestes intres padece unha
quebra absoluta.

Herrero de Miñon, Javier Pé-
rez Rollo e máis eu só estamos in-
tentando facer prevalecer a inteli-
xencia fronte a inercia. O fácil se-
ría dicir nos artigos que no País
Vasco o que hai que facer é cum-
prir a lei, levar a cabo os actos xu-
diciais, etcétera. Ou sexa, falar de
nada para nada e esquecérmonos
de que estamos ante un problema
político que politicamente non se
está tratando. Pero é triste ter que
estar destacando por non deixarse
arrastrar por esta tolería actual. O
lóxico sería que como mínimo a
opinión estivese dividida ao 50%
como cando existe pluralismo po-
lítico. Sen embargo agora hai
99% dun lado e só o 1% doutro.

O problema vasco

¿Como definiría a situación no
País Vasco?

A doctrina oficial parte dunha
premisa moi simple que se resu-
me en que no País Vasco hai pro-
blema porque hai un grupo que
son malos. Todo o demais está
ben. O que acontece é que elimi-
nando xuridicamente a Batasuna
e vendo que o problema persiste,
hai que buscar a outro malo que
será un bispo, Atutxa que penso
que é de comuñón diaria, Baltza,
por suposto Arzalluz que xa é o
xefe dos malos, os que pitaron a
un alcalde ou concelleiro porque
non ten nada que ver con cando
os abouxaron en Allariz ou en
Cangas, alguén que en lugar de

dicir condeno expresa lamento...
sempre necesitamos un malo.
Creámolos tódolos días a unha
velocidade tremenda de xeito que
agora máis da metade da socieda-
de vasca xa é mala para que a ou-
tra metade sexa boa. Por esta vía
o problema non ten solución por-
que cada vez que un malo se aga-
cha o sopapo dálle ao seguinte.

¿Como se consegue manter
enganada á opinión pública?

Temos un problema que é un
argumento moi vello propio dos
sistemas absolutistas nos que
sempre se ten razón. Consiste en
que en lugar de que o pobo faga as

preguntas e o poder dea as respos-
tas, ocorre xusto ao revés, o poder
fai as preguntas e o pobo ten que
responder. Nese sentido pregúnta-
senos, ¿A quen escolle vostede a
Sadam ou a Bush?¿Que prefire o
Terrorismo ou a vida? Non señor,
déixeme facer a min as preguntas.

¿Pensa entón que dalgún
xeito o Goberno intenta que o
pobo non faga as preguntas
sobre os grandes temas?

Por suposto, habería que pre-
guntar o porque Aznar pode me-
ternos na práctica nunha guerra
sen consultar nin co resto do
Goberno, nin co Parlamento e

Xosé Luís Barreiro,
politólogo e ex-vicepresidente da Xunta

‘En España estase a facer
política de peixería’

RUBÉN VALVERDE

No seu despacho de Ciencias Políticas en Santiago recíbenos Xosé Luís Barreiro. Recor-
tes de periódicos adornan as paredes da habitación lembrando a súa vida pública e a súa
relación con Manuel Fraga. O máis recente deles é a portada dun xornal galego que ti-
tula: “Fraga acusa a Beiras e Barreiro de ser instigadores das protestas contra a LOU”.
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A concentración de automó-
biles no centro de Lugo exce-
de a lóxica. Obvia que a cida-
de agrupa no seu núcleo un
exceso de servicios adminis-
trativos e particulares; tamén
que os condutores botan en
falla os cinemas para coches
dos anos cincuenta norteame-
ricanos como modelo para
entregar unha instancia, facer
un ingreso bancario ou com-
prar unha lámpada. Sería ex-
cesivo criticar esa actitude
nunha cidade con tres esta-
cións: inverno, verano e fe-
rroviaria; a calor, a choiva e
o frío condicionan nunha
considerábel parte dos días o
poder facer un paseo agradá-
bel polo centro, malia o agra-
dábel que fica esa parte do
casco histórico tras a peona-
lización. 

O problema de que o tráfi-
co da urbe sexa unha unidade
de destino no universal, vén
sendo solucionado pola ini-
ciativa privada, que arremeda
as deficiencias e a carestía
dos aparcadoiros que o Con-
cello construíu nos 80 –e que
se explotan en concesión–,
que se pensaron para coches e
usuarios de dimensións máis
reducidas e con menor intere-
se en reclamar. Nos últimos
dous anos duplicáronse as
prazas coa apertura de tres
aparcadoiros, que, amais,
ofrecen tarifas por media ho-
ra de uso e prometen as dun
cuarto de hora. Acompañan a
proposta con prezos razoá-
beis –cincuenta céntimos por
media hora, 85 por unha– e
procuran un lugar no merca-
do con ofertas de apertura,
como horas gratuítas ou lava-
do de coches. 

A iso vanse unir as 250
prazas que se abrirán en San
Fernando, lugar no que, se-
gundo o concelleiro de Econo-
mía, Fernando Blanco, se pre-
para un prego de condicións
para rematalo antes de fin de
ano. E non perdamos a espe-
ranza de que o desleixe do
aparcadoiro que está por de-
trás do colexio de médicos
acabe por adecentarse.♦

Unidade
de

destino
JAUREGUIZAR

Aparcar en Lugo é un
problema porque a
cantidade de coches
é excesiva. A falta
de aparcamentos
parece que comeza
a chegar ao seu fin.

Lugo
botando abaixo a Constitución.
A través dunha trampa xurídica
sáltase o feito de que España só
pode entrar en guerra previa au-
torización das cortes. E el nun
mitin declara a guerra.

É máis, nin sequera a oposi-
ción pregunta. Cando Zapatero foi
ao parlamento e dixo iso tan im-
portante e positivo de que non
apoiarían unha intervención de
España sen previa autorización
das Nacións Unidas, faltoulle a se-
gunda parte. Debe preguntarse en
que condicións a ONU debe auto-
rizar unha intervención porque a
min empeza a darme medo que a
moral quede suxeita a que Bush
sexa capaz de atopar a fórmula pa-
ra comprar a Putin. Preocúpame o
xeito en que se trasacordan as de-
cisións das Nacións Unidas e iso
os políticos teñen que falalo.

¿Que solucións de inicio
daría para o problema vasco?

Teño unha serie de ideas que
poden resituar este problema de
longa duración. En primeiro lu-
gar hai que devolverlle o proble-
ma á política e escoller os actores
que deben funcionar dentro do
proceso. Non se pode pensar que
o conflicto vasco ten que dar de
entrada dous froitos ou ningún, é
dicir, acabar con ETA e derrotar o
nacionalismo ao mesmo tempo. 

Estase aproveitando o tema
con fins electorais e vaise polo
camiño de confundilo todo. En
lugar de distinguilo todo, como
se fixo sempre en dereito e en
xustiza e polo tanto diferenciar
aos terroristas que levan carapu-
cha dos que non a levan, aos que
visten sotana dos que non a vis-
ten, aos terroristas dos que fan
política nos partidos, aos partidos
das asociacións... Entrouse nun
batifundio xeral no que ETA sig-
nifica todo. Dende esta perspecti-
va non podemos distinguir os ele-
mentos reciclabeis para a demo-
cracia dos que non o son. Así
abriríanse fendas que dividirían o
mundo abertzale. A distinción
fundamental ten que ser entre
ETA e o resto, como se fixo en Ir-
landa. Se non reconducimos o
problema a áreas políticas o que
conseguimos é que podendo ser
que ETA estea composta por tan
só trinta persoas, eses poucos po-
ñan en xaque a todo o Estado de
Dereito.

¿Nunca se intentou esta es-
tratexia política no Estado Es-
pañol?

Esta distinción entre fronte po-
lítico e terrorista non é novidade.
Dende o principio da democracia
houbo esta diferencia e a coalición
PSOE-PNV funcionou normal-
mente e nunca se tivo un conflicto
xurisdiccional nin ningún enfron-
tamento institucional co País Vas-
co ata que apareceu a política de
Mayor Oreja. El foi o que empe-
zou a facer os solites, que consiste
en ir enlazando siloxismos sim-
ples nos que mediante unha com-
paración de partida parcialmente
incorrecta chegas a unha última
que coa primeira non ten nada que
ver. Por este método o cociñeiro
Arzak por ser amigo de Arzalluz,
pode ser partidario de ETA. En
Euskadi chegouse á vía da regre-
sión porque se pensa que todo é o
mesmo, chegándose a dar incon-
gruencias enormes. Hai un ano di-
cíase que era ETA cos seus se-
cuestros e extorsións quen manti-

ña a Batasuna e agora pénsase que
son as Herrikotabernas as que
manteñen o entramado terrorista.
Este cambio non se pode facer sen
datos porque senón dáme vostede,
señor Oreja, a sensación de que
non ten idea do que está a pasar.

¿Por que pensa que Aznar
cambiou a súa postura de diá-
logo inicial por esta nova de
impoñer os seus criterios sen
facer política?

Porque na primeira lexislatu-
ra, ao principio buscaba un amplo
acordo no que CiU lle era necesa-
rio co visto bo de Arzalluz. Outra
cousa é a maioría absoluta, aínda
que xa empezara con esta política
de confrontación cando viu que
non había risco de moción de cen-
sura na anterior lexislatura. Aznar
pensa que esas políticas en Eus-
kadi son altamente rendíbeis, en
termos de votos, en Don Benito
ou Cabra. Mayor Oreja é o inspi-
rador xa que considera que o seu
“constitucionalismo” pode derro-
tar ao nacionalismo e acabar por
extinción co debate.

Conflictos cos nacionalismos

Semella que antes quen era o
maior instigador dos naciona-
lismos dentro do PP era Fraga e
sen embargo agora parece que
frea a Aznar. ¿A que pensa que
se debe este cambio de postura?

Aznar ten neste momento a
súa estratexia electoral baseada
na obtención de maiorías absolu-
tas que implica fundamentalmen-
te a derrota do nacionalismo cata-
lán. Pujol ten unha presencia no
Congreso dos deputados, pode
ser que esta sexa definitoria nas
vindeiras eleccións xa que un dos
dous partidos que goberne posí-
belmente non o faga con maioría
absoluta. O que intenta a política
de Aznar é que Pujol non poida
introducir a serenidade necesaria
nestes momentos. Eu que confío
moitísimo en Pujol e no seu par-
tido, penso que agora estamos
padecendo a consecuencia clara
de carecer dun elemento modera-
dor con capacidade para influír
nas políticas do Estado.

Dentro do PSOE e IU fála-
se dunha reforma da Constitu-
ción e os Estatutos con vistas a
crear un Estado Federal que
poida frear o problema dos na-
cionalismos ¿Que opinión lle
merecen estas propostas?

Opino o mesmo que de todas
as panaceas. Ningún sistema so-
luciona de por si os conflictos.
Tan só se trata do marco da ac-
ción política no que os conflictos
deben discutirse. O PSOE debe
pensar como entrar de novo na
política vasca porque é o gran
fantasmón. Ademais debe come-
zar a reflexionar en porque che-
gando a ser o primeiro partido de
Euskadi é agora o cuarto. Que te-
ña asumido un seguidismo abso-
luto sen caer na conta de que al-
gún erro debeu cometer para ser
castigado nas urnas, é algo incrí-
bel. A solución pasa para eles por
recuperar o pacto co PNV e non
por intentar dar grandes fórmulas
con discursos impresentábeis.

Política do Estado

¿Pensa que o PSOE está a le-
var unha política equivocada
nos que podemos denominar

“grandes temas”, como políti-
ca territorial ou internacional?

Non leva unha política equivo-
cada, simplemente non fai política.
Fai o que eu chamo política de pei-
xería. Consiste en chegar, coller o
número, esperar sen facer nada e
cando chaman por ti dende o mos-
trador dis “aquí estou”. Isto é o que
se fai nas democracias modernas,
todo tema conflictivo queda fóra
do sistema. Zapatero fai o discurso
correcto ao lado do Goberno como
se este estivese iluminado neses te-
mas. Para Zapatero só resta domi-
nar o partido e coller o número di-
cindo “eu son o seguinte”. Polo
tanto, cando Aznar cometa 28
erros chamarán por el que ten o
número na man preparado para ir á
Moncloa. Esta estratexia ten éxito
asegurado e será o próximo presi-
dente con tal de que esqueza a po-
lítica e non perda o número da pei-
xería. O único ministro ao que non
se lle coñece ningunha declaración
en ningún tema vai ser o próximo
candidato do PP: Mariano Rajoy.
A cambio de non dicir nada serio
sobre nada, iso si.

¿Por que pensa que disen-
tir do Goberno nestes temas
leva a ser castigado coa perda
de votos?

Vémolo nun discurso como o
de Llamazares, que é o único que
nestes momentos non ofende á in-
telixencia dos que se producen en
España. Ademais está feito dende
dentro do propio problema vasco
xa que forma parte do Goberno.
Trátase dun discurso salutífero,
agradábel, intelixente e que sem-
pre dá unha perspectiva constructi-
va dentro do sistema, pero non in-
teresa para nada. O único que vale
é facer da política un partido de
fútbol no que o bo é bo e o malo é
malo. Se o empuxón é do segundo
é penalti e se é do primeiro forma
parte do xogo viril. Por iso non se
pode excluír á cidadanía da res-
ponsabilidade de todo o que pasa
hoxe na política. Hai cousas que
empezo a entender agora de vello,
como explicarme por que empeza-
ron os grandes conflictos bélicos e
non se evitaron. Aconteceron por-
que hai xente que pensas que é
intelixente cando en realidade non
é así. Como o outro día o presi-
dente do Tribunal Supremo cando
afirmou que “Ibaretxe ten que sa-
ber que desobedecer é un delito” e
pensa un, esta persoa cunha oposi-
ción non sabe distinguir entre o
executivo e o parlamento vasco.
Pasa entón que nos lanzamos pola
pendente das estupideces coreadas
como xenialidades, dende o pro-
blema vasco ata o conflicto iraquí.
Por iso os discursos como os de
Llamazares non teñen cabida na
política de peixería.

¿Quere dicir entón que a ci-
dadanía non ten claros certos
aspectos do proceso político?

Hai certas cousas incompren-
síbeis en España como a recente
folga xeral. O 55% da xente que
se manifestou votara ao PP. Vo-
tan á dereita para que fagan polí-
tica de esquerdas, algo que non
se entende. ¿Alguén pensaba que
votando ao PP progresaría o en-
sino público? Trátase de saber
política. As folgas xerais en Es-
paña van sempre contra Gober-
nos que logo gañan as eleccións.
En Francia ocorreu todo o con-
trario. En España, ao mesmo
tempo que Aznar acadaba a súa

gloria como líder mundial abso-
luto indiscutíbel, a punto de ocu-
parse de temas da lúa porque o
mundo case o ten resolto, é can-
do lle vimos dicir que non sabe o
que ten que facer co PER. Se Az-
nar o sabe todo, por favor, como
non vai saber o do PER.

Situación galega

¿En Galicia existe conexión
entre o voto e a satisfacción
política?

A miña definición de felicida-
de política é a mínima distancia
que existe entre o lugar no que se
está e no que se quere estar. Trá-
tase dun concepto relativo. Se vi-
ves en Cataluña e che fan unha
autovía non sentes satisfacción
porque os cataláns pensan que te-
ñen dereito a elas. Pero os galegos
pensamos que non temos dereito
as autovías e xa non é que o con-
sideremos unha milagre, senón
case un favor e que polo tanto te-
mos que darlle un xamón de vez
en cando aos que mandan. En Es-
paña, que ten máis autovías ca
nós, non hai ningunha comunida-
de que teña entre os seus fitos his-
tóricos a construcción dalgunha,
soamente nós. A nosa posición re-
lativa con respecto ao poder é tan
desarborada, o poder está tan di-
vinizado, que se lle permite case
todo. A xente pensa que xa ten
máis do que se merece. 

¿Que opina dos pactos lo-
cais entre o BNG e o PSOE?

Son unha saída inevitábel. Pe-
ro si se fai con complexo de culpa
e a medias para ver quen os con-
trola, non funcionarán. Se non se
coincide na idea de que é necesa-
rio crear unha alternativa ao PP e
ten que ser longa e estábel atopá-
monos ante unha constante posi-
ción en vilo. Un vigués que tivese
moita ilusión en que unha alterna-
tiva de esquerdas tomase o poder,
se nestes intres é intelixente, vota
ao PP. Porque ese pacto non foi
máis que un rosario de trampas e
cambadelas. Existe unha incapaci-
dade para artellar un discurso está-
bel e viábel que é a única solución.

¿Volverá Barreiro á política?
Se mo pide o Anxo San Rafael

que baixa do ceo e me convence
de que para iso me creou Deus, po-
dería ser na miña condición de ca-
tólico. Non sei cales son as cir-
cunstancias do futuro, pero de mo-
mento penso que xa fixen o que ti-
ña que facer, que os galegos están
encantados co que teñen, que non
teño instrumentos de acción políti-
ca xa que só quedo eu, que fago
política doutra maneira e que a
destrucción que se toman os pobos
que non queren saber de nada,
nunca sae gratis de todo. Eu non
marchei da política por ningunha
razón escura, senón porque me ne-
garon uns cutres votos. Penso que
non se pode seguir afirmando iso
de que é unha mágoa perder políti-
cos como estes, non nolo podemos
permitir... pois non só non poden,
senón que xa o permitiron e por al-
deanos, pero no peor sentido da
palabra, porque eu tamén son de
aldea. Sabendo o que sabían qui-
xeron fiarse dos xornais de Madrid
e non tomaron posicións serias no
seu momento. Eu son un radical
convencido e cando saio por unha
porta para fóra, fago como os isra-
elitas, sacudo o po das sandalias
para non levarme nin iso.♦



Segundo puido saber A Nosa Te-
rra, o protagonismo de Manuel
Fraga na cerimonia do domingo
22 de setembro desgustou mesmo
ao sectores oficiais da Igrexa, que
manifestaron que terían preferido
que ocupase un plano máis discre-
to, sobre todo porque o protocolo

oficial sitúa os clérigos por riba
dos segrares. Con todo, sectores
progresistas da Igrexa sinalaron
que “foron eles [o Bispado] quen
organizaron o acto, de modo que
foi quen invitaron a toda esa xen-
te, a cerimonia converteuse nun
acto político porque quixeron”.

A sombra de Antonio María
Rouco Varela aínda se proxecta so-
bre Galiza e membros do clero ven
no antigo bispo de Compostela a
man que, xunto co anterior bispo
de Ourense, Carlos Osoro, dirixiu a
organización do acto. A pesar de
marchar para o bispado de Uvieu,
Osoro quedou de administrador
apostólico da diocese mentres non
se designaba un substituto. Esta
circunstancia, que é inhabitual, xa
que ese labor adoita desenvolvelo
alguén ubicado na diocese, sor-

prendeu aos cregos. O feito de
Osoro ser administrador apostólico
permitiulle organizar o acto.

“A Carlos Osoro gustáballe
moito a relación cos políticos e
tiña unha tendencia natural á
pompa e aos actos moi grandio-
sos”, indicou un crego ourensán
que preferiu non revelar o nome.
“Eu estiven en actos anteriores e,
aínda que asistiron políticos, as
cousas nunca chegaron a tanto”,
engadiu o relixioso, que oculta a
súa identidade porque prefire non

entrar en conflicto co Bispado.
Se a man de Osoro é patente na

organización do acto, a de Rouco
éa na elección do novo bispo. O
actual presidente da Conferencia
Episcopal conserva ascendente na
Igrexa galega e amosa unha acusa-
da alerxia a todo o que poda pare-
cer nacionalista; por iso apoiou a
Luís Quinteiro. Non é que o novo
bispo ourensán estea mal visto en-
tre os sectores máis galeguistas e
avanzados do clero galego, pero
estes critican que Rouco cortou a
cabeza a toda alternativa posíbel.

No proceso de elección do bis-
po de Ourense soou o nome do di-
rector do Instituto Teolóxico
Compostelán, Segundo Pérez, pe-
ro rexeitárono por nacionalista.
Pérez asegurou que por razóns de
forza maior non puido asistir á to-
ma de posesión de Quinteiro nin
leu a información publicada sobre
o acto, aínda que lembrou que “a
presencia dalgúns políticos é ha-
bitual nestes actos”. Sen embargo,
Pérez non puido evitar un “¡hai
que horror!” ao informarlle do
protagonismo da clase política.

Vintesete bispos

Ademais da forte presencia políti-
ca, foi significativa a masiva asis-
tencia de cargos eclesiais de todo o
Estado; entre este continxente,
destacaba a asistencia de vintesete
bispos. “Unha cantidade desmesu-
rada que non gustou a moitos cre-
gos”, asegurou unha voz crítica
coa cerimonia, que engadiu que
“non é raro, montaron tantas comi-
sións para a toma de posesión que
non cabía agardar un acto máis hu-
milde, que é como a xuízo de moi-
tos debería ser e como ten aconte-
cido noutras ocasións”.

As críticas ao acto de toma de
posesión do novo bispo de Ou-
rense non se cinguiron á conver-
sión da mesma nun acto político
ou ao seu excesivo boato, tamén
o uso do idioma mereceu nume-
rosos comentarios. “A liturxia do
acto foi un pot-pourri lingüístico:
latín, castelán, galego... Ao me-
llor explícase por tanta presencia
de xente de fóra, pero non me pa-
rece moi apropiado”, afirmou un
crego desa diócese.♦
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Críticas dos sectores progresistas da Igrexa

A toma de posesión do bispo de Ourense
convertida nun acto político

P.B.
O Valedor do Pobo investiga o Re-
gulamento Orgánico da Deputa-
ción de Lugo despois de recibir un
escrito do BNG que denuncia un-
ha “situación de déficit democráti-
co” que afectaría á institución. Os
seus representantes subliñan que o
regulamento non respeta a norma-
tiva vixente en materia de réxime
local e que impide o normal de-
senvolvemento das súas funcións,
unha queixa que comparten os re-
presentantes do PSOE.

“O Regulamento da Deputa-
ción de Lugo –que data do ano
1985– non está dacordo con leis
que se promulgaron con posteriori-
dade. A propia Deputación recoñe-
ce que non se cumpre a lexislación
vixente pero non a modifica, por
iso pedimos o amparo do Valedor”,
explica Fernando Blanco, portavoz
do Grupo Provincial do BNG. Pre-
viamente, a súa formación xa tiña
apresentado diversas iniciativas, en

solitario e co PSOE, co fin de ela-
borar un novo regulamento que fo-
ron rexeitadas sistematicamente
pola equipa de goberno do PP. 

Na carta ao Valedor os tres
representantes do BNG na Depu-
tación explican que ademais de
“obsoleto” o actual documento
contén disposicións contrarias á
normativa básica do Estado e fa-
na os dereitos que como deputa-
dos teñen recoñecidos. O regula-
mento segue a recoller que os
Plenos serán cada tres meses
cando a Lei Reguladora das ba-
ses de réxime local obriga a que
sexan mensuais. O Bloque tamén
di que favorece as práticas de
transfuguismo, dificulta o acceso
á información e deixa á discre-
cionalidade da Presidencia a ex-
pedición de fotocopias de docu-
mentos de interese relacionados
cos asuntos incluidos na orde do
día das sesións, cando o Regula-
mento de Organización, funcio-

namento e réxime xurídico das
entidades locais deixa claro este
dereito. Ao tempo, e malia a xu-
risprundencia do Tribunal Cons-
titucional -que sinala o contra-
rio- o seu artigo 2 mántén que o
propio regulamento prevalece
sobre a lexislación autonómica.
Os deputados do Grupo Provin-
cial tamén se queixan, entre ou-
tras cuestións, de que a día de
hoxe seguen sen dispor do local
e da infraestrutura material bási-
ca e necesaria para desenvolver a
súa actividade.

A Deputación paralela

O escrito que o BNG enviou o
Valedor cuestiona tamén o fun-
cionamento do Instituto Lucense
de Desenrolo Económico e So-
cial (INLUDES). Tanto BNG co-
mo o PSOE tiveron un represen-
tante no seu Consello Rector ata
que hai tres anos foron expulsa-

dos polo seu presidente, Cacha-
rro Pardo. O BNG mantén que
este organismo se está a conver-
ter nunha “deputación paralela”
que cada vez administra maiores
recursos económicos sen posibi-
lidade de control ou fiscalización
por parte da oposición.

Nestas críticas coinciden ta-
mén os deputados do PSOE que
apoian a inciativa do Bloque an-
te o Valedor pero dubidan que se
obteña éxito algún, segundo ex-
plicou a este xornal o seu porta-
voz Manuel Martínez. “Nós esta-
mos a estudiar a posibilidade de
tomar medidas pola vía xudicial,
como fixemos co POL (Plan
Operativo Local) dos anos 2001
e 2002 que denunciamos no Tri-
bunal Superior de Xustiza”.
Martínez tamén actualiza as
queixas do PSOE ás regras de
xogo na Deputación de Lugo que
califica como “cortejo ou finca
particular” do seu presidente,

Cacharro Pardo, ao que se refire
como “representante clásico do
caciquismo decimonónico. To-
das as sociedades que dependen
ou nas que participa esta institu-
ción son cotos privados onde a
oposición non pode entrar e so-
bre as cales o traballo de control
e moi difícil ou incluso imposi-
ble”, engade ao tempo que expli-
ca que tardan “meses e incluso
anos” en conseguir a documenta-
ción necesaria para os plenos. 

En calquer caso, os dous gru-
pos da oposición permanecen á
espera da actuación do Valedor
co fin de obter, en palabras de
Fernando Blanco “maiores do-
ses de participación e de demo-
cracia nesta institución”. Queren
que o Valedor inste o presidente
á elaboración dun novo regula-
mento orgánico e á modificación
dos Estatutos do INLUDES, pa-
ra acadar representación no
Consello Rector. ♦

O Valedor investigará a Deputación de Lugo

Cacharro négase a celebrar os plenos mensuais

Os representantes da Igrexa quedaron relegados a un segundo plano.

H. VIXANDE
Vintesete bispos, alcaldes de todo o país, conselleiros e o propio Fra-
ga estiveron presentes na toma de posesión do novo bispo de Ouren-
se, Luís Quinteiro; unha cerimonia que os sectores progresistas da
Igrexa cualificaron de pomposa e con excesivo protagonismo político.



P.B.
Nos últimos meses PP, BNG e
PSOE coincidiron nas súas de-
claracións sobre a importancia
de obter a presencia de Galiza
nos órganos decisorios da UE
pero as diferencias sobre como
articular esta participación e,
sobre todo, en que momento fa-
celo confimáronse no Pleno do
Parlamento o pasado 24 de se-
tembro. O BNG non conseguiu
apoios para a súa proposta
diante dun PP que segue retra-
sando a negociación e que fixa
como novo marco para chegar
a puntos de encontro o Debate
da Autonomía que se vai cele-
brar os días 8 e 9 de outubro.

“Nen sequer leron o texto que nós
apresentamos –laiouse Alfredo
Suárez Canal durante o turno de
réplica e despois de escoitar as pe-
xas do PP e do PSOE.  A nosa é
unha proposta realizábel dentro
do marco constitucional, o único
que se precisa é  vontade políti-
ca”.  E neste sentido reprochoulles
aos dous grupos ter “ataduras” a
nível estatal que lles impiden
“funcionar en clave de país”. “Ti-
tulares temos todos os que quere-
mos” indicou para logo engadir
que era tempo de pasar aos feitos.

Con anterioridade, os na-
cionalistas trataran de consensuar
unha posición política conxunta
para “aunar vontades e protago-
nismo”. Primeiro enviaron unha
carta ao PP e ao PSOE –da que
non se informou aos medios de
comunicación– e dous meses
despois puxeron enriba da mesa a
súa proposta. Pero a “metodolo-
xía” ensaiada non deu froitos e
despois do verán o Bloque deci-
diu  medir en sé parlamentar o in-
terese do PP e PSOE de ir máis
aló “dos brindis ao sol”. 

Durante un debate no que
Fraga estivo ausente, o deputado
do grupo maioritario, Ruíz Rivas
insistiu en que a xuízo do PP se-
guen sen darse “as circunstancias
necesarias” para apresentar de-
manda algunha en Madrid. Para
o PSOE, que se abstivo, o Parla-
mento xa fixo os deberes e os na-
cionalistas chegan tarde. O seu
deputado Ismael Rego calificou a
proposta de “cerimonia de dis-
tracción” e insistiu en que o úni-
co que queda por facer é executar

o acordo que se aprobou no mes
de Febreiro coa abstención do
BNG,  unha inciativa na que se

pide á Xunta que inste ao Gober-
no central sobre a vixencia da
proposta de Fraga do ano 1994.♦
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¿E o xornal
nacionalista?
XOSÉ M. SARILLE

Despois de asinaren a
Declaración de Barce-
lona, os políticos cata-

láns e vascos visitaron Galiza
en varias ocasións. Facían
moitas preguntas, según din
os rumorosos. Interesáballes
coñecer esta realidade e levar
unha idea do tecido social e
da correlación de forzas  par-
tidarias. Vían Galiza como
todos, como un lugar extrano.
Preguntaban polas correntes
ideolóxicas, polos gobernos
dos concellos. A algúns
chamoulles moito a atención
a falta de relación con Portu-
gal, tendo en conta que falan
a mesma língua de noso e es-
tán acarón. Pero sobre todo
asombráronse de que o
nacionalismo galego
gobernase Vigo, Pontevedra e
Ferrol e non tivese un diario
cercano, un órgano de
información integrador do
movimento nacionalista, que
conta con máis de douscentos
mil simpatizantes. Parece que
non hai nengún  país de
Europa onde unha corrente
tan poderosa non conte con
algún meio de comunicación
de presenza diaria. Porque é
verdadeiramente difícil soster
unha corrente tan grande e
dinámica sen unha constante
interrelación. 

Explicaríanlles que Gali-
za é unha nación pobre, con
poucas fortunas dispostas a
arriscar. Tamén lles dirían
que por aqueles mesmos días
había varias persoas
intentando un proxecto, un
xornal que desgraciadametne
non saiu adiante. Un xornal
que en caso de prosperar es-
taría hexemonizado por PRI-
SA. Moito mellor iso que na-
da. No entanto pede unha re-
flexión o feito de que ese xi-
gante fose o dono do diario
máis cercano ao
nacionalismo. PRISA deseña e
ofrécenos xa agora, algúns
dos principais iconos da nosa
cultura. 

¿Que din as altas copas?
¿Que di a cúpula do naciona-
lismo activo? Publicamente
nada. Privadamente pouco. O
BNG  xoga ao curto na
comunicación. É verdade que
se preocupa por manter boas
relacións cos meios informa-
tivos, pero o Bloque e a súa
periferia deberían intervir. Se
algo reflicte esta carencia é a
propia debilidade do
nacionalismo e das súas
estruturas. A frente
nacionalista ve como as
mensaxes dos dirixentes e da
organización son filtradas,
cociñadas e moitas veces
manipuladas por meios
alleos, sen posibilidade de
facer circular as versións
propias. As veces dá a impre-
sión de que non hai ánimos
nen para ampliar a Radio Pi-
ratona de Xurxo Estévez...♦

A.N.T.
“Porque Galiza merece máis, na-
cionalismo galego hoxe”. Con
este lema celebrará o BNG os 20
primeiros anos da súa história.
Traxectoria de dúas décadas que
repasarán en 20 imaxes o 5 de
outubro, ás 13 horas, no Centro
Cultural Caixanova de Vigo.

Serán “un recoñecimento a
todos os que contribuíron no
proxecto, aos seus esforzos, ex-

periencia, a súa entrega e inteli-
xencia no traballo de emanci-
pación nacional”, en palabras
de Xabier Macias, o responsá-
bel de comunicación. Un traba-
llo que, para moitos non empe-
zaba daquela, senón que afon-
daba as súas raices na loita an-
tifranquista e nacionalista de
anos anteriores, confluíndo na
“construción dunha ferramenta
necesaria”, como gusta definir

o BNG a maioría dos seus diri-
xentes.

O BNG quere “pararse a re-
pasar o éxito dun proxecto que
levou ao nacionalismo galego á
maior puxanza da súa história”.
Un éxito ao que “contribuiron
moitas mulleres e homes deixan-
do o millor de si na posta en mar-
cha dun proxecto común”. Pero
non van apresentar ao naciona-
lismo como algo do pasado, se-

nón como “algo vivo, de perma-
nente actualidade e imperiosa
necesidade”, en palabras de Xa-
bier Macias. ¿Qué sería de Gali-
za sen o BNG?, será a pregunta
que tentarán contestar nesta acto.

Xosé Manuel Beiras, que
pechará a celebración como vo-
ceiro nacional, aproveitará para
marcar as liñas polas que cami-
ñará o BNG no futuro máis pró-
ximo.♦

Co lema Porque Galiza merece máis...

O BNG celebra o cinco de outubro 20 anos de historia

Explicará as súas intencións o 8 de outubro no Debate da Autonomía 

O PP rexeita a proposta do BNG
sobre a presencia de Galiza na UE

Carlos del Álamo, Conselleiro de Medio Ambiente, e Alfredo Suárez Canal, deputado do BNG.                                      A . PA N AR O

Acordo sobre a
futura lei de
parellas de
feito
Nunha mañá na que a
oposición pediu a dimisión do
Conselleiro de Medio Ambiente
mentres lembraba que en Gali-
za segue ardendo máis da meta-
de de superficie que se queima
en todo o Estado e na que o
propio Del Álamo recoñecía a
existencia de intereses urbanís-
ticos detrás dos incendios, o
Parlamento empezou a sesión
cun novo acordo entre os
grupos parlamentarios. O
encontro producíase logo da
apresentación por parte do
BNG dunha proposición de lei
sobre unións de feito. A forma-
ción nacionalista decidiu retirar
a súa iniciativa ao amosarse o
PP e PSOE dispostos a crear
unha ponencia conxunta para
elaborar o texto da lei galega,
un proxecto que ten que estar
listo no prazo máximo dun ano.
Tamén houbo unanimidade pa-
ra solicitar da Xunta un paque-
te de medidas contra o acoso se-
xual no traballo.♦♦

A disposición ao diálogo do
presidente da Xunta non
evitou que na súa primeira
comparecencia tivera que
enfrentarse ás críticas do
BNG e do PSOE. Para Emi-
lio Pérez Touriño existen ra-
zóns suficientes para que
Fraga aborde cambios na
Xunta e así superar unha si-
tuación de “parálise e interi-
nidade”. Entre as causas, o
nomeamento de dúas conse-
lleiras como cabezas de lis-
ta para as municipais. “A
campaña hai que facela bai-
xándose do coche oficial”,
díxolle a Fraga no turno de
preguntas. Pero o presidente
da Xunta avala a xestión da
súa equipa e despois de acu-
sar a Touriño de romper o
clima de diálogo convidou-
no a presentar, se o conside-
ra necesario, unha moción
de censura. 

De Alfredo Suárez Ca-

nal (BNG) tivo que escoitar
que o Goberno galego non
exerce como tal en Madrid.
Inquerido sobre orzamentos
do 2003 Fraga asegurou
que o Estado vai incremen-
tar os investimentos en Ga-
liza nun 22,94%. Pero para
o BNG o problema e de ac-
titude. “Vostede acaba de
evidenciar que non houbo
unha demanda a priori da
Xunta e se non hai unha po-
sición firme é moi dificil
obter logo resultados posi-
tivos”, dixo o deputado do
Bloque. 

Por outra banda as rela-
cións entre BNG e PSOE
tampouco pasan polo seu
mellor momento. Despois
de varios desencontros du-
rante o pleno o propio Suá-
rez Canal acusou aos socia-
listas de andar a “piñón fi-
xo” na búsqueda do titular e
da fotografía. ♦

Fraga enfróntase ás
críticas do BNG e do PSOE



Entre 20 e 23 mil persoas residi-
rán na nova urbanización que se
está a construir sobre os terreos
da parroquia viguesa de Navia.
Todas as vivendas, unhas 4.300,
se poñerán a venda cun réxime
de protección pública que abara-
tará significativamente o prezo. 

A carón do polígono de Coia
e perto da praia de Samil, o con-
cello de Vigo e o Instituto Gale-
go de Vivenda e Solo (IGVS) te-
ñen avanzada a realización dun
proxecto que influirá decisiva-
mente na oferta de vivendas na
comarca. Tras o explanamento
de case un millón de metros ca-
drados de terreo, agora éntrase
na licitación da primeira fase do
proxecto, unhas 1.500 vivendas. 

A iniciativa data de 1994, pero
permaneceu case seis anos ador-
mecida. A súa reactivación figura-

ba como unha das dúas principais
prioridades dos nacionalistas ao
chegar ao goberno municipal. O
plano parcial de Navia, que agora
comeza a facerse visíbel, tivo xa
os seus efectos sobre os prezos.
Unha información de La Voz de
Galicia de hai algunhas semanas
resaltaba, con sorpresa, como o
encarecemento da vivenda fora
inferior en Vigo, no último ano, ao
de Coruña, Santiago e Ourense.

Xavier Toba, concelleiro de ur-
banismo, afirma que Vigo non ten
ningunha vantaxe respecto das de-
mais, “non é superior a súa oferta
de solo por exemplo, pero co plano
parcial de Navia introducimos un-
ha variante que frea a escalada de
prezos: os promotores saben que
dentro de pouco o comprador po-
derá acceder a un piso de 90 me-
tros cadrados por 15 ou 18 millóns

de pesetas, segundo calidade, e po-
derá rexeitar outros equivalentes
que a promoción exclusivamente
privada lle ofreza a 25”. 

Todas as vivendas a construir
en Navia contan con algún réxi-
me de protección público. Pro-
motoras privadas e cooperativas
presentes no concurso de adxu-
dicación de parcelas saben que
deben someterse a estes requisi-
tos. O tamaño das vivendas osci-
lará entre os 70 e os 90 metros
cadrados, aínda que un pequeno
grupo, reservado a familias nu-
merosas, acadará os 120.

Por outra parte, os antigos

veciños da zona accederán a no-
vas vivendas do plano gracias ao
sistema de permuta.

Transición co rural

O plano de Navia está concebido
como unha transición. A súa par-
te frontal, a que dá ao segundo
cinto e máis á Avenida Ricardo
Mella, contará con alturas máxi-
mas de entre 9 e 12 pisos. A con-
tinuación situase unha gran zona
dedicada a centros sociais e do-
centes, xardíns e zonas deporti-
vas. O máis chamativo será o
gran parque central de 83 mil me-
tros cadrados (o máis grande de
Vigo, despois de Castrelos) que
constituirá “unha inmensa bolsa
para respirar”, segundo Toba. A
principal área deportiva ocupará
33 mil metros cadrados e proba-
belmente dé cabida ás pistas de
atletismo que no seu día se retira-
ron do estadio de Balaidos. A es-
colas e centros sociais, alguns de-
les para a terceira idade, irán des-
tinados 70 mil metros cadrados.  

Por tras desta zona de uso pú-
blico as parcelas albergarán vi-

vendas unifamiliares, de un ou
dous pisos. Este cinto de residen-
cias baixas servirá de transición
co resto da parroquia de Navia,
de tipoloxía rural.

Unha subida do 55%
en cinco anos

O presidente do goberno central,
José María Aznar, interviña re-
centemente no debate da vivenda
sinalando que o prezo da mesma
se incrementara nos últimos cin-
co anos un 55% e culpaba da es-
pectacular subida aos concellos
pola escasez de solo. Xavier To-
ba apunta ao respecto que a alter-
nativa gubernamental “foi a libe-
ralización, deixando así que, na
práctica, fosen os promotores os
que regulasen os prezos”. O con-
celleiro de urbanismo vigués
lembra que, en 1996, o 40% da
vivenda construido no Estado
contaba con algún tipo de protec-
ción oficial, pero que hoxe esta
porcentaxe descendeu ao 5%. To-
ba considera que a forma de inci-
dir nos prezos non se pode base-
ar só no aumento de solo, senón
na criación de oferta pública que
compita á baixa, o contrario do
que sucedeu no periodo Aznar.

A proposta de adxudicación
da primeira fase de 1.500 viven-
das está previsto que remate an-
tes do 10 de novembro.♦
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A memoria
VÍCTOR VÁZQUEZ PORTOMEÑE

Afonso Eiré, o director, invitoume
a escribir no semanario A Nosa
Terra. Naturalmente aceptei

honrado, e pensei que a mellor forma
de iniciar as miñas colaboracións
debería ser cun tema alonxado da

polémica e da contraposición.
E viñéronme á memoria as últimas

escenificacións ofrecidas polo Ballet
Rei de Viana, coloristas e imaxinativas,
conducidas por unha música de caden-
cias galegas, inspiración galega e
instrumentos galegos.

Os temas que inspiraron as
escenas foron o mar e a terra, e
chamoume a atención especialmente a
interpretación da tradicional Seitura,
é dicir, a sega co centeo e do trigo
que, a brazo, con fouces, fixeron

durante centos de anos os nosos
devanceiros para colleitar o pan que
os alimentaba.

Era oficio esforzado, sempre baixo
un sol de xustiza e coas costas
eslombadas; un oficio que os galegos
exerceron non só en Galicia, tamén na
ardente e ancha Castela, con tanto
esforzo e dór que lle arrincou á nosa
Rosalía aquela exclamación:

Castellanos de Castilla
Tratade ben ós galegos,

Cando van, van como rosas
Cando ven, ven como negros

Afortunadamente, aquela Galicia
desapareceu empuxada polos ventos
da modernidade, pero ésta é unha
razón de máis para que os galegos
lembremos a nosa propia historia.

Non en van dixo aquel sociólogo
que un pobo que non ten historia, ou
que a ignora, é un pobo sin identidade
nin futuro.

E Galicia ten identidade e futuro.♦♦

Xavier Toba.

Máis de vinte mil persoas residirán na parroquia viguesa de Navia

Nace unha cidade

Aspecto das obras de explanación. PA C O  VILABARR O S

M. VEIGA
Non será exactamente unha cidade, pero terá máis habitantes que
moitas vilas. Non  será concello, pero contará con instalacións de-
portivas, centros escolares e parques máis extensos que os dal-
gunhas coñecidas poboacións. Trátase dunha das ofertas urbanís-
ticas públicas máis grandes das que se realizan hoxe en todo o Es-
tado e estará radicada en Navia, parroquia do municipio de Vigo.

A ‘man
libre’ dos
construtores

A “nova cidade” de Navia
atópase a un paso do areal de
Samil. Para os promotores
privados era unha pera doce
de terse realizado nas condi-
cións completas de mercado
libre. A vivenda protexida
supón ata un 25% de abara-
tamento. Pero a situación
ideal para eles, a anterior le-
xislatura, quedou atrás. Foi
no periodo popular de Ma-
nuel Pérez cando a lentitude
da xestión municipal ralenti-
zou a construción. Isto, xun-
to ao baixo interese das hi-
potecas no momento, con-
formou un paraíso para os
promotores que traballaban
co cartel de “todo vendido”,
dosificando as obras a fin de
tirar para arriba dos prezos.
A “man libre” do mercado
era en realidade a súa man.
Co plano parcial de Navia,
os nacionalistas interveñen
nun dos campos máis sensí-
beis da cidade: a vivenda.♦



Momentos antes da reunión da
Comisión Permanente da xerar-
quía católica, celebrada o 17 de se-
tembro, o portavoz dos bispos ar-
gumentaba que a violencia domés-
tica non invalida o matrimonio por
ser un feito “sobrevenido”, é dicir,
por acontecer despois da celebra-
ción do sacramento. Engadía ao
respecto que consideraba “absolu-
tamente lóxico e normal” o pro-
nunciamento e que “a Igrexa non
poderá cambiar esta norma”.

A institución eclesiástica ma-
nifestouse en todo momento en
contra da violencia doméstica. Sen
embargo, as súas declaracións re-

sultan incomprensíbeis, como afir-
mou a secretaria comarcal da Se-
cretaría da Muller en Vigo da CIG,
Cristina Foxo, “xa que para a Igre-
xa o enlace matrimonial é un con-
trato de respecto mutuo e sempre
que haxa maltrato incúmprese este
contrato. Polo tanto, a postura da
Igrexa de non nulidade non deixa
de ser unha contradición”.

Nun contexto de especial
sensibilización social referida ao
maltrato a mulleres nos núcleos
familiares, as discrepancias den-
tro do seo da Igrexa xurdiron ra-
pidamente por parte do cardeal
arcebispo de Barcelona, Ricard

María Carles. O sacerdote expli-
ca que “o matrimonio canónico
non é disolúbel senón que é me-
llor falar de declaración de nuli-
dade, que é o mesmo que dicir
que aquel acto que parecía un
matrimonio non o foi porque fal-
tou un elemento fundamental”.
Ademais subliña que “a xuris-
prudencia dos tribunais da Igre-
xa acepta que os malos tratos na
convivencia matrimonial poñen
de relevo un trastorno de perso-
nalidade xa latente ao tempo de
casarse, polo que pode derivarse
nunha declaración de nulidade”.

A presidenta da asociación
pola defensa dos dereitos da mu-
ller Alecrín, Ana Míguez, indicou
que non está sorprendida polas
declaracións de Juan José Ajenjo.
“Espero isto e moito máis dos
bispos. O feito de que digan que
a mulleres deben afrontar unha
violación de xeito resignado,

perdoando os violadores, xa é in-
dicativo da postura do clero. Hai
que ter en conta que de recoñecer
a nulidade quedarían sen clientas,
xa que moitas son vítimas dos
malos tratos”.

Cuestión de cartos

Sempre que haxa un vicio de for-
ma ou de fondo, segundo o sacer-
dote Vitorino Pérez, pódese soli-
citar a nulidade matrimonial. “O
90% das nulidades son de xente
humilde, pode tramitalas o crego
e non hai que pagar avogados”.
Sen embargo, os casos máis des-
tacados son as nulidades matri-
moniais de personaxes famosos,
onde o proceso se realiza despois
do reembolso de cantidades eco-
nómicas importantes, sen ningún
tipo de impedimento por parte
das autoridades eclesiásticas nin
do código Canónico.
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Rúas
merecentes
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

Até a miña aldea de
Quian chegan os ecos
dunha homenaxe en

Lalín: o nome da Garda Ci-
vil para unha rúa da
Capital Comarcal que todos
soñan. A vila tiña, non sei se
xa non ten, rúas que
nominaban A, B..., alfabetas
ou do vello Catón escolar
dos tempos idos. Pois velaí
que este medo a humanizar
os espacios das nosas pasea-
tas sobre as laxes e o asfalto
está desaparecendo. ¿Para
ben, para mal? A que
“nace” arestora en Lalín le-
va o nome dun colectivo
(!outras na contorna
chámanse do IRYDA). A Ban-
da de música da Dirección
Xeral desta institución veu
dende Madrid para honrar
este día inaugural. No espa-
cio de a carón da igrexa
houbo un concerto para
moita xente, en terra de an-
tigas e anovadas Bandas po-
pulares de música, siareiros
do rural e das vilas do Deza
e do Arnego (os dous ríos
nutricios da bisbarra). Na
Praza, de volta ao silencio e
ás ausencias dos
pentagramas, fica outra vez
a fermosura da peza que ar-
maron as maus do escultor
Xosé María Acuña, para os
labregos de aquí: un galano
do artista xordomudo,
profundo interior. E o
cronista romántico que eu
son ceiba un aturuxo na noi-
te do monte das Sobreiras
de Carmoega, a miña parro-
quia, para que as xentes de
Galiza o saiban e queiran
honrar a eito a memoria
dunhas mulleres e homes
ben merecentes de placas e
granito, Bandas, romarías,
fogos de retreta, cubos e ro-
das luminosas de colores
que rachen o máis escuro e
inxusto dos silencios contra
os Mestres/as que alfabetiza-
ban entón de xeito gratuito
ou de “a ferrado”, as nosas
tribos. Quero saber xa
cantas cidades, cantas vilas
recollen no colo de pedra
dunha laxe ou parafita os
nomes destes obradores da
Luz e da Cultura, dos
militantes da pobreza e a li-
berdade do diario, que
agrandaban os ollos e a ledi-
cia por saber ler, escribir,
contar, soñar aléns de orgu-
llo para un mesmo e para a
Terra de nación.. ¿Cantas e
cales vilas hai hoxe
agradecidas? “ Rúa das
Mestras/es “. 

Na aldea de Gurgueiro
(Agolada), monte aberto,
gándara, prehistoria por
datar e descubrir, lembran
para o mundo, na praciña
onde roucean as vacas e os
tractores, o nome santo da
Casilda: mulleriña boa
que lustraba os soños e os
ollos dos viciños que os
querían sempre abrir. Así
foi e así é. Contéivolo.
Agora dicide vós.♦♦

Ana Míguez, ‘moitas católicas son vítimas da violencia doméstica’

Non maltratarás antes do matrimonio

A pesar de que os datos do Ins-
tituto Nacional de Estatística
sobre os primeiros catro meses
de 2002 sitúan á Galicia nos
últimos lugares de denuncias
en casos relacionados coa vio-
lencia de xénero, non implica
que sexa unha das comunida-
des onde se producen menos
situacións de malos tratos.  

Durante o primeiro cuadri-
mestre do ano cursáronse 78
denuncias, das que 12 foron
delitos e 66 faltas. Sen embar-
go, se ben aumentaron as de-
nuncias dos malos tratos nos
últimos anos, cómpre destacar
que o número das mesmas que
se interpoñen sobre o total das
agresións sufridas a diario, si-
túase tan só no 5% ou o 10%
dos casos. A violencia máis
frecuente é a física, ocupa no
último ano o 80% das denun-

cias do Estado. Sen embargo,
a emocional estase a incre-
mentar nun 173% dende 1997,
de xeito preocupante. Aínda
que diminuíron as cifras, a
provincia que encabeza as
agresións no pasado ano é
Pontevedra, seguida da Coru-
ña, Ourense e Lugo.

Un dato a destacar, que se
desprende da experiencia das
casas de acollida, é o aumen-
to da ocupación destes centros
no verán. Algúns espertos si-
nalan que esta é unha tempada
anómala, na que a presencia
dos nenos e a creación doutra
rutina xera máis tensións e se
poden converter nun agravan-
te a ter en conta. Cómpre sina-
lar que algún deles foi teste-
muña ou vítima, o que provo-
ca un círculo de violencia difí-
cil de romper.♦

Realidade sanguiñenta

MAR BARROS
“Os malos tratos físicos ou psicolóxicos non son motivo de
nulidade matrimonial”. Con esta declaración o secretario
Xeral da Conferencia Episcopal, Juan José Ajenjo, desatou a
polémica a pasada semana ao referirse ás causas de nulida-
de eclesiástica do casamento establecidas polo Código Canó-
nico. As voces discordantes non tardaron en pronunciarse.

Imaxe do libro da fotógrafa Donna Ferrato, Vivindo co inimigo.



H. VIXANDE
O director xeral de Política
Lingüística, Xesús Paulo Gon-
zález Moreiras indicou que a
normalización do galego “de-
pende da vontade da sociedade
e o novo Plan Xeral de Norma-
lización centrarase nos com-
promisos que asuma a socieda-
de”. O BNG e a Mesa denun-
cian a falta de consenso e que
se lle encargase a redacción a
unha empresa privada.

O Plano de Normalización, para
o que todos reclaman consenso,
nace con polémica en torno a un-
ha denuncia de privatización da
súa redacción. O director xeral
González Moreiras avanzou as
súas liñas xerais e dixo que “alí
onde non haxa compromiso so-
cial, non se avanzará no plano”.

A deputada do BNG Pilar
García Negro puxo a polémica
encol da mesa ao denunciar que
a redactora sería unha empresa
privada, como indicaba o con-
curso público publicado no Do-
ga. De todos xeitos, fontes da
Dirección Xeral de Política Lin-
güística afirman que no Anexo I
queda desbotada esa posibilida-
de, xa que nas especificacións
técnicas indícase que deberá
axustarse ao pagamento de servi-
cios e axudas de persoal e mate-
rial, así como o aluguer de insta-
lacións e pagamento de xantares
de traballo. En calquera caso, a
deputada García Negro sinalou
que “non existe nin proxecto de
todos nin consenso” e pregun-
touse “¿por que temos que pagar
tal cantidade de diñeiro [79.750
euros] a unha empresa ou equipo
que externalice un traballo que a
Xunta tiña que realizar?”

Precisamente o fornecemen-
to deses servicios será un ele-
mento senlleiro do Plan. “Imos
constituír unha serie de grupos
de traballo en áreas diferentes
para que consigan os compromi-
sos de implantación da lingua en
sectores concretos, imos mobili-
zar a moita xente e o lóxico é
que, si ten que haber viaxes e
reunións e xantares de traballo,

non pode custarlle aos partici-
pantes”, explicou Xesús Gonzá-
lez Moreiras.

O deseño deste novo plano
implica unha estructuración ver-
tical de comisións con ramifica-
cións implantadas na sociedade
desde a punta ata a base. O mo-
delo chegará, desde unha comi-
sión técnica superior ata a que se
forme nun hospital, por exem-
plo. “O importante é alcanzar
compromisos para que se realice
o que se programa, de nada serve
enunciar un obxectivo sen que
haxa forma de que se cumpra;
queremos que haxa un plan real
con compromisos reais”, indicou
o director xeral.

Segundo a Dirección Xeral,
haberá estudios socio lingüísti-
cos e examinaranse as posibili-
dades de avanzar na implanta-
ción da lingua, “a idea é que can-
do o plan estea feito xa haberá un
grupo de xente que terá adquiri-
do un compromiso; será a xente
a que participe e despois terase
que consensuar na sociedade e
no Parlamento”.

A respecto da lexislación e o
seu incumprimento, González
Moreiras indicou que “a lexisla-
ción está aí, non contempla san-
cións; por suposto non imos des-
botar o uso da lexislación, pero
si un alcalde non quere falar ga-
lego, non imos obrigalo. Trátase

de que a sociedade vaia asumin-
do compromisos e non de impor
unha restra de sancións. De to-
dos xeitos, non sei de ningún ca-
so dun cidadán ao que unha ad-
ministración lle respondese en
castelán a pesar de pedir que o
fixese en galego”.

González Moreiras recoñece
que “o plan ten moito de volun-
tarismo, pero é que se a socieda-
de galega non quere, o idioma
non se vai normalizar”.

A Mesa demanda un acordo

Antes do verán, a Mesa pola
Normalización Lingüística man-
tivo un encontro con represen-

tantes da Dirección Xeral de Po-
lítica Lingüística no que lles pro-
puxeron un acordo de mínimos
para chegar a un Acordo Na-
cional sobre Lingua. As propos-
tas baséanse na toponimia, o en-
sino, o espacio municipal, as re-
lación cos países de lingua por-
tuguesa e o conflicto normativo.

Coñecedor das propostas da
Mesa, o director xeral González
Moreiras manifestou o seu com-
promiso de diálogo con esa insti-
tución, pero tamén reclamou a
súa colaboración para que a xen-
te cumpra os seus compromisos
no plan. De todos xeitos, mani-
festou que “hai que ir por outra
vía distinta ás sancións”.♦

O latín casa (ou, máis exactamente, un
seu diminutivo, cas_la “casiña, cabana”)
deixounos en galego derivados intere-
santes de comentar. 

Casula, na nosa lingua, é unha pa-
labra polisémica, é dicir que ten varios
significados diferentes. É a denomina-
ción da casiña, da celiña do cortizo na
que as abellas depositan o mel.  É ta-
mén o envoltorio (casiña ao cabo) das
sementes de certas plantas como as fa-
bas , os chícharos ou ervillas, as xudí-
as; e por extensión tamén se lles chama
casulas en certas zonas ao fruto todo.
Tamén  é o envoltorio da mazaroca do
millo, que se escasula ou esfolla. Ca-
sula é tamén a denominación dunha
peza de coiro que recubre a o extremo
da pértega do mallo e serve de articula-
ción dos dous paus. Aínda  casula é a
denominación do envoltorio filamento-
so que fabrican as larvas dalgúns in-
sectos e, por extensión, as mesmas lar-

vas. Nalgunhas destas denominacións
podemos atopar a variante  masculina:
casulo.

Finalmente, a casula é tamén unha
peza do vestuario do sacerdote católico.
Orixinalmente era unha especie de capa
con capucha, e visualmente evocaba un-
ha especie de cabana, de aí a denomina-
ción metafórica latina de cas_la. Trátase
da mesma evocación visual das antigas
corozas ou capas de palla, que lembraban
un palleiro ou meda.

Tamén é polisémica a palabra vaíña,
que tradicionalmente se escribía con b
como mantén o portugués. Por unha ban-

da denomina as casulas, os envoltorios
das plantas das que acabamos de falar.
Por outra, en costura, é a basta, dobra ou
o borde que se fai nun pano, tecido ou
prenda de roupa para que non se esfiañe
(e mesmo o reborde que se fai nas empa-
nadas para que o amoado ou a zaragalla-
da non caia). E tamén a vaíña é a funda,
o estoxo onde se meten certas armas co-
mo as espadas e puñais e máis algunhas
ferramentas. Ese era o significado da pa-
labra latina vag_na, da que estoutra pro-
cede. Naturalmente, ten a mesma orixe
vaxina, conducto do aparato xenital fe-
minino. Pero é un termo culto, aparecido

no século XIX.
Sinalaremos que o galego portugués,

no caso de vaíña/bainha e noutro similar
como raíña, conserva a acentuación do
latín, en tanto que outras linguas roman-
ces desprazaron o acento (español vai-
na/reina, francés gaine/reine, catalán
beina/reina).

Por certo que unha planta tropical
americana  que proporciona unha subs-
tancia aromatizante moi utilizada en pas-
telería recibiu o nome español de vaini-
lla, pola súa forma. E a palabra adoptou-
se (e adaptouse) en moitas linguas.

Lembraremos, para rematar, unha
fermosa expresión idiomática galega,
avaíñar as palabras, coidar ben a ex-
presión e a linguaxe, controlar moi ben
o que se di. É como se a coseramos fa-
cendo unha vaíña, para que non se nos
esfiañe, para que non se derrame. Co-
mo se quixeramos prendela ben co fío
da lingua.♦

Casiña
HENRIQUE HARGUINDEY
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BNG e Mesa denuncian a súa privatización

O novo Plano de Normalización Lingüística 
terá estrutura vertical

O director xeral de Política Lingüística, Xesús Paulo González Moreiras, esbozou as liñas xerais do Plan. Ao seu carón, Mª Pilar Garcia Negro, responsábel de temas lingüísticos do BNG.
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A poboación galega viuse tamén
afectada pola crise económica que
leva agudizándose dende outubro
do pasado ano. Segundo Paco Lo-
res, presidente da Federación de
Sociedades Ga-
legas na Arxenti-
na, no último ano
contabilizáronse
máis de 60.000 in-
dixentes orixina-
rios do Estado es-
pañol, dos que o
70%, uns 42.000,
son galegos. A caí-
da continua dos
salarios e a forte
suba dos prezos
dos produtos básicos levou a que
un 53% dos arxentinos se atopen
baixo o  limiar da pobreza.

O Centro Galego en Bos Ai-
res, unha institución que presta
axuda social, cultural e sanitaria
dende principios do século pasa-
do, tamén sufriu as consecuen-
cias da actual crise. Dos 110.000
socios que esta entidade tiña en
1973, pasou na actualidade a
menos de 30.000 afiliados. Para
Heitor Yebra, “resulta imposíbel
pagar a cota de 101 pesos, xa
que o salario medio dun pensio-
nista oscila entre os 150 e 170
pesos”. Paco Lores sinala que
“entre 5.000 e 6.000 familias es-
tán a piques de borrarse por non
lle poder facer fronte os pagos”. 

Se o Centro Galego seguise
perdendo socios, podería chegar
a desaparecer. Isto suporía o pe-
che da mutualidade máis impor-
tante de suramérica, un auténti-
co revés tendo en conta que o
PAMI, o sistema de seguridade
social arxentino, atópase en
quebra total. “A situación é crí-
tica, especialmente para os po-
bres velliños que non teñen ou-
tra saída que ficar aquí e resig-
narse”, engade Paco Lores.

A Xunta de Galicia, nun in-
tento de paliar esta situación, pu-
xo en marcha unha serie de me-
didas de carácter sanitario, social
e alimentario. A través da Conse-
llería de Emigración e Coopera-
ción creáronse recentemente a
Fundación Galicia Emigración
e a Fundación Galicia Saúde,
para prestar axuda asistencial
aos galegos e tamén ao conxunto
da poboación arxentina.

Carestía dos medicamentos

“O maior problema é que non te-
mos diñeiro para comprar fárma-
cos xa que no último ano, coa de-
preciación do peso fronte ao dó-
lar, os laboratorios, que importan
as drogas, subiron moito os pre-
zos”, sinala Heitor Yebra. A nece-
sidade de axudas en cuestión de

medicamentos é total. O respon-
sábel de comunicación do Centro
Galego, Xosé Antonio Rodríguez
Couceiro, sinala que “ante a ca-
rencia os médicos receitaban asu-

biote contra a fe-
bre, a tose e os
problemas esto-
macais; caléndula
como anti-infla-
matorio; e borra-
xe para as infec-
cións de gorxa”.

A Xunta en-
viou como axuda
un total de 12.885
quilos de fárma-
cos, por un valor

de 1.717.201 euros, repartidos en
seis envíos entre xaneiro e febrei-
ro. Nestes momentos, vendo que
a crise, lonxe de superarse, agra-
vouse, a Fundación Galicia Emi-
gración está a levar a cabo unha
campaña para volver a enviar á
Arxentina outro continxente de
medicamentos. “Os medicamen-
tos son carísimos e considero que
deberiamos ter moito máis apoio

do Goberno Central español, non
só da Xunta”, sinala Paco Lores. 

Na Fundación Galicia Emi-
gración participa a Xunta de Ga-
licia ademais das principais enti-
dades bancarias galegas. Para Lo-
res, sería necesaria tamén a impli-
cación do Estado español nas
axudas á Arxentina. “O señor Az-
nar púxose do lado das empresas
españolas con intereses na Arxen-
tina que xa gañaron aquí cartos de
abondo, mentres que a nós dei-
xounos de lado”, sinala este emi-
grante. Ademais, do Centro Gale-
go, que presta asistencia sanitaria
gratuíta a quen  leva como socio
durante tres décadas, Lores quéi-
xase porque “a saúde agora xa

non pode medirse por anos, senón
por necesidades”.

Axuda alimentaria

A carestía dos alimentos levou a
que, incluso, a xente teña proble-
mas para acceder aos produtos
máis elementais, como pan e lei-
te.  “As pensións non contributi-
vas chegaron, na maioría dos ca-
sos, a persoas que tiñan moitos
cartos, mentres que o resto te-
mos que pasar co mínimo”, sina-
la Heitror Yebra. A pesar de que
a colectividade galega non pade-
ce dun xeito tan grave a falta de
comida, “porque estamos mellor
organizados e tamén porque

practicamente todo o mundo ten
algo de familia na Galicia que
axuda”, sinala  Paco Lores. 

O sector que máis está su-
frindo pola falta de comida é o
dos menores de 14 anos. Catro
millóns de rapaces non dispo-
ñen dun mínimo de alimentos.
Esta situación esténdese a ou-
tros países de suramérica, espe-
cialmente o Uruguai. O goberno
arxentino iniciou un programa
de reparto de soia ás capas máis
empobrecidas da poboación.
“Publicáronse, recentemente,
uns datos que sinalan que na Ar-
xentina morren tres nenos de fa-
me ao día, é algo vergoñento
nun país produtor e rico coma
este”, apunta Paco Lores.

A Xunta de Galicia tentou,
dende un principio, axudar á xen-
te que non ten acceso a unha ali-
mentación básica, mediante o
acordo con empresas do sector
conserveiro, lácteo e de distribu-
ción. Con dous envíos de balde a
través de Iberia e un terceiro por
vía marítima, achegóuselles os ar-
xentinos un total de 50 toneladas
de alimentos non perecedoiros. 

Non hai que esquecer que a
falta de comida está levando a
saqueos continuos e contribúe
de maneira definitiva a un au-
mento exponencial da violen-
cia. “Xa me asaltaron dúas ve-
ces neste ano. Se non pareces un
indixente, pensan que es rico e
secuéstrante”, afirma Lores.♦
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Uns coarenta e dous milleiros viven na pobreza

Os galegos da Arxentina quedan sen plata

Paco Lores.

A Xunta de Galicia, a través da
Fundación Galicia Saúde, fíxo-
se cargo da administración do
Hospital do Centro Galego en
Bos Aires, “ata o de agora exce-
sivamente burocratizada”, se-
gundo sinalou o Conselleiro de
Sanidade, Hernández Cochón.
Para intentar mellorar os servi-
cios que presta na actualidade
esta mutua acordou inxectar un
millón de euros na Fundación e
avalar un crédito por valor de
dous millóns de euros máis.

A axuda que se está a prestar
responde, segundo o presidente
da Xunta, Manuel Fraga, “aos
principios do noso Estatuto de
Autonomía, onde se entende a
galeguidade das comunidades
asentadas fóra da Galicia como
dereito a colaborar e compartir a
vida social e cultural do pobo ga-
lego”. Dentro do programa de
colaboración e cooperación coa
Arxentina incluíuse tamén a pos-
ta en marcha de dous Centros de
Día para maiores galegos emi-
grados na Arxentina. Mediante
este proxecto a Consellería de
Emigración procura mellorar a
calidade de vida e facilitar a per-
manencia dos galegos beneficia-
rios dentro do seu entorno fami-
liar, “evitando ou retardando o

seu internamento en residencias
da terceira idade ou que se dean
situacións de desprotección”.

Tamén se prevé establecer un
programa de asistencia domici-
liaria, que prestará tanto atención
sanitaria e psicolóxica, como
acompañamento e axuda en labo-

res domésticas. Co fin de mello-
rar a eficiencia deste servicio, es-
tase intentado promover a rehabi-
litación de vivendas, ata agora in-
frautilizadas, nos arredores do
Centro Galego en Bos Aires para
que sexan compartidas por varias
persoas maiores. Mediante esta

“terceira vía”, entre a soidade
dunha vivenda sen familiares e as
residencias, procurarase fomen-
tar a autonomía persoal e facilitar
a integración individual e comu-
nitaria dos maiores.

Por outro lado, a Consellería
de Emigración e Cooperación
Exterior asinou varios convenios
con distintas ONG co obxectivo
de mellorar as condicións de saú-
de e alimentarias da poboación.
Unha desas Organizacións é Mé-
dicos do Mundo, coa que a Con-
sellería acordou a creación dunha
unidade móbil en Bos Aires,
“con tres consultas: unha de me-
dicina, outra de enfermería e un-
ha última de odontoloxía, me-
diante a adhesión dunha carpa a
esa unidade móbil”, sinalan fon-
tes de Médicos do Mundo de Ga-
licia. “O proxecto estará finan-
ciado en varios anos pola Conse-
llería, aínda que a idea final é in-
tegrar o concello de Bos Aires
nun marco máis amplo para crear
un programa integral de saúde
pública”, engade esta ONG.

Outras organizacións coas que
a Consellería asinou convenios
foron Acción Contra a Fame e
Fundación Cume, con programas
concretos que axudarán a 600 fa-
milias galegas e arxentinas.♦

A Xunta pon en marcha
varios programas asistenciais en Bos Aires

RUBÉN VALVERDE
“Para min é unha marabilla como estades alí, para o ano que
ven volverei á Galicia”. Con estas palabras resumía Heitor Ye-
bra, socio do Centro Galego en Bos Aires, a situación da Ar-
xentina. A perda de poder adquisitivo no último ano foi tal que
6.156.000 persoas  pasaron a engrosar a lista oficial de novos
pobres. Unha cifra alarmante se temos en conta que supón
16.865 por día, 702 por hora ou 12 por minuto. Desta cifra, a
maioría pasaron a formar parte dos indixentes, persoas con pe-
ores condicións de vida e en peor situación dentro dos pobres.

Imaxe do histórico edificio do Centro Galego de Bos Aires.

‘A cota do Centro

Galego é de 101

pesos cando o

salario medio non

supera os 150”



A.N.T.
Ante a negativa de CCOO e
UGT a consensuar as mobiliza-
cións, a CIG convocou unha xor-
nada de loita contra a reforma la-
boral e o decretazo, que terá lu-
gar o mércores dous de outubro.
Celebraranse manifestacións nas
principais cidades e vilas do país.

A pretensión da CIG é darlle con-
tinuidade á folga xeral do 20 de
xuño, en vista de que a Lei de Re-
forma Laboral continúa o seu trá-
mite parlamentario e o Goberno
ameaza con reactivar o decretazo.

Tras a folga xeral, o secretario

xeral da CIG, Xesús Seixo, enviou
unha carta ás direccións de CCOO
e UGT para consensuar as mobili-
zacións que darían continuidade ao
paro, xa que o obxectivo do mesmo
era paralizar o decretazo e a Lei de
Reforma Laboral. A pesar da misi-
va, CCOO e UGT convocaron uni-
lateralmente unha “Mobilización
Estatal en Madrid” para o sábado
cinco de outubro. A decisión toma-
da sen consultar levou á CIG a rea-
lizar unha convocatoria propia.

“Estamos a facer unha campa-
ña nas empresas e nas federacións
e, aínda que baixará a asistencia
debido a que CCOO e UGT non

convocan, pensamos que as mobi-
lizacións serán numerosas porque,
como no 20 de xuño, recóllese o
sentimento social da necesidade
de parar o decretazo”, indicou Ra-
món Maceiras, coordinador de
Comunicación da CIG.

Por outra banda, os sindica-
tos de ensino de todo o Estado
–incluída a CIG– convocaron
para o 29 de outubro unha folga
xeral no sector en contra da Lei
de Calidade. Os convocantes re-
claman a retirada do proxecto do
Goberno central e o inicio dun
debate en profundidade entre to-
dos os axentes implicados.♦
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Eleccións en Alemaña
MANUEL CAO

Os axustados resultados dos comicios do pasado domingo na
RFA non deben servir de excusa para relativizar o valor do
triunfo da actual coalición de goberno SPD-Verdes. Isto é
máis importante nun contexto de avance continuo dos parti-
dos de centrodereita na UE, nunha dinámica global de crise
económica e nunha situación xeopolítica de descarado unila-
teralismo político-militar por parte da Administración Bush.
O mero feito de que se utilizara na campaña electoral a ban-
deira dun antiamericanismo primario revela que a “historia xa
volveu”, en contra dos que agoiraban o seu final.
Dende o punto de vista político, o triunfo da coalición verde-
vermella contén o avance conservador en Europa apoiado pola
recente vitoria socialdemócrata en Suecia. Para a UE significa
resolver, en parte, o impasse que supoñía a incerteza da diri-
xencia alemana  de xeito que poderán encararse novos proxec-
tos para a integración do Este e avanzar nas reformas penden-
tes no ámbito das políticas comunitarias. Unha previsíbel posi-
ción unitaria nestas materias entre os dous grandes grupos po-
líticos alemáns poderá reactivar o eixo franco-alemán como
impulsor da reorganización política e institucional europea. No
ámbito da política internacional é a primeira vez que Alemaña
ergue unha voz claramente diferenciada en materias candentes
tales como a prevista invasión de Irak e, en xeral, as estratexias
norteamericanas. Para España, as relacións coa RFA serán difí-
ciles pola aposta ideolóxica e xeopolítica de J. Mª. Aznar. O fei-
to de ser Alemaña o principal aportador de fondos para as po-
líticas comúns da UE sitúa ao Goberno español en mala posi-
ción negociadora no intento de manter o fluxo de fondos es-
tructurais e agrarios. Aínda máis, a capacidade demostrada en
activar conflitos por parte do actual Executivo central contará
cun Schröder tentado a saldar contas e agravios pendentes.
Dende o punto de vista económico, as dificultades exteriores para
o modelo de capitalismo renano permanecerán dado que proceden
dun sistema político-económico globalizado e interdependente
que opera como restricción á aplicación de políticas progresistas.
Máis, o feito de que as reformas sexan programadas e conducidas
por unha coalición de centroesquerda concede maiores oportuni-
dades ao mantemento das políticas de benestar que unha victoria
de Stoiber moderadamente tendente a reducir, ainda máis, o papel
do Estado. Aínda que as diferencias nos programas económicos
dos grandes partidos parezan menores estas existen e son percep-
tibles na política fiscal, na regulamentación do mercado laboral e
nas características do intervencionismo estatal. 
As dificultades da economía alemana concrétanse nun baixo
crecemento, caída do investimento, aumento de desemprego
e un déficit a punto de superar os límites do Pacto de Estabi-
lidade e serán de improbable resolución no curto prazo. Dado
que o consenso social básico arredor dun modelo de capita-
lismo menos agresivo que o anglosaxón é apoiado pola maio-
ría da poboación e dos grupos de intereses, as marxes de ma-
niobra son moi limitadas á hora de propoñer ao electorado, e
aplicar despois, políticas desreguladoras e máis neoliberais,
aínda que sexa formalmente.

Nas eleccións alemanas, podemos ventar o conflito entre un
modelo económico global humanitario e democrático e un
modelo neoliberal socialmente insensíbel e sen contrapesos
liderado polos grupos de intereses máis agresivos sexa no ám-
bito político, económico, militar ou mediático. A política ale-
mana leva anos innovando tanto nos deseños como nas insti-
tucións e así ocorre coa sensibilidade ecolóxica, o pacifismo
e o sistema federal. Mais na propia RFA, a herdanza do na-
zismo, a inmigración e os cambios derivados da nova situa-
ción xeopolítica poden reactivar demos do pasado.♦

‘Nas eleccións alemanas, podemos
ventar o conflito entre un modelo
económico global humanitario e

democrático e un modelo neoliberal
socialmente insensíbel”

¿Como negar que pasar
dunha folga xeral a mani-
festacións é un paso atrás
na loita contra o proxecto
do Goberno de reforma la-
boral? Máxime cando non
hai motivos para recuar. A
folga do 20 de xuño foi un
éxito e, no caso concreto de
Galiza, as manifestacións
reflectiron  que unha gran
parte dos traballadores de-
cidiron manter unha actitu-
de activa fronte a unhas
medidas profundamente re-
gresivas. Foi un pulo, que amosou unha maior
consciencia social. Diante da postura intransixente,
reaccionaria, do Goberno Aznar, os asalariados que-
rían unha actitude firme, que se continuase con me-
didas de forza máis contundentes, por exemplo cun-
ha campaña sostida no tempo, que implicara por
exemplo, manifestacións, cortes de estradas, actos
chamativos e un novo paro xeral máis forte. 

Nas asembleias previas ao 20 de xuño adverti-
ron os operarios en moitos centros de traballo que
non querían perder un día de choio para facer un
acto simbólico e lavar a cara. A xente sabe, por ex-
periencia, que merece moito máis a pena parar tres
ou cinco días e gañar unha batalla que ir á folga un
día e non acadar os obxectivos marcados, nin total
nin parcialmente. Para os que ven como imposíbel
por parte do movemento obreiro medidas de forza
desta envergadura, habería que preguntarlles ¿por
qué entón hai paros sectoriais que duran ata se-
máns, sen que os traballadores afrouxen? ¿Acaso o
que está en xogo coa reforma ten menos importan-
cia económica e social para eles? 

Non son os traballadores os que non están dis-
postos a ir a medidas de forza máis contundentes,
por exemplo unha folga xeral máis longa, senón al-
gunhas das centrais sindicais con máis peso no mo-
vemento obreiro. Aínda habendo diferencias a ter
en conta no comportamento de CCOO e UGT a es-
te respeito, a súa responsabilidade común neste re-
cuar non ofrece dúbidas. Polos motivos que fora
optaron por lavar a cara e permitir que pase a re-
forma, seguramente con algunhas cativas modifi-
cacións pactadas no Congreso. As consecuencias
desta actitude non son menores, xa que afortala ao
Goberno en posturas autoritarias e agrava aínda
máis a precariedade laboral. Algo tremendo, cando
sabemos que detrás desta contra-reforma veñen ou-
tras: Lei de Calidade no Ensino, Reforma do Esta-
tuto Marco da Sanidade, Lei de Emprego, Lei Con-
cursal,... e a curto prazo a modificación da Nego-
ciación Colectiva e, ameázase, outro tanto coa Lei
de Folga. Ademais, a práctica indica que cada vez
as reformas contra o movemento obreiro e popular
realízanse en tempos máis curtos, ou sexa que é un
proceso no que o final non se albisca.

Neste escenario o sindi-
calismo nacionalista non
podía pechar os ollos e con-
tribuír mansamente á con-
centración de Madrid anun-
ciada polo sindicalismo
estatal. Tampouco convo-
car en solitario unha folga
xeral, primeiro, porque non
tería a mesma dimensión
que unha convocatoria uni-
taria, e segundo, porque ca-
recería da efectividade que
unha realizada no conxunto
do Estado. Seria queimar

aos afiliados e simpatizantes. Mais, tampouco se po-
día ficar parados, por iso decidiuse facer manifesta-
cións o vindeiro día 2 en todas as cidades galegas.
Preténdese con estas accións un dobre obxectivo,
por unha banda, continuar a loita contra a reforma,
mais tamén por outro lado, deixar patente que a pro-
posta era e sigue sendo a de convocar unha nova fol-
ga xeral. Ou sexa, non afrouxar a tensión sobre o go-
berno Aznar, pelexar ata gañar esta batalla coa eli-
minación do Decreto e Proxecto Lei en debate. 

Hai quen pensa que o éxito da folga do 20 de xu-
ño debeuse á unidade sindical ¡é verdade!, mais ta-
mén, en tanto ou maior medida, a que ano tras ano o
sindicalismo nacionalista mantivo unha liña de ac-
tuación coherente, afortalando a loita sindical fronte
ao pactismo. Esto permitiu loitas como as do conve-
nio do metal do 99, do transporte do 2000, de La
Unión do 2001, do paro sectorial do transporte en
Galiza dese mesmo ano, e a folga xeral do 15 de xu-
ño do 2001, que prepararon o terreo para o éxito do
paro do 20 de xuño deste ano, mesmo contribuíndo
para alén das nosas fronteiras. Polo tanto, para che-
gar ao 20 de xuño, fixo falla debate sindical, loita so-
cial, coherencia nos plantexamentos e acadar a uni-
dade cuns antecedentes e cuns obxectivos comúns,
cando menos no inmediato. Hoxe non se dan esas
condicións, aínda que dende a CIG se entende que
compre traballar por reconstruír a unidade (na loita)
baixo premisas iguais ou semellantes.

Que non haxa unha estratexia común contra a re-
forma despois da folga do 20 de xuño (e para alén
das palabras esto implica obxectivos distintos) non
significa que non se podan conseguir alianzas e mo-
bilizacións conxuntas noutros temas, como contra a
Lei de Calidade ou reclamando partidas concretas
nos Orzamentos da Xunta. Cando menos isto é o que
se plantexa o sindicalismo nacionalista, consciente
de que neste marco histórico, con gobernos reaccio-
narios e belixerantes co movemento obreiro, abrir
máis fendas das estritamente necesarias sería un erro
tan grande como o de construír a unidade á marxe
dos obxectivos e estratexias que están fixadas.♦

MANUEL MERA é Secretario Confederal
de Formación Sindical e Migración da CIG.

Dúas mobilizacións, dúas estratexias
MANUEL MERA

‘Non ter unha estratexia
común despois da folga do 20
de xuño non significa que non
se podan conseguir alianzas
contra a Lei de Calidade ou

reclamando partidas concretas
nos Orzamentos da Xunta”

O ensino en folga o 29 de outubro contra a Lei de Calidade

A CIG convoca unha xornada de loita
contra o decretazo o 2 de outubro

Joska Fischer, candidato verde na Alemaña.



H.V.
Segundo a CIG, o funciona-
mento do Servicio Galego de
Colocación é ineficaz e está
privatizado. A consecuencia
diso, só o 10% dos contratos
xestiónase a través deste servi-
cio. Ademais, non hai segui-
mento da xestións nin estatísti-
cas das mesmas e non se prote-
xen os datos dos demandantes.

O SGC funciona a través da co-
laboración cos chamados centros
asociados, empresas e organis-
mos privados que non dan conta
dos seus resultados pero que ma-
nexan datos persoais dos traba-
lladores que solicitan emprego,
denunciou a CIG en Lugo.

“Basea o seu funcionamento
no traballo con entidades aso-
ciadas que teñen acceso a datos
persoais e profesionais dos de-
mandantes de emprego, sen que
exista control algún da súa utili-
zación destes datos para os fins
propio do servicio público do
emprego”, indicou Xerardo Al-
varedo, da Executiva Comarcal
da CIG de Lugo. Alvaredo ta-
mén indicou que “as ofertas de
emprego do Servicio Galego de
Colocación non permiten saber
aos demandantes qué empresa é
a que realiza a oferta, sen em-
bargo á empresa chéganlle os
currículos completos de varios
traballadores, sen que ademais
se faga un seguimento da oferta
para saber se a xestión fructifi-
cou en colocación”.

Á marxe da falta de garantías
no tratamento dos datos e na exe-
cución das xestións, a CIG indica
que este “sistema de intermedia-
ción laboral imposto pola Conselle-
ría de Familia mediante o Servicio
Galego de Colocación impide a
busca activa de emprego”. Sinala
tamén que, ao contrario que aconte-
ce co INEM, as ofertas de emprego
ocúltanse e remítense só a algúns
desempregados, pero non se expo-
ñen en público para que todas as
persoas cualificadas podan conco-
rren a cubrir ese posto de traballo.

Posíbel fraude cos datos

O posíbel fraude é outra preocu-
pación. A CIG ten dúbidas da
utilización que podan facer as
Empresas de Traballo Temporal
dos currículos de demandantes
de emprego ante o SGC, xa que
as ETT poden recorrer ao servi-
cio e este remítelles currículos
de parados, sen que despois te-
ñan que dar conta de se a inter-
mediación deu un resultado po-
sitivo ou informar sobre o uso
dado aos datos subministrados
polo Servicio.

O sindicato teme que se in-
cremente o nivel de privatiza-
ción que acusa xa o Servicio
Galego de Colocación. “Fan to-
do o posíbel para que non fun-
cione o servicio público, para
que non sexa útil e despois em-
pregan o argumento de ‘como
non funciona...’ para proceder a

á súa privatización total”, indi-
cou Xerardo Alvaredo.

O secretario comarcal da
CIG en Lugo, Manuel Facorro,
analizou os datos do SGC e che-
gou á conclusión de que “non
chega a xestionar o 10% das co-
locacións demandadas, sendo
máis do 90% das colocacións
rexistradas xestionadas polos
propios demandantes”. A con-
clusión para Facorro é que “o
servicio público de colocación
non cumpre obxectivos e o se-
guimento do cumprimento con-
tractual non existe”.

A CIG, a través de Forga, é
unha entidade colaboradora do
Servicio Galego de Colocación
e, aínda que non fai mal uso dos
datos dos demandantes de em-
prego, a súa relación co servicio
permitiulle coñecer as súas de-
ficiencias, admitiron fontes do
sindicato.♦
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O Servicio Galego de Colocación
só xera o 10% dos contratos

Os acontecementos económicos estanse a precipi-
tar atá configurar un panorama recesivo mundial.
A burbulla bolsista estoupa aos poucos. O índice
Dow Jones baixou aos niveis de 1998, data da cri-
se asiática. O IBEX español caeu a cifras de 1997.
O mesmo acontece nas prazas bolsistas europeas.

As expectativas de beneficios das principais
empresas de todo o mundo apuntan á baixa. O
sector financeiro e bancario da mostras de insol-
vencia, pola súa grande exposición no negocio
dunha bolsa que se desinfla sen parar. A banca
europea sofre fortes perdas polas dúbidas criadas
en torno a súa situación real. Os bancos europeos
caeron un 35% na súa cotización só en setembro.
Os dados sinalan o incremento da morosidade e
xa se están a dar evidencias dunha forte contrac-
ción do crédito. A banca española en particular é
a máis exposta á incerteza latinoamericana. BB-
VA, e Santander son os que están en peor situa-
ción. O deterioro da situación latinoamericana
(principalmente Arxentina, México e Brasil)
arrastrará aos bancos españois, ademais dos xi-
gantes Citicorp e JP Morgan. Xapón  non sae da

recesión e o banco central dese país ven de tomar
unha decisión sen precedentes: mercar accións
dos bancos privados para salvalos da bancarrota.

Os gobernos máis cautos prepáranse para un-
haa recesión con poucos precedentes. Europa ven
de postergar o obxectivo do déficit cero na zona
euro plasmado no Plan de Estabilidade de 2001.
Alemaña, Francia e Italia están a piques de supe-
rar o límite máximo do 3% do PIB de déficit or-
zamentario. Estas tres economías representan o
75% do PIB europeo. Portugal xa está no 4,1% de
déficit. Á Comisión Europea non lle quedou así
máis remedio que adaptarse á realidade e pospo-
ñer ata o 2006 o obxectivo do déficit cero. Só o
goberno español mantén teoricamente a rixidez,
aínda que na práctica o déficit é de 0,5%, cuber-
to co superávit da Seguridade Social.

Alan Greenspan, o gran gurú da Reserva Fe-
deral norteamericana, prepara unha nova baixa de
tipos para conxurar a recesión. Esta semana ad-
vertía contra o perigo dunha gran deflación mun-
dial (caída de prezos), semellante á que aflixe á
economía xaponesa desde hai anos.♦

A . N .T.
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Mariví
Villaverde
Tres tempos e a esperanza

Mariví Villaverde
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Carolina Otero
Marga do Val

MULLERES

As Lavandeiras
Lendas e imaxes das donas do río

Mari Vega Cerqueiro

HISTORIAS GRÁFICAS

A Lingua Secreta
Xesús González Gómez

FROITA DO TEMPO

Unha crise con poucos precedentes
RAMÓN MACEIRAS



Foi Pere Esteve un dos impul-
sores da Declaración de Barce-
lona, criticando abertamente ao
seu partido por tela hibernada.
Así o fixo na primavera pasada
en Vigo e nunha entrevista nes-
te xornal. Para el, CiU puxera
en marcha un novo proxecto
político que el non compartía.
A súa discrepancia era senllei-
ramente a subordinación que
CiU estaba a ter do PP. Unha
dereita española que el conside-
raba a grande enemiga non só
dos nacionalismos senón “das
liberdades máis elementais”.

O abandono de todos os car-
gos e do partido, aos poucos
dias do debate de política xeral
no Parlament, é un duro golpe
para Jordi Pujol que unicamente
soubo decir que “o proxecto de
CDC e o do país non depende só
de dúas persoas. Xa lle comen-
tei a Pere Esteve que seguire-
mos ao servício do país”. Pero,
sobre todo, quen máis tocado
queda é Artur Mas, a persoa que
o relevou no cargo e que se xus-
tifica afirmando que é “froito da
incomodidade que comporta to-
do proceso de renovación”.

O abandono de Pere Esteve,
decisión que califica “pensada e

madurada”, tomada xa no mes de
xullo, é a máis importante dun
proceso de contínuas baixas en
CDC. Nos últimos anos abando-
naron este partido até cinco dos
fundadores, algúns deles califi-
cados no seu día como “suceso-
res de Pujol”.

É posíbel que o abandono de
Esteve propicie máis desercións,
sobre todo se CiU teima en se-
guir a mesma política de “entre-
guismo ao PP”. A maior parte
destas persoas afirman militar
no “transversalismo”. Quer di-
cer, non entran en ningún parti-
do, pero impulsan un nacionalis-
mo crítico con Jordi Pujol e,
agora, sobre todo coa liña de Ar-
tur Mas. Propician todos eles
unha entente entre todos os cata-
lanistas, esteñan no partido que
esteñan, tendo ao PP como prin-
cipal enemigo.

Esta postura lévaos a un
achegamento a ERC, tendo al-
gúns deles unha decisiva partici-
pación na nova liña política do
partido que lidera Carod Rovira.
Algúns mesmo o teñen apoiado
timidamente nas pasadas elec-
cións. Pero, por unha parte teñen
medo ao día despois de que os
nacionalistas perdan a Generali-

tat, polo outro, a faciana esquer-
dista que marcou a ERC na
Transición choca coa súa ideolo-
xia centrista. Están agardando
que ERC se desprenda dela para
impulsar un grande partido cata-
lanista, “voltar ás esencias de
ERC antes do 36”, en palabras
dunha destas persoas.

Pere Esteve seguirá posible-
mente este camiño dos seus ex

compañeiros. Recoñece que vai
continuar na política activa.
“Moita xente, algúns con op-
cións de partido e outros inde-
pendentes como agora eu, que-
remos reorientar a política en
Catalunya e a democracia no
Estado”, afirma.

Carod Rovira, pola súa ban-
da, considerou de “grande trans-
cendencia” a decisión de Pere

Esteve, mostrando a vontade de
atopar no futuro “elementos de
colaboración con el”.

¿Como ve Pere Esteve as re-
lacións de ERC co PSC? Non é
moi explícito neste aspecto, pero
demanda que se supere a “duali-
dade” entre CiU e o PSC, unha
direción na que afirmou pensa
seguir traballando desde a súa li-
ña ideolóxica.♦
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Quedamos en falar polo miudo
do panorama político deste ou-
tono. As decisións  e as inconti-
nencias verbais dos chamados
tres poderes están a producir un
efecto de requentamento de si-
tuación da que resultamos paga-
nos, en primeiro termo, os cida-
dáns de a pé, pero que, ao rema-
te acabará por devorar aos pro-
pios pirómanos que provocan
este lume político. Nunha análi-
se fría e rigorosa, hai que dicir
que nos anos que recordamos,
dende a transición para acó,
nunca se chegou a este grao de
quentura e de despropósitos
protagonizados tanto polo Le-
xislativo, como polo Executivo
e o Xudicial. Co  alento  e ese
fuxir cara adiante do Goberno

central os tres poderes están a
enguedellar cada día a máis a
madeixa da convivencia e do
sentido común. Como din os
nosos paisanos “Non hai para
onde mirar”. Estou seguro de
que a historia será inmisericor-
de cando analice este período.
Esa mistura diabólica entre a
dureza e a vinganza;  esa obsce-

na utilización do terrorismo co-
mo fonte de votos –fonte que
bota o sangue de tantas e tan-
tos–; esas indecentes declara-
cións dos altos representantes
xudiciais –Presidente do Tribu-
nal Supremo sobre a inmigra-
ción e do Fiscal Xeral do Estado
no asunto de Batasuna–; esas
“xenialidades” de persoeiros co-

mo Garzón, Rodríguez Ibarra ou
Jon Juaristi; esa restauración da
Inquisición fronte a quen discre-
pa da que participa unha moi
ampla parte da opinión pública;
esa estrea dun par de novos mi-
nistros como a galega Ana Pas-
tor ou o valenciano Eduardo Za-
plana chamando a arrebato, un-
ha coa famosa leria da dereita de

mixturar ciencia e crenza e outro
abrindo a billa do abaratamento
do despido nun alarde de opor-
tunidade cando aínda se escoitan
os ecos  das reivindicacións dos
traballadores na recente folga
xeral; esa receita do novo res-
ponsábel de Interior para curár-
monos da inseguridade: xarope
de policía, cárceres a estoupar e
guindar fóra ao inmigrante que
cometa a máis pequena das fal-
tas. En resumo, despois desta
queima que deixará, sen dúbida,
o terreo democrático calcinado
para moitos anos, alguen terá
que volver a sementar, con moi-
ta  paciencia, moito agarimo e
moito sentidiño o que agora se
nos deixa ermo. Pero moito me
temo que o peor está por vir.♦

Outono quente
MANUEL LOMBAO

O despropósito apoderouse dos tres poderes no comezo do novo curso político. Nun-
ca desde a transición se chegou a este grau de tensión que imos pagar os cidadáns.

Madr id

Carod Rovira é locuaz e ten un-
ha traxectoria política coherente,
pero a facilidade verbal que o ca-
racteriza tremou ao ver o titular
do diario ABC, que aseguraba
que tiña mantido unha reunión
co portavoz de Batasuna, Arnal-
do Otegi. Iso é o que quero pen-
sar ao ler outravolta esas decla-
racións tan pouco afortunadas
nas que asegura que só lle pediu
a Otegi que ETA deixase de ma-
tar en Catalunya, porque esta é o
seu único ámbito político e sobre
a única que ten lexitimidade.
Imaxínome a Carod repetíndose
interiormente as palabras dunha
explicación máis afotunada.

Carod serviu de verdugo e foi

vítima. A noticia publicada por
ABC, dunha banda evidenciaba a
relación Batasuna–ETA, pero su-
mada esta ás posteriores palabras
do lider republicano convertéro-
no en vítima. Enténdense certas
reaccións aínda que abomino das
que, aproveitando a ocasión, des-

cargaron sobre ERC todo tipo de
acusacións explícitas e implícitas
sobre a súa condescendencia con
ETA. Nada diso é válido dentro
do marco democrático no que se
enmarca a reunión entre Carod e
Batasuna. O primeiro deixou cla-
ro, aínda que magoa que non o

dixera de entrada, que rexeita a
violencia en calquera das súas
formas e especialmente aquela
que se usa coa intención de im-
por unha idea. Pero houbo quen
non quixo escoitar esta puntuali-
zación. Era de agardar e Carod
sabiao. Así as cousas, duas pun-

tualizacións. Que Carod Rovira e
Otegi se reunisen hai máis de un
ano e medio non ten nada de ma-
lo. A decote, non deixou de ser
unha reunión entre líderes políti-
cos que eran legais. Sobre o con-
tido, e atendendo as aclaracións
feitas polo líder republicano, hai
que aceptar –eu diría que recla-
mar– que a loita contra ETA tome
forma de diálogo. E o que non
debería porse en tea de xuizo, a
pesar do lamentábel episodio, é o
talante democrático de Esquerra
Republicana. A miudo equipára-
na a Batasuna por desexar a inde-
pendencia, pero condea o uso da
violencia para acadar ese fin. Ve-
laí onde debe porse o cento.♦

O peor de ERC
A. MARQUÉS

ERC puido confundirse ao explicar a súa entrevista con Batasuna hai ano e medio.
Pero resulta inadmisíbel que se intente pór en cuestión a súa traxectoria democrática.

Ba r ce lona

Afirma que ‘non comprende’ o novo proxecto de CiU

Pere Esteve abandona Convergència e achégase a ERC
B. LAXE

Pere Esteve abandona CDC, partido que dirixiu como secretario
xeral ata hai dous anos. “Non podo seguir compartindo a depen-
dencía e subordinación que ten CiU co PP”, afirmou como princi-
pal motivo. O outro é “non comprender” o novo proxeto de CiU.

Pere Esteve foi secretário xeral de CDC atá hai dous anos. PA C O  VILABARR O S



RUBÉN VALVERDE
Non ten precedentes que un
Estado faga público a través de
internet un informe elaborado
polos seus servicios segredos.
Tony Blair quixo con esta es-
tratexia xustificar un inminen-
te ataque a Iraq e corroborar
así a súa total adhesión a Esta-
dos Unidos neste asunto. Nun
discurso na cámara dos Co-
múns, matizou aínda así que se
apoiará nunha resolución das
Nacións Unidas para levar a
cabo a intervención militar.

O informe, que contou coa oposi-
ción e críticas da esquerda laboris-
ta, intenta alarmar sobre a posibili-
dade de que Iraq poida realizar un
ataque con armas químicas en 45
minutos. Tamén destaca que o país
árabe intentou comprar uranio en
África para fabricar armas nuclea-
res e que prepara construír mísiles
cun alcance de 1.000 quilómetros.
Deputados musulmáns amosaron a
súa desconformidade co informe,
pero o presidente do parlamento
británico evitou que se votara unha
moción en contra da guerra.

Tony Blair sinalou que o pri-
meiro obxectivo do seu país
“non é a guerra contra Iraq senón
derrocar a Sadam”. Os Estados
Unidos levan toda a semana in-
tentando conseguir máis apoios
para que o Consello de segurida-
de da ONU lle dea o visto bo ao
ataque. De feito, nunha resolu-
ción recente de condena a Israel
pola súa intervención en Palesti-
na, non utilizou o seu dereito de
veto absténdose da votación. Se-
mella que tanto Gran Bretaña co-
mo Estados Unidos buscan o
amaparo ou a lexitimación das
Nacións Unidas, aínda que Bush

xa advertiu que de non acadalo
iniciará o conflicto armado
“cuns cantos amigos aliados”.

Entre estes podería estar Es-
paña, xa que Aznar deixou claro
que o permiso de Sadam Husein
para que os inspectores da ONU
examinen as posíbeis bases insta-
ladas no seu país, “non é máis que
unha xogada de distracción”. Po-
la súa banda as posturas de Fran-
cia e Alemaña dentro da Unión
Europea difiren moito do eixo
Madrid-Roma-Londres. Tanto

Schröder como Chirac confían na
actuación dos inspectores e en
que o papel protagonista  o asuma
completamente a ONU.

Tamén dentro dos propios
Estados Unidos xurdiron voces
críticas coa postura de Bush. O
ex-vicepresidente do goberno e
candidato demócrata nas últimas
eleccións presidenciais, Al Gore,
atacou duramente a “estratexia
imperialista do presidente dos
Estados Unidos porque pode da-
nar o noso liderazgo mundial”.♦
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Gobernos e opinión pública de todo o mun-
do están convencidos de que unha guerra a
grande escala se prepara contra o Iraq. A
pequena escala, leva tempo en marcha e a
intensificación de innumerábeis e selecti-
vas accións, nas últimas semanas, por par-
te das forzas anglonorteamericanas orién-
tase a despexar o camiño a esa macrointer-
vención que se deseña desde o Pentágono
a toda présa e sen importar nin a opinión do
inimigo nin a dos aliados. 

Bush aspira a ocupar Bagdad e com-
pletar a derrota do réxime iraquí, consu-
mada hai dez anos polo seu pai, á fronte
dunha ampla coalición internacional, aglu-
tinada, daquela, arredor dun argumento in-
contestábel: a invasión de Kuwait. Neste
caso, os argumentos son infinitamente pre-
carios. Os intentos de vencellar a Saddam
Hussein co terrorismo de Al Qaeda resul-
taron un estrepitoso fracaso: ¿cómo casar
un terrorismo de signo fanático e relixioso
cunha política teimosa e tradicionalmente
laica? Acusar ao líder iraquí de posuír ar-
mas de destrución masiva ou de estar en
condicións de fabricar un arma nuclear en
poucos meses, semella outro esforzo de in-
toxicación propagandística que podería
quedar ao descuberto co regreso dos ins-
pectores. Sen entrar na lexitimidade da
auctoritas estadounidense para decretar
quen pode ter e quen non, ou no tupido ve-
lo que cubre os arsenais israelitas, ou na

propia definición do que é un arma de des-
trución masiva (¿un avión de pasaxeiros
reconvertido en mí-
sil?), todos os estrate-
gas militares coinci-
den en sinalar que, mi-
litarmente, Sadam está
hoxe máis debilitado
ca nunca. E lembre-
mos que hai dez anos
os tanques eran de
globo. 

Agora que Sadam
admitiu a volta sen
condicións dos ins-
pectores, na Casa
Branca din que soa-
mente o seu exilio evi-
tará unha guerra. As
ambicións da Administración Bush son in-
finitas. O ataque ao Iraq revela unha vez
máis o interese por estender o control ás
principais fontes de recursos enerxéticos
do mundo. Alén diso, en perspectiva está,
como sinalaba hai unhas semanas William
Pfaff, o propósito de reordenar toda a re-

xión a golpe de míseis se é preciso. Pouco
importa que algúns países europeos, Ale-

maña nomeadamente,
opoñan resistencia; ou
que Rusia e China de-
fendan outras opcións.
É evidente que, aínda
cumpríndose todas as
condicións esixidas
polos EE UU, nin se
suspenderán as san-
cións nin o ataque en
marcha, en tanto non
se produza un cambio
de réxime. Pola con-
tra, a decisión de Sad-
dam de admitir a volta
dos inspectores de
UNMOVIC (Comisión

da ONU para a Verificación e Inspección)
é un xesto de boa vontade que reducirá a
animosidade dalgúns sectores da opinión
pública internacional e, sobre todo, com-
plicará a toma de decisións dos países ára-
bes, con réximes condenados a seguir os
ditados de Washington pero presionados

por unha opinión pública que incrementa-
rá o seu rexeitamento á invasión e á con-
cesión de apoio loxístico local.

A guerra, ademáis, ten un enorme va-
lor interno. A dous anos da súa elección
–cun empate técnico, non o esqueza-
mos–, Bush administra un consenso na-
cional indiscutíbel, xerado polo efecto do
11S. Pero non todo é unanimidade en
Washington. Obviamente James Carter,
pero ata o propio Clinton, hai uns días,
viña a dicir que a prioridade na rexión de-
bería ser o conflito árabe-israelita, cos
asuntos de Palestina e de Siria, que un
acordo de paz entre estas partes podería
facilitar un cambio de situación no Iraq,
mesmo sen necesidade dunha guerra. E,
naturalmente, as eleccións do próximo 5
de novembro, decisivas para un Bush re-
publicano que, como xa é habitual na po-
lítica norteamericana, podería obter un
trunfo sonado que reforzaría enormemen-
te os seus poderes se consigue transmitir
á opinión pública a inevitabilidade e a
conveniencia dunha guerra vitoriosa para
salvagardar a liberdade dos nosos fillos.
Saddam, como Ben Laden, salvará a súa
nun país novamente arruinado con millei-
ros de víctimas inocentes.♦

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

(IGADI), www.igadi.org

Tempos de Cinismo
XULIO RÍOS

Aquí fór a

‘James Carter, e ata o
propio Clinton, viña a

dicir que a prioridade na
rexión debería ser o

conflito árabe-israelita,
cos asuntos de Palestina e

de Siria”

Blair achégase máis aos EE UU
coa publicación en internet
dun informe conflictivo sobre Iraq

RUBÉN VALVERDE
As Nacións Unidas aprobaron
unha resolución para poñer fin o
cerco a Arafat e esixirlle ao
exército israelí que volva a posi-
cións de setembro do 2000, xus-
to antes da terceira intifada. Os
Estados Unidos non exerceron
esta vez o dereito de veto, como
ocorrera nunha resolución simi-
lar en decembro do 2001, aínda
que o embaixador adxunto nor-
teamericano expresou o seu ma-
lestar porque “na resolución non
se condenou explícitamente o
terrorismo nin a aqueles grupos
políticos que o apoian”.

Pese a oposición e absten-
ción norteamericana, os cinco
países europeos - Gran Breta-
ña, Noruega, Rusia, Bulgaria e
Francia- presentes no Consello
de Seguridade conseguiron sa-
car adiante esta condena. Siria,
en representación da Liga Ára-
be, mostrouse incluso partida-
ria de endurecer esta resolu-
ción e preguntouse porque “Is-
rael non ten por que asumir o
que se acorda na ONU e Iraq
quere ser bombardeado aínda
cumprindo as imposicións das
Nacións Unidas”. 

Mentres se discutía esta re-
solución na entidade suprana-
cional, Israel lanzaba sobre os
territorios palestinos o ataque
máis cruento dende 1990. Máis
de 90 carros blindados, varios
helicópteros e unha columna
do exército israelí entraron en
Gaza acabando coa vida de no-
ve persoas e ferindo a outras
vinte. Os funerais polas vícti-
mas reuniron a máis de 25.000
persoas en Gaza, o bastión de
Hamas, un dos obxectivos pri-

mordiais do presidente Sharon.
Froito do acoso ao líder pa-

lestino, Yaser Arafat, que per-
manece cercado dende hai un-
ha semana no seu cuartel de
Mukata, empezaron a aparecer
os primeiros síntomas de loitas
internas dentro do partido go-
bernamental, Al Fatah. A loita
pola sucesión a Arafat pode
iniciar unha tola carreira que
complique aínda máis a difícil
situación de Oriente Medio. O
primeiro atentado entre fac-
cións palestinas tivo lugar con-
tra Nabil Amro, ex ministro e
líder da oposición ao Rais. 

En diversos sectores palesti-
nos xa se fala de crear a figura
dun primeiro ministro que teña
total poder para negociar con Is-
rael, relegando a Arafat ao pa-
pel de presidente honorífico. In-
cluso sectores próximos a Amro
falan abertamente de pospoñer
as eleccións previstas para o
próximo 20 de xaneiro. Con is-
to pretenden gañar tempo para
poñer de novo en marcha a ad-
ministración palestina que leva
seis meses paralizada.♦

Israel recibe a condena
case unánime da ONU
polo asedio a Arafat

Iasir Arafat.

Tony Blair durante a súa intervención no Parlamento defendo o ataque ao Iraq



Cunha narración estremecedora
sobre o caso colombiano, Co-
rrea denuncia que Coca-Cola
chegou a todo mundo multipli-
cando as súas vendas e ganan-
cias cunha  “política comercial
que asume o terror e o crime co-
mo instrumento para impedir a
organización e a moBilización
dos seus traballadores”. Para re-
ducir os custos calcúlase que
nos últimos anos a multina-
cional –unha das seis empresas
de alimentos e bebidas máis
grandes do mundo– despediu
neste país máis de 10.000 em-
pregados que foron reempraza-
dos por man de obra temporal.

Os traballadores das 20 plan-
tas embotelladoras que existen

en Colombia, ao igual que os de
Nestlé e Corn Products Corpo-
ratións están organizados en
Sinaltrainal, un sindicato de in-
dustria na rama de alimentación
que se fundou hai dúas décadas
como unión de diferentes orga-
nizacións. A campaña de repre-
sión contra eles que describe
Correa inclúe nos últimos doce
anos o asasinato de oito traballa-
dores de Coca-Cola –o último o
31 de agosto– tres deles mortos
en plena negociación do conve-
nio colectivo, cuarenta e oito
desprazados, dous exiliados e
multitude de detencións. 

O sindicato conta, por exem-
plo, que o 5 Decembro de 1996
foi asasinado por paramilitares,

dentro da planta de Coca-Cola
en Carapea (Antioquia), o secre-
tario xeral do Sinaltrainal, Isi-
dro Segundo Gil Gil, traballador
e negociador do prego de condi-
cións que se presentara á empre-
sa cinco días antes. Ese mesmo
día saqueaban e prendian lume á
sede do sindicato. Catro días
despois un grupo de paramilita-
res volveu a planta, reuniu aos
traballadores afiliados e obri-
gounos, baixo ameazas, a renun-
ciar ao sindicato. O 26 de De-
cembro José Libardo Osorio de
65 anos de idade e traballador da
empresa tamén en Carapea foi
sacado á forza das instalacións
da planta por persoas armadas e
asesinado.

Complicidade do estado

Sinaltrainal acusa ao Estado
colombiano de ser cómplice
destas actuacións e desatar,
xunto coas multinacionais,
“unha campaña de criminaliza-
ciónda protesta social que  vin-
cula ao sindicato coas organi-
zacións guerrilleiras e que in-
clúe accións xurídicas en con-
tra de dirixentes por supostos
de terrorismo e rebelión, con
montaxes e probas falsas e
allanamento das sedes”, di Co-
rrea. Frente a esta impunidade
e pola necesidade de que se
xuzguen e se depuren respon-
sabilidades, o sindicato pre-
sentou unha demanda penal

contra Coca-Cola ante a Corte
do Distrito Sur de Florida
(Miami) nos Estados Unidos,
que invoca á chamada Lei
Allen Torts Claims Act (AT-
CA) aprobada polo Congreso
en 1789. Unha iniciativa que
contou co apoio e a solidarie-
dade de United Steel Workers
e do Fondo Internacional de
Dereitos Laborais dos Estados
Unidos.

Ademais, Sinaltrainal im-
pulsou unha Audiencia Pública
Popular como “expresión da
loita do pobo colombiano e das
organizacións sociais e interna-
cionais por superar os efectos
devastadores do terrorismo de
Estado e a política das empre-
sas multinacionais”, según re-
colle a declaración política da
primeira sesión que se celebrou
en xullo en Atlanta. Está inte-
grada por personalidades e re-
presentantes de organizacións
internacionais de diferentes
paises, a próxima cita vai ser o
12 de outubro en Bruxelas e o
terceiro encontro xa está fixa-
do para o 5 de decembro en
Bogotá. “Como unha activida-
de máis da “Campaña perma-
nente nacional e internacional
contra a impunidade Colombia
clama xustiza”, a Audiencia
busca vincular a loita dos tra-
balladores colombianos contra
o terrorismo de estado, a impu-
nidade e as transnacionais e o
neoliberalismo, ao movemento
mundial de resistencia contra a
globalización e pola búsqueda
da xustiza social”, explica Co-
rrea. Neste foro, o sindicato -
que ten unha demanda da mul-
tinacional por supostas calum-
nias e difamacións- compró-
metese a documentar os casos
de crimes e atropellos máis
significativos. 

Igual que en Colombia, de-
nuncian tamén, en Guatemala
–desde o momento no que se
empezou a construir o sindicato
de Coca-Cola en 1968 ata
1980– foron asasinados seis
dos seus dirixentes e desapare-
cidos outros catro. Segundo a
información facilitada por
membros do COSAL, noutros
paises, como por exemplo Fili-
pinas, Pakistán India, Israel ou
Venezuela o movimento social
tamén acusa á empresa directa-
mente ou através das súas filiais
de usar o asasinato, a violencia,
a corrupción e o incumprimento
das leis laborais. En Estado
Unidos foi denunciada, sen
moito éxito, por atentados con-
tra a saúde pública, por danos
ambientais, contaminacións xe-
néticas e da auga.♦
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A.N.T.
A casa da presidenta da aso-
ciación arxentina Avoas da Praza
de Maio, Estela Carlotto, recibiu
catro disparos na fachada o pasa-
do sábado 21. As sospeitas da
comisión do atentado recaen so-
bre a policia de Bos Aires, que
usa as armas Itaka coa que se
produciron os tiros. Dous días
antes Estela Carlotto tiña presen-

tado unha denuncia na Corte Su-
prema, na que denunciaba as ac-
tividades da policia bonaerense,
“o gatillo fácil, as execucións
con selo policial, a proliferación
da tortura e o amoreamento car-
celario, constitúen prácticas de
terror (...) estas accións son leva-
das a cabo por axentes do estado
que lembran métodos que carac-
terizan a ditadura de 1976-

1983”.
Estela Carlotto sinalou que as

balas utilizadas foron do mesmo
tipo que as usadas para asesinar
á súa filla, que estaba embaraza-
da cando foi secuestrada e tivo
un fillo en cativerio, “son os
mesmos de hai 25 anos”, asegu-
rou. As mostras de solidaridade
foron numerosas desde o primei-
ro momento, pero o presidente

Eduardo Duhalde dixo que non
soubera do asunto ata pasados
dous días. Engadiu que quixo
amosar o seu apoio á presidenta
das Avoas de Praza de Maio, pe-
ro tiña o contestador cheo e só
máis tarde a súa muller conse-
guiu gravar a súa mensaxe soli-
daria. A prensa desvelou de con-
tado que Estela Carlotto non ten
ningún tipo de contestador.♦

Tiroteada a casa de Estela Carlotto,
presidenta de Avoas de Praza de Maio

Estela Carlotto.

Javier Correa,
sindicalista colombiano

‘Coca-Cola incrementa os seus beneficios
cunha historia empresarial de terror e crime’

P. BERGANTIÑOS

Coca-Cola publicítase hoxe co que xa está considerado un dos mellores anuncios da historia da tv. Fondo bran-
co, diferentes imaxes dos seus envases e unha voz arxentina que vende a bebida como emblema da diversida-
de. Oculta fica unha crónica negra que relata Javier Correa, traballador dunha das plantas embotelladoras da
multinacional en Colombia e presidente do sindicato Sinaltrainal. Acudiu a Galiza convidado polo COSAL.

A . PA N AR O



A.N.T.
O estancamento económico
da principal potencia europea
non lle serviu á dereita para
acabar con Schröder. Os so-
cialdemócratas gobernarán
catro anos máis en coalición
cos Verdes que obtiveron o seu
mellor resultado histórico.

Gerhard Schröder, fillo como
tantos alemáns dun soldado das
tropas nazis desaparecido na II
Guerra Mundial, logrou uns bos
dividendos electorais da súa
aposta pola paz. O SPD pronun-
ciouse con rara nitidez en contra
do ataque a Iraq, gañándose así a
ira de Washington que, na actual
etapa, non acepta desavenencias
nin matices á súa política. 

O aumento do paro, o modera-
do crecemento das empresas, a
durísima reconversión industrial
no leste e o estancamento econó-
mico xeralizado provocan a in-
quietude da poboación, pero non
deron lugar a un xiro pronunciado
á dereita. De feito, os herdeiros de
Köhl a penas viron incremantado
o seu número de deputados no
parlamento federal. A CDU pasou
de 245 a 248 representantes.

O trunfo do dereitista Stoiber
quedou reducido ao sur do país,
sobre todo ao estado federal (land)
de Babiera do que procede o can-

didato. En contrapartida, o leste
votou socialdemócrata, por temor
a unha política conservadora que
perxudicase aínda máis aos para-
dos.

O medo a Stoiber parece es-
tar, polo demais, na raíz do co-
rrectivo que levou o PDS, her-
deiro dos comunistas da área
oriental. Os poscomunistas non
acadaron o 5% dos votos necesa-
rios para obter representación e
só manterán unha presencia sim-
bólica no Bundestag gracias aos
dous mandatos directos obtidos
no distrito de Berlín. Antes con-
taban con 35 deputados. 

Os Verdes non só ascenden
en votos, consolidando así á súa
figura principal, o actual minis-
tro de exteriores xermano Josch-
ka Fischer, senón que se poderán
sentir máis cómodos no goberno
de coalición co SPD, gracias tan-
to aos pronunciamentos pacifis-
tas de Schröder na campaña
electoral, como polo seu énfase
na defensa do medio ambiente. 

Esta maior sensibilidade ale-
mana polo conservación da natu-
reza, posta xa de manifesto no re-
cente Cumio da Terra celebrado
en Johannesburgo, é outro dos te-
mas que distanciaron ultimamente

Nº 1.049 ● Do 26 de setembro ao 2 de outubro de 2002 ● Ano XXV

O reverso da propaganda
contra Palestina
GUSTAVO LUCA

Os dólares que leva gastado en propaganda o goberno
sionista habían dar para sanidade e ensino de meia África,
home non, e por iso mesmo é marabilla que os resultados

obxectivos de tan intensa campaña sexan unha opinión pública
completamente decantada a prol dos palestinianos. 

Se as garantías definen a democracia, no Estado de Israel non
existen e moito antes que Ariel Sharon sacase a escavadora a pasear,
en Gaza, Xerusalem e a Ribeira Oeste derrubaban casais palestinia-
nos a diario, cegaban pozos, torturaban e eivaban detidos, moitos
deles nenos. Dende a guerra de 1967, non hai goberno occidental
que reclame o cumprimento de máis de cen resolucións do Consello
de Seguridade da ONU sobre a devolución das terras roubadas 

Se agora entrevemos un anaco da obscena práctica racista dos
colonizadores, non é porque os medios trasacordaran senón porque
a campaña a prol da colonización de Palestina xa non ten máis
mentiras que producir. O xenocidio é a realidade innegábel coma
acontecera nos días derradeiros dos Pahalevi en Irán. 

Ora, ¿por que xornais editados aquí deron por boa durante tanto
tempo a decisión das grandes axencias de chamar baixas aos
mortos da Intifada e asasinados aos soldados de Sharon? ¿Por que
todos criticaron a dirección da OLP por non pasar pola proposta do
xeneral Barak (ao que nunca se cita polo seu degrao militar que ta-
mén é o de Sharon) cando a chamada oferta de paz, copia de
moitas outras anteriores, podería compararse a dividir Galiza en
tres campos de concentración divididos por pasos militares?

Claro que a Felipe González, e agora a Zapatero, esta fórmula pa-
recíalles aceptabelmente democrática e xa non digamos a Aznar que
estaba listo a enviar tropa para executalo. A disposición incondicional
pode extenderse ata o xa lonxano goberno Albor, que enviara a Xosé
Luís Barreiro Rivas para certificar a excelente saúde democrática do
goberno de ocupación de Palestina. Raro que tan agudo comentarista
teña desertado un asunto que coñece de primeira man.

Un mar de dólares e ocultación para convencernos de que os
bons son os que disparan dende avións e tanques e os maos os
que se defenden con pedras. O resultado merece a reflexión dos
apocalípticos sobre o proclamado poder absoluto da
comunicación dominante porque á vista está que o que a
propaganda deu de si é o desprezo xeral.♦

Pacifismo e medio ambiente distancian a ambos países

O trunfo de Schröder
na Alemaña non alegra a Washington

Gerhard Schröder.



R.V.A.
O pasado domingo tivo lugar en
Bretoña, na Terra Cha, a II Xor-
nada de Xogos Tradicionais Ga-
legos e Bretóns. A Asociación
Xuvenil Auruxeira, promotora
do evento, pretende promocio-
nar o interese por xogos e depor-
tes tradicionais galegos que pou-
co a pouco se están a perder.
“Moitos maiores de corenta anos
aínda recordan estes xogos, pero
o problema é que non chegaron
á xente nova”, sinala Xan Carlos
Bouzo, presidente de Auruxeira.
“Tratamos de recuperar o
interese pola nosa cultura e nor-
malizar estes deportes”, engade.

Entre os xogos que se practicaron
destacan os bolos galegos, o lan-
zamento de paca, o pau, o tiro de
corda, a billarda, a chave, as pe-
lexas de sacos, a carreira de zan-
cos e a chave bretona. Moitos
destes xogos tradicionais existen
tamén na cultura bretona. Na ta-
refa de afondamento e investiga-
ción dun mesmo pasado celta tra-
balla Auruxeira.  As orixes celtas
desta parroquia da Pastoriza re-
móntanse a un antigo bispado de
finais do século V, momento no
que se establece a primeira igre-
xa céltico-cristiá en Galiza.

Entre os deportes que se in-
tentan recuperar destacan os bo-
los galegos, a  billarda e as cha-
ves, tanto a galega como a breto-
na. A diferencia entre estas últi-
mas radica na forma das mes-
mas, xa que a galega conta cun-
ha vileta  en medio do ferro,
mentres que a bretona consiste
simplemente nun ferro chantado.
Esta variante tamén se atopa nal-
gunhas zonas de Galiza.

Á xornada acudiron medio cen-

tenar de persoas que se achegaron
dende distintos puntos da provincia
lucense. A maioría dos gañadores
nos distintos xogos e deportes fo-
ron participantes da propia Breto-
ña, que aproveitaron a súa maior
experiencia. “Esta xornada forma
parte dun traballo moito máis am-
plo que tenta explorar todas as liga-
zóns que temos coa cultura celta”,
apunta Xan Carlos Bouzo. 

Antes de finais de ano Auru-
xeira ten pensado facer outra xor-
nada de exhibición. “Pretendemos
formar equipos dos distintos xo-
gos e deportes para incluso chegar
a organizar unha liga de parro-
quias e aldeas”, engade Xan Car-
los. O gran reto desta asociación é
conseguir difundir estes xogos
milenarios, especialmente entre
unha xente nova acostumada a
sentarse diante dun videoxogo ou

dun ordenador para entreterse.

Relacións con Bretaña

Outro dos obxectivos que se mar-
ca Auruxeira é o de fortalecer os
lazos coa Bretaña francesa. O na-
cemento e despegue da vila rela-
ciónase directamente cunha loca-
lidade bretona coa que nestes in-
tres existe unha estreita colabora-
ción para afondar no coñecemen-
to das tradicións e costumes co-
múns. A vila chámase Saint Gean
Drolemon, gracias á cal a aso-
ciación de A Pastoriza puido ter
coñecemento do nivel de coinci-
dencia entre os xogos dun e dou-
tro lugar. “De momento por mo-
tivos económicos é imposíbel or-
ganizar campionatos entre unha
vila e outra, algo que é unha má-
goa”, destaca Xan Carlos.♦
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¡Fazaña!; ¡Incríbel!... eses ou
parecidos foron os calificati-
vos que a prensa utilizou para
valorar a vitoria do Deportivo
en Munich fronte ao Bayern.

Ata aí, normal, aínda que
discutíbel por isa especie de
soflamas patrióticas que soen
acompañar este tipo de logros.

¿Pero qué hai detrás dun
simple resultado na “Cham-
pions”? ¿Qué agochan os sun-
tuosos despachos de UEFA e
FIFA na Suíza, paradigmas do
hermetismo?  

A resposta é ben sinxela; o
afán económico e o poder. E de
aí derivan os seus criterios mer-
cantís, as corruptelas e os com-
portamentos de tipo mafioso.

Cada temporada, a UEFA
embólsase só pola “Cham-
pions”, por dereitos de imaxe,
530 millóns de euros. A comi-
sión europea xa está investi-
gando posíbeis fraudes ás leis
da competencia, xa que a UE-
FA (Unión Especuladora como
din algúns) negocia no nome
de clubes e federacións, que
segundo Bruxelas, deberían ter
plena liberdade.

A FIFA, que engloba a to-
das as federacións mundiais,
ten 200 países asociados, máis
que a ONU. O seu poder é ab-
soluto, e a súa opacidade ta-
mén. O gran “chollo” é organi-
zar competicións, buscar
“sponsors” poderosos coma as
multinacionais, e a encher o pe-
to co marketing e a televisión.

Así é difícil que alguén de
dubidosa honestidade non me-
ta a man na caixa. O presiden-
te da FIFA, o suízo Joseph
Blatter, está acusado de ter un-
ha conta bancaria no paraíso

fiscal de Liechtenstein, alimen-
tada periodicamente por algun-
ha cadea de televisión (“O glo-
bo” do Brasil, por exemplo), e
por federacións que desexan
gozar de privilexios.  

Blatter tamén é sospeito-
so de mercar os votos de va-
rios países africanos, cando
gañou as eleccións á presi-
dencia hai catro anos. O pre-
sidente da federación de So-
malia dixo entón que alguén
lle ofreceu 100.000 dólares
para que votara a Blatter.

Noutra ocasión, completa-
mente á marxe de leis ou re-
glas, pagoulle a un árbitro ni-
xeriano 28.000 euros para que
lle fixera confidencias sobre a
corrupción no fútbol africano.
Pero o mellor é a explicación
que deu: “fíxeno por razóns
humanitarias xa que tiña moi-
tos problemas familiares”.

Descoñécese o soldo que
ten este individuo, ao igual que
os demais altos cargos; proba
do oscurantismo da institución.
Pero para mostra un botón: a
súa secretaria ten como coche
de servizo un Mercedes último
modelo. Blatter adoita presu-
mir de que é o presidente do
“país máis grande do mundo”. 

Detrás dos tres goles de
Makaay está todo este imperio
do mal. Detrás da sana alegría
dunha afección está o máis
claro exemplo dun capitalis-
mo brutal, e detrás dos so-
rrisos apacíbeis deses señores
ben vestidos e mellor alimen-
tados que aparecen nos sorte-
os europeos, están as despia-
dadas loitas polo dominio e o
poder do deporte-negocio por
excelencia, o fútbol.♦

Organizados pola Asociación Xuvenil Auruxeira 

Celébrase en Bretoña a II xornada de
Xogos Tradicionais galegos e bretóns

Os encontros de xogos tradicionais sucédense nestes anos. Na foto, un campeonato de
bolos celtas en Nigrán.                                                                                     A . N .T.

Un negocio redondo
MANUEL PAMPÍN

Correo electrónico: subs.anosaterra@terra.es

Galiza/Estado/Portugal 82 euros/ano, 41 euros/semestre.
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Vigo terá unha
escultura de Pérez
Esquivel
O Premio Nóbel da Paz, Adolfo Pé-
rez Esquivel concretou o pasado luns
dia 23 co alcalde de Vigo, Lois Pérez
Castrillo o seu proxecto de realizar
unha escultura na cidade que evoque
a emigración galega. Esquivel lem-
brou que os seus pais sairon do por-
to de Vigo cara a Arxentina como
tantos emigrantes aos que quere ho-
menaxear nunha obra que xa anun-
ciou nunha entrevista en A Nosa Te-
rra na que pediu que se trasladase a
idea ao goberno municipal de Vigo.♦

Manuel María,
escollido
polos escritores
A Obra Completa de Manuel Ma-
ría (Espiral Maior) recibiu o apoio
dunha maioría de votos na convo-
catoria aberta pola Asociación de
Escritores en Lingua Galega entre
os seus socios para escoller o li-
bro do ano. A obra foi votada en-
tre dez candidatas propostas por
un comité designado pola Aso-
ciación e a entrega do premio reali-
zarase na coñecida como Cea das
Letras que terá lugar o próximo día
27 de setembro en Compostela.♦

Rei Ballesteros,
segundo
Ramón Piñeiro
O escritor Anxo Rei Ballesteros
foi desginado gañador da segunda
edición do Premio de Ensaio Ra-
món Piñeiro convocado pola Edi-
torial Galaxia e patrocinado por
Unión Fenosa. Tempo e vinganza
foi a obra elexida unanimemente
polo xurado do galardón e nela o
autor revisita o Hamlet de Shakes-
peare. Anxo Rei Ballesteros é au-
tor de obras como A sombra dos
teus soños, Dos anxos e dos mor-
tos ou Loaira.♦

O Le Corbusier
galego en
Amsterdam
Viaxará a Amsterdam desde Galiza e
inaugurará unha nova sala no Beurs
van Berlage. A exposición Le Corbu-
sier. Viaxe ao mundo dun creador a
través de vintecinco arquitecturas,
producida pola Fundación P. Barrié de
la Maza en colaboración coa Escola
Técnica Superior de Arquitectura, es-
tará na cidade holandesa do 11 de ou-
tubro ao 12 de xaneiro de 2003. Ade-
mais de Santiago e A Coruña, a mostra
percorreu cidades como Málaga, Cá-
diz, Barcelona, Madrid ou Sevilla.♦
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s museos e os centros de arte póñense a
reflexionar neste outono. No Museo do
Pobo Galego os días 26, 27 e 28 reú-
nense en torno ao tema “Museos: cons-

truindo a identidade” e os días 3, 4 e 5 será a Fun-
dación Luis Seoane da Coruña a que acolla a reu-
nión de responsábeis de casas-museos e funda-

cións de escritores. Amiga de Seoane era Maruxa
Mallo. As súas Naturezas vivas poderanse ver
na sala de Caixa Galicia een Vigo no ano no que
se cumpre o seu centenario. En vivo, pola con-
tra, compre asistir ás performances de Antón
Lopo en Santiago, montaxes creadas arredor da
mostra Accións que ten aberta a galería Trinata.♦

O

Os nomes
do exilio

Chegada a Francia de refuxiados despois da caída de Xixón, 1937. 



O martes 17 de setembro tivo
lugar a inauguración da expo-
sición organizada pola Funda-
ción Pablo Iglesias, que presi-
de Alfonso Guerra, sobre o
Exilio. O rei preside o Comité
de Honor e en carácter de tal
asistiu ao Palacio de Cristal do
Parque de Retiro de Madrid,
preparado moi axeitadamente
para recibir a mostra. Coa súa
presencia quedou inaugurada.

A entrada foi por rigurosa invita-
ción e destacábase a presencia de
políticos exiliados como Santia-
go Carrillo e actuais como Ro-
dríguez Zapatero, Guerra, Ruíz
Gallardón, Pilar del Castillo e
Virgilio Zapatero, Comisario da
Exposición e tamén o Presidente
do Tribunal Constitucional.

O día seguinte quedou xa a
dispor do público en xeral. En
horas tempranas comezou a en-
grosar a numerosa cola que se
formou para chegar, moi amo-
diño, onde se mostraban os pri-
meiros documentos, protexidos
por cristais, en número de 400 e
que van, dende unha maleta
construída no Campo de Con-
centración de Argelès por un
exiliado e que lle serviu de ber-
ce ao seu fillo, ata fotos estarre-
cedoras dos campos onde cun
frío de varios grados baixo cero
se bañaban algúns no mar para
tratar de espantar os piollos que
literalmente os invadían.

Os documentos, cartas, por
exemplo unha de Areilza, conde
de Motrico embaixador entón en
Bos Aires que comunica a Espa-
ña a morte de Niceto Alcalá Za-
mora e que a encabeza dicindo
“me cabe la honra” de comuni-
car a vuecencia el fallecimento
de Dn. Niceto Alcalá Zamora.
Diversas publicacións de toda
índole, entre elas un exemplar
de “Galeuzca”, pasaportes e car-
nés de identidade falsificados,
obxectos para ocultar documen-
tos, fotos de acontecementos po-
líticos como a reunión de Cortes
celebrada en México á que asis-
tiron os nosos catro deputados
residentes en Bos Aires, o paso
dos Pirineos a Francia onde os
agardaban os desapiadados
Campos de Concentración,
“Allez allez les homes par ici,
les femmes avec les enfants par
là!” Fotos dos meniños partindo
do Norte despois do bombar-
deo-destrución de Gernika, da
caída de Bilbao ou Asturias e
que eran repartidos por Francia,
Inglaterra, Bélxica, Holanda,
Unión Soviética e México. Ne-
nos que se converterían para
sempre en “nenos da guerra”.

Esa traxedia nosa, que eu vi-
vín con amargor en cada unha
das súas etapas, e da que teño re-
cordos moi tráxicos como cando
chegou a Burdeos unha muller
aragonesa que, fuxindo das tro-
pas franquistas o coche en que
viaxaba caeu por un precipicio.
Puideron recollela cunha rotura
de columna e apoiada en dúas al-
mofadas chegou logo de moitas
horas de tren ao Hospital borde-

lés. Separada do resto da familia,
descoñecendo o seu paradoiro,
puiden, perante ano e medio vi-
sitala e darlle un pouco de quen-
tura no seu longo calvario de va-
rias intervencións cirúrxicas. Fi-
nalmente a vida recuperouna e
puido reunirse co resto da fami-
lia. Esta pequena anécdota per-
soal é unha máis das moitas pa-
decidas polos exiliados.

Poucos galegos

Hai 500 nomes de exiliados xe-
ralmente coñecidos, algúns fa-
mosos, impresos nunha cortina
de cristal próxima ao teito, de-
ses 500 nomes hai algún galego,
pouquiños. Os nosos exiliados
foran saíndo, a maior parte nos
primeiros momentos da guerra
e pouco a pouco, individual-
mente, con graves riscos a tra-
vés de Portugal, si tiñan sorte e
non eran devoltos na fronteira e
ser logo fusilados, ou queima-
dos no barco en que pretendían
fuxir como os dous curmáns de
Castelao… Hai fotos de solda-
dos mutilados na fronteira, de
xente intentado entrar en Gi-
braltar, de refuxiados castigados
atados a un poste nun campo de
concentración, dalgún barco
partindo de Alacant rumbo o
Norte de Africa, de Max Aub no
campo de Djelfa, do traslado de
exiliados no “Sinaia” ou no
“Mexique” a México, no “Win-
nipeg” a Chile e do “Massilia”
ou “Campana” a Arxentina. Do
enterro de Azaña nun pobre fé-
retro colocado enriba dunha ca-
rretilla de madeira. Foto de Don
Juan coa súa família, repatria-
ción dos restos de Castelao. De
dona Dolores Rivas Cherif, viú-
va de Azaña, sendo saudada po-
lo rei e a raiña en México, uni-
forme do Campo de Manthau-
sen, bandeira do Campo de Da-
chau en Alemaña. Chegada a
Paris de combatentes españois
na resistencia francesa. E tamén
un estremecedor poema de Lo-
renzo Varela:

¿Y cómo van a desterrarme entero
si es mi cuerpo figura de tu polvo,
si mis huesos son barro de tus eras y
la sal de tu mar está en mi piel?

Entre a obra gráfica, non moi
abundante, un cadro de Maruxa
Mallo, un debuxo
publicitario de Se-
oane, (un cartel de
Cinzano), e o de-
buxo de Castelao
feito por Bagaría.

Fun a esta ex-
posición con todo
o fervor, con toda
a emoción que os
tan longos tempos
de exilio que me
tocaron vivir, ne-
cesariamente ti-
ñan que producir-
me. Hei de reco-
ñecer que o esfor-
zo foi grande por
parte dos organi-
zadores desta
mostra tan agarda-
da e desde hai
tempo. Contaron
con moita colaboración na busca
do material. Ademais do Centro
Reina Sofia, do Arquivo do Parti-
do Comunista, dos fondos do
Amical Manthausen, outras enti-
dades ou persoas que lles facilita-
ron documentos importantes. Foi
unha grande e penosa tarefa a de
revivir acontecementos tan dra-
máticos que marcaron para sem-
pre a máis dunha xeración, espe-
cialmente a xeración dos venci-
dos, dos perdedores, dos que tive-
ron que deixar atrás todo e non le-
vaban sequera a esperanza.

Era hora, xa era hora, xa de-
beu ser hora hai moito tempo,
pero temos que decatarnos que a
memoria histórica non se recu-
pera cun só xesto, ten que ser al-
go máis profundo, que chegue a
todos, que se comparta con to-

dos. Teñen que re-
coñecer o mal que
se fixo, e non se
pode consentir
que os nomes dos
culpábeis sigan a
torturar as nosas
lembranzas vén-
doos nas paredes
das rúas e prazas e
nos “pisapapeis”
que diría Díaz
Pardo “adornando
as nosas prazas”.

Os galegos en
particular, temos
que continuar a
tarefa comezada
en febreiro do
2001 nesa cidade
de Pontevedra e
en setembro do
mesmo ano en

Santiago no Congreso Interna-
cional do Exilio Galego que
deu moi bos froitos. Todo ese
material logrado con tanto es-
forzo, debe ser utilizado, difun-
dido incasabelmente para es-
pertar a conciencia de todos.
Tampouco podemos permane-
cer calados ante esas subven-
cións que se outorgan á Funda-
ción Francisco Franco, levada
pola súa filla co fin de facer
propaganda do nefasto réxime.
Xa é hora de facerlle xustiza a
todos os sacrificados.♦

Nº 1.049
Do 26 de setembro ao 2 de outubro de 2002
Ano XXV

Despois do golpe militar de
1936 MARIVÍ VILLAVERDE
exiliouse a Francia coa súa
nai e os seus irmáns para
encontrarse co seu pai, o al-
calde republicano Elpidio
Villaverde. Logo, o destino
estaría en Buenos Aires,
onde participaría xunto co
seu compañeiro Ramón de
Valenzuela no activismo
cultural e político dos exi-
liados galegos. Mariví Vi-
llaverde é autora do libro
de memorias Tres tempos e
a esperanza (Col. Mulleres,
A Nosa Terra).♦

A desterrada vilagarciá Mariví Villaverde vi-
sitou, aos seus 80 anos, a exposición que

sobre o exilio se celebra estes días en Ma-
drid. Aquí ofrecemos a súa crónica persoal.

Nós, os vencidos
MARIVÍ VILLAVERDE

Tropas republicanas fuxindo cara a Francia. Marzo de 1939. Fotografía de Robert Capa.

‘Fun a esta
exposición con
todo o fervor, con
toda a emoción
que os tan longos
tempos
de exilio que me
tocaron vivir,
necesariamente
tiñan que
producirme”
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CARME VIDAL
En decembro sairá publica-
da a obra completa de Avilés
de Taramancos e os coñece-
dores do escritor sorprende-
ranse ao ler por vez primei-
ra un conxuntos de poemas
ate o momento inéditos. A
riqueza literaria dalgunhas
destas composicións obriga-
rá a revisar o mundo lírico do
autor ao que este ano se lle
adica o Día das Letras Ga-
legas. O poeta Miguel Anxo
Fernán Vello será o encarga-
do da edición e Espiral Maior
a editorial que publique o
conxunto poético de Avilés.

Os poemas inéditos que verán
a luz dentro de dous meses
percorren toda a vida literaria
do escritor. En carpetas e na
casa de Noia do autor gardá-
banse pezas de mocidade, da
estadia en Colombia e da eta-
pa na que regresou a Galiza.
Trátase, segundo o editor Mi-
guel Anxo Fernán Vello, dun
“volume importante” de poe-
mas que “enriquecen unha
obra que terá que ser vista a
partir de agora tendo en conta
estes escritos descoñecidos”.
O volume que Espiral Maior
prepara incluirá asimesmo a
edición de textos dispersos do
autor, publicados en volumes
colectivos e publicacións pe-
riódicas. Aos inéditos garda-
dos na casa familiar de Avilés
de Taramancos sumaranse ou-
tros que o editor está recom-
pilando e que están na pose-
sión de distintos particulares
cos que está a tomar contacto. 

Avilés de Taramancos non
deixou ningún libro sen pu-
blicar pero si algunha serie de
poemas de certa unidade que
responden a un tempo e unha
estética e gozan de unidade
estilística. “Hai poemas iné-
ditos extraordinarios” apunta
Fernán Vello, a quen o poeta
lle confiou antes da morte a
súa vontade de que fose o en-
cargado de recompilar toda a
súa obra. “É unha grande res-
ponsabilidade e tamén unha
enorme ledicia poder encar-
garme da edición da súa obra,
tal e como era o seu desexo”,
afirma Fernán Vello, que se
fixo en exclusiva cos dereitos
sobre a obra completa xestio-
nados pola familia e nos que
estaban interesados varias
editoras. A Obra poética com-
pleta levará un prólogo do
editor e un estudio introduc-
torio do poeta Xosé Mª Álva-
rez Cáccamo. Espiral Maior
publicará asimesmo un volu-
me de homenaxe a Avilés no
que se recollerán poemas es-
critos por máis de corenta au-
tores que tiveron relación co
escritor de Noia. Os poetas
Ana Romaní e Miguel Anxo
Fernán Vello serán os encar-
gados da edición. 

As editoriais prepáranse

A máis de sete meses do Día das
Letras Galegas a maior parte das
editoriais teñen xa ultimado o
programa de publicacións idea-
das para a celebración. Galaxia
anuncia que tirará do prelo unha
antoloxía da que se encargará
Ana Romaní e unha biografía a
cargo de Xosé Mª Álvarez Các-

camo ademais de recuperar a co-
lección de poesía Dombate coa
edición de As torres no ar. Edi-
cións Xerais porá na rúa unha
fotobiografía a cargo de Dolores
Arxón e Lois Agrelo Hermo, un-
ha biografía da que se ocuparán
Dolores Arxón e Xavier Castro
ademais da edición de Nova
crónica das Indias, Cantos Cau-
canos e unha obra de teatro iné-

dita. A Nosa Terra conta cunha
recente edición dunha antoloxía
realizada por Xosé María Álva-
rez Cáccamo, quen elaborará ta-
mén para a editorial unha bio-
grafía na colección Esencias,
ademais do volume de A Nosa
Cultura dedicado a Avilés de Ta-
ramancos e publicado hai uns
meses na comemoración do dé-
cimo aniversario da súa morte,

que inclúe máis de dez traballos
elaborados arredor da súa figura
por autores como Manuel Álva-
rez Torneiro, Manuel María, An-
tón Capelán, Ana Romani, Do-
lores Arxóns, Xavier Castro,
Xosé María Álvarez Cáccamo,
Luísa Villata, Teresa Seara,
Martín Veiga e unha ampla en-
trevista co escritor asinada por
Xan Carballa.♦

Varias carpetas de poemas inéditos
completarán a obra de Avilés de Taramancos



Título: Millo verde.
Autor: Xosé Fernández Ferreiro.
Edita: Xerais.

Xosé Fernández Ferreiro é, sen
dubidalo, un dos autores gale-
gos máis capaces á hora de po-
ñerse a novelar sobre o que se
apalpa no ambiente do momen-
to. Cumpría achegarse ao wes-
tern, e escribiu A Morte de
Frank González, nunha época
na que este xénero era moi po-
pular. Logo chegoulle a hora ás
encoradas con Morrer en Cas-
trelo de Miño, un relato dos
abusos daquela política tan
querida polo dictador que per-
mitiu a uns poucos enriquecer-
se con recur-
sos que eran
de todos. O
tentador mun-
do das estrelas
do celuloide
reflectiuno en
Corrupción e
morte de Bri-
gitte Bardot. Á
c i enc i a - f i c -
ción achegou-
se en Reporta-
xe cósmico.
En Agosto do
36, a Guerra
Civil. Són só algúns títulos,
porque este prolífero autor to-
cou moitas outras temáticas; a
última, a fábula sociopolítica
de O último paraíso.

Hoxe é case imposíbel pasar
un día sen escoitar/ver algunha
noticia sobre a violencia domés-
tica, de xénero (¡que eufemismo
tan mal buscado!) ou sobre cans
que morden xente. Non é que
antes non houbera ou fosen me-
nos graves, o que pasa é que in-
teresa a mensaxe política que
agachan. Fernández Ferreiro,
neste caso, escolleu a violación,
a violencia sexual para a súa no-
vela. Como protagonistas, unha
menor e un profesor, de sona e
acreditado prestixio cultural,
acusado de violala. 

Son actores principais o
profesor Ortiz Cancela e a
alumna María Teresa Seoane
Iglesias, porque loxicamente,
ambos son suxeitos directa-
mente afectados pola acción,
logo xurdirán outros que se
adonarán do campo de batalla
relegando os dous a simples ob-
xectos. Estes secundarios loca-
lízanse en dous ambientes con-
trapostos (dun lado, o traballa-
dor, obreiro, de Andrade e, dou-
tro, o selecto e rico da urbani-
zación das Hortensias onde vi-
ve o profesor) e outros tantos
núcleos: o familiar, no que po-
demos incluír os compañeiros
de traballo, claramente defen-
sor do profesor Ortiz Cancela,
fronte a asociacións feministas,
APAS, cidadáns indignados,
prensa, radio…, que, deica a
conclusión, deixarán nun ter-
ceiro plano os avatares legais e
os pais de María Teresa.

Xustamente, o miolo da no-
vela está aí, na acción dos que
protestan, capaces de crear un
clima social moi agresivo so-
bre a persoa do profesor e os
seus familiares, ao que se enga-
den tintes de vendetta política e
que está ben manexado por
Fernández Ferreiro. Esta é a
violencia da novela, a exercida
polas paixóns (sempre tan irra-
cionais), creadas con escuros in-
tereses, que pretenden cobrar
xustiza sen importarlles que un

acusado tamén pode ser inocente. 

Achegarse ao lector

É este un tipo de escrita opor-
tuna porque está feita a pedido
das circunstancias, da cal o ob-
xectivo prioritario non é lograr
excelsas obras literarias (ao
que tampouco debería renun-
ciar na medida das súas posibi-
lidades) senón achegar a litera-
tura ao leitor, nobilísimo e en-
comiábel fin que é un dos prin-

cipios rectores da narrativa de
Fernández Ferreiro desde aquel
A morte de Frank González e
que hoxe resulta tan urxente ou
máis que hai 27 anos. 

Deste tipo de literatura po-
derase dicir que non ten moita
calidade literaria, que o seu
principal don é o oportunismo e
moitas cousas máis… pero
constitúe un dos métodos máis
efectivos á hora de atraer novos
leitores e non anda o mundo so-
brado de autores que atendan a
intereses xerais, antes que ao
prurito da súa obra persoal.
Non é o único e a literatura ga-
lega pode presumir de moitos
outros nomes nesta liña, sen
que por forza teñan que facer
este tipo de escrita. Saben que
unha literatura non pode sobre-
vir só con grandes obras, por-
que lle son tan imprescindíbeis
outras máis modestas que aten-
den as prosaicas apetencias de
cada instante. Da mesma ma-
neira que non se lle pode esixir
a ningún escritor que sexa Ro-
salía, Castelao, Cunqueiro,
Dante ou Saramago en todo o
que escribe (para iso só os es-
collidos están dotados), tam-
pouco se lle pode pedir ao leitor
que só acepte expresións feno-
menais en cada momento.

O mellor e o peor

A maneira en que se crea o am-
biente opresivo, a partir dos di-
ferentes comunicados e noti-
cias nos mass media, áchase
entre o mellor de Millo Verde á
vez que constitúe unha contun-
dente denuncia da deshumani-
zación destes medios para os
que o importante non é ofrecer
información veraz senón ven-
der máis a custa do que sexa. 

Entre o peor, hai algúns que
outros “detalles” como esas cla-
ses nocturnas de bacharelato
(hoxe tan difíciles de atopar) ou
unha vendima certamente sero-
dia que afectan á verosemellan-
za. Ademais, os diálogos por
veces son forzados e moi pouco
naturais; non obstante, neste ti-
po de novelística, o leitor non
acostuma fixarse moito en cou-
sas así, o que lle interesa é saber
como se desenvolve a novela.
Digamos entón que conta con
dous momentos álxidos: o co-
mezo, coa acusación e todo o
rebumbio que se monta, e o re-
mate, onde se aclara todo, antes
do enigmático parlamento que
pon cabo á novela e que dispa-
rará na mente do leitor insospei-
tadas dúbidas e interrogantes.
Pero a novela en si, o seu gran
corpo, é o que está entre ambos,
a vida cotiá do acusado, como a
súa casa se transforma nun cár-
cere, porque a sociedade o forza
a unha “voluntaria” reclusión ao
condenar no sospeitoso a bruta-
lidade do crime.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Narradores
en antoloxía
Afeitos a antoloxías poéticas de
décadas, séculos ou xeracións,
Ramón Nicolás e Armando Re-
queixo ofrécennos unha novida-
de con esa feitura pero adica-
da á narrati-
va. Dezase-
te son os
narradores
dos que Ma-
teria prima
(Xerais)
recolle un re-
lato inédito,
acompañado
dunha reseña
biográfico-
literaria de ca-
da escritor. Marilar Aleixandre,
Fran Alonso, A. Angueira, Xur-
xo Borrazás, X. C. Caneiro,
Bieito Iglesias, Cid Cabido, Xa-
vier Queipo, Luísa Villalta, A.
Riveiro Coello, Suso de Toro,
X. M.Valcárcel, Luís Rei
Núñez, Ramón Loureiro, Xosé
Miranda, Xurxo Souto e M. A.
Murado son os seleccionados
para esta colección de relatos de
autores que, maiormente, se de-
ron a coñecer na década dos no-
venta do século pasado.♦

Escribir con
menos de vinte
Raquel Campos Pico naceu en
1984 e xa ten un libro publicado.
Otma Nicolaievna. As catro
grandes descoñecidas (Ir Indo)
conta a vida das ca-
tro duquesas de
Rusia, fillas do
zar Nicolás II e
de Alexandra Fo-
dorovna, e é o tí-
tulo gañador da
XIV edición do
Premio Rúa
Nova, certame no
que a autora
conseguira no ano
anterior unha men-
ción especial por A
princesa velada. A
mesma editorial
publica asimesmo
o texto gañador do
premio en castelán. Juan Gómez
Bárcena (Santander, 1984) fíxo-
se co galardón con El héroe de
Duranza.♦♦

Relatos da
emigración
Diáspora-com (Toxosoutos), de
Xosé M. Lobato Martínez, é un
conxunto de relatos coa emigra-
ción como
protagonista.
Un océano se-
para os
ámbitos
xeográficos dos
contos e os per-
soeiros teñen en
común o ter que
deixar a terra
para buscar vida
máis alá das súas
fronteiras. Algunhas das
historias sucederon realmente
pero o autor tomou boa conta de
enmascarar os nomes auténticos
para non identificar os protago-
nistas deses relatos tan
auténticos como literarios.♦

Este tipo
de literatura
constitúe
un dos
métodos
máis
efectivos
á hora
de atraer
novos
leitores.
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Xerais.
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Miguel Anxo Fernández.
Galaxia.

3. MILLO VERDE
F. Fernández Ferreiro.
Xerais.
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RELATOS
CONTEMPORÁNEOS.

Varios Autores.
Xerais.
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Galaxia.
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Xerais.
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O profesor, a violación e a sociedade
Fernández Ferreiro volve aos temas de actualidade

Xosé Fernández Ferreiro. A . N .T.
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Título: A terra baldía.
Autor: T.S. Eliot.
Tradución: Mª Fe González Fernández e Ar-
mando Requeixo.
Edita: Follas Novas.

Todo lector agradecido de A terra
baldía débelle a Eliot, alomenos,
dous momentos afortunados: o
primeiro, liberalo da inoportuna e
tediosa torpeza dalgúns reseñis-
tas, empeñados en anticiparnos
un argumento, que a falta de orde
lóxica no discurso do poema,
montado de forma fragmentaria,
fai do labor destes algo imposí-
bel, cando non, absurdo; o segun-
do, o que realmente importa, é o
ternos legado unha das creacións
líricas máis intelixentes e emoti-
vas de todos os tempos, e nunca
mellor dito, se lembramos que a
poética de Eliot neste libro defen-
de un tratamento do tempo, que
tildo un pouco en broma, como a
“cuarta dimen-
sión” no feito
literario.

Hai varios
modos de abor-
dar a lectura do
poema, e se é a
primeira vez, a
opción máis
intelixente, sen
dúbida, é a de
mergullarse no
mesmo deixán-
dose levar pola
súa rica e máxi-
ca polifonía sen
a axuda de nin-
gún intermedia-
rio; así que na-
da de estudios
preliminares,
introduccións e
mesmo, se cadra, esta simple re-
seña. O propio Eliot, inclusive,
convertiuse no seu principal
atranco ao incorporar as súas ce-
lebérrimas notas, que poden inte-
rrumpir a lectura e no fondo pou-
co aclaran. Son froito das xa co-
ñecidas  inseguridades do autor,
que quixo asi gañar a comunida-
de de críticos e profesores de uni-
versidade, aínda que sempre teño
a sospeita de se non será outra das
súas elegantes e desdeñosas ironí-
as para con eles: “mirade que co-
ma sempre non vos ides enterar
de todos os referentes literarios e
históricos que incorporei no tex-
to”. Ollo, que non estou negando
diferentes niveis de lectura, sem-
pre enriquecedores, pero deixe
estes para cando volva de novo ao
texto; entón con esa distancia, in-
terrogue e estudie as fontes,  pro-
curando evitar que unha sobrein-
terpretación erudita das notas re-
mate por desprazar o único im-
portante: o propio poema; trampa
na que xa cairon moitos.

A mellor clave e síntese  pa-
ra entender a forma e o ton no
que está escrito o poema, déu-
nola Eliot nas dúas citas que o
anteceden. A primeira en latín e
grego reza: “pois eu mesmo vin
cos meus ollos a Sibila pendura-

da dunha ánfora en Cumes, e
cando os rapaces lle dicían: Si-
bila ¿que é o que queres? ela
respondía: Quero morrer”; para
os que non estean versados en
mitoloxía deben saber, que a Si-
bila de Cumas pediulle a Apolo
a inmortalidade, algo que este
lle concedeu, pero a Sibila es-
queceu solicitar tamén a eterna
xuventude para a súa desgracia. 

Pero se nos quedamos no ton
tráxico deste mito estariamos co-
metendo un erro, porque tamén é
importante saber que procede do
Satiricón de Petronio, unha sátira
menipea, e que a anécdota está
posta na boca do personaxe Tri-
malción, o rico e repugnate anfi-
trión dun banquete romano, no
que entre comidas e vomitivos os
invitados compiten entre eles por
contar a historia máis triste só por
distraerse. A correlación, ou “co-
rrelato obxectivo” que diría Eliot,
entre a cita e A terra baldía é per-
fecto: unha historia tráxica nun
marco completamente sórdido. 

A segunda cita-adicatoria,
non é menos importante: “Para
Ezra Pound / o mellor artesán”. A
cita é un préstamo de Dante, au-
tor que admiraron ambos, pero
sobre todo é o recoñecemento de
Eliot do moito que A terra baldía
lle debe a Pound. Eliot descon-
certado cos resultados “caóticos”
do seu borrador confioullo ao seu
compatriota, e este como xa fixe-
ra con Yeats e con Joyce, expur-
gouno de todos os elementos dis-
cursivos que puidesen lastrar o
poema, quedanda tal e como o
coñecemos hoxe. Non quero pa-
sar por alto a aportación da pri-
meira muller de Eliot, Vivien,
que contribuiu con atinadas co-
rreccións e incluso algúns versos
da súa autoría que o seu home in-
corporou ao poema. Non todo foi
conflictivo nesta relación, tamén
houbo grandes acertos.

Felicito a atinada traducción
de Mª Fe González e Armando
Requeixo, que souberon darlle o
ton que a linguaxe poética de
Eliot solicita, sobre todo fronte a
traducción ao castelán que coñe-
zo de José María Álvarez, sempre
demasiado “halagadora”. Traicio-
nar será inevitábel ¿pero tanto?.

Pecho o artigo coa mellor
das invitacións surrealistas que
coñezo (mesmo antes de que o
surrealismo estivese en marcha):

Ese cadáver que plantáche-lo 
ano pasado no teu xardín,

¿Comezou a agromar?
¿Florecerá este ano?

¿Ou a xeada imprevista lle
estragou o leito?

¡Ei, mantén o Can lonxe de 
aquí, que é amigo do home,

ou coas súas unllas volverá de 
novo a desenterralo!

Non é de estrañar esta afirmación
de E. Pound: “non teño máis re-
medio que admitir, ¡que diaños!,
`o fulano sabe escribir´”♦

ADOLFO BOADO

No fértil territorio poético de T. S. Eliot
Follas Novas reedita un dos seus textos fundamentais: A terra baldía

A mellor
opción
para
abordar
o poema
é a de
deixarse
levar pola
súa rica e
máxica
polifonía
sen a axuda
de ningún
interme-
diario.

T.S. Eliott, de quen se celebra o 27 de setembro o aniversario do nacememto.



Chegan, co outono, as novas
programacións das diferentes te-
les, novidades que as máis das
veces só son reenganches post-
vacacionais de programas aben-
zoados co éxito dos shares ou
repartos de audiencia. 
Polo visto ou lido na metalitera-
tura cada vez máis abondosa xe-
rada pola televisión, confírmase a
interacción entre espacios e cade-
as diferentes. Esta reciclaxe que
afecta a “nominados/as” e ex-
concursantes diversos, tertulia-
nos da súa propia e indefiníbel
circunstancia, non supón sen em-
bargo aportación algunha de tipo
ecolóxico, ao tratarse de material
moi pouco bio ou teledegradábel.

Así esas “Crónicas” xa non
marcianas senón dalguna cons-
telación das que ten citado Car-
los Jesús (un intelectual compa-
rado coa fauna televisiva de no-
va fornada), vense inundadas
nesta nova entrega por un exér-
cito de expulsados de diversos
programas concurso (nomea-
damente “O.T.” e “G.H.”, xa
nos entendemos), que falan das
súas apaixoantes peripecias vi-
tais na Sodoma e Gomorra da
finca madrileña, ou na tola aca-
demia de cantantes. Resulta cu-
rioso comprobar como o gaña-
dor da edición en curso, o noso
compatriota de nome escasa-
mente autóctono, aparece ausen-
te deste circo equiparábel ao dos
“freaks” de Tod Browning. O
seu perfil semella demasiado

normal para estes mesteres, e
donde outros ofrecen a crónica
dunha masturbación enriba dal-
guén, el só podería aportar un
guiso caseiro ou cousa así. ¡Para
unha vez que os galegos chegá-
bamos ao máis alto e van e sí-
guennos a ignorar secular e me-
diaticamente!

Neste descenso aos infernos
por parte de Sardá, donde este
aínda adoita a fasquía de non
querer chamuscarse, nada pode
sorprender. Agora xa suprimeu a
maioria de humoristas que tiña
en plantel para supeditalo todo á
tropa de zombis aludida, que in-
clúe outros vociferadores xa co-
ñecidos e o seu lugartenente Bo-
ris, aquel que viñera aquí a facer
aquelo de “Sol e Lúa”, frustrada
telenovela producida por estes
pagos. Para min que Sardá can-
do decideu matar a súa proxec-
ción do Sr. Casamajó (da pior
maneira: dándolle, ridiculamen-
te, forma), matou xa algo a súa
conciencia. Durante anos de ra-
dioescoitador resistinme a crer
que ambos foran o mesmo ser. O
señor Casamajó parecía máis
progresista e agudo que Sardá.
Todo o que veu despois non fai
máis que confirmar que, en
esencia e contra as presuntas
evidencias, non debían ser a
mesma persoa.

Mentres se anuncian as novas
ofensivas da Operación Trunfo e
o Grande Irmán, outros que foron
secuelas con aspiracións exitosas

esmorecen nun penoso limbo te-
levisivo, fóra do tempo e das au-
diencias. Así “Popstars” como
antes o “Bus”, e menos a galega
“Éxito”, que supoño feita para
ver si coaba, pero que pasou fi-
nalmente con discreción, coma
un refrito dos shows karaokeiros
do eterno Piñeiro.

Na TVG, paraíso da reposi-
ción estival, onde podes ver un
día unha gala de Juan Pardo do
Xacobeo do 93 e ao seguinte ou-
tra do mesmo  intérprete, pero
doutro Xacobeo ulterior, aínda
que probablemente co mesmo
playback nos dous casos, anun-
cianse así e todo novidades.

Unha, a ausencia de Ana
Kiro, raíña das sobremesas,
que acaso por desavenencias
económicas desaparece sorpre-
sivamente da pantalla. Outra, a
estrea da teleserie “Avenida de
América”, que ven ocupar a
hora e día da lembrada “Mare-
as Vivas”, que xa perdera forza
e interese pola desaparición su-

cesiva dos seus intérpretes
máis senlleiros.

No que poidemos ver na pri-
meira entrega, a serie colle un
pouco das do estilo “Ao sair da
clase” (no perfil dos/as alumnos,
máis ben xente guapa, urbana e
un pouco “pijilla”; non confiaría
eu moito nas bondades da súa
futura cociña) e da de A3 que
remeda aquela de Fama. Curio-
samente nesta oficia o galego
Víctor Mosqueira de instructor
musical, e en “Avenida” faino
Evaristo Calvo de profesor de
cociña. Os dous compoñentes
do dúo teatral “Mofa e Befa”,
imaxinamos que Evaristo non
poderá aquí ensinar as delirantes
receitas que ambos poñían en
práctica no xenial sketch “Coci-
ña económica”. Aquí haberá que
conformarse con pratos máis co-
rrectos e con pouco picante. Es-
peremos que mellores, por iso,
que os “combinados”.♦

GONZALO VILAS
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O Ollo Público
Revista das artes

Nº 5. Xullo-setembro de 2002. Prezo 2,40 e.
Dirixe: Sara González Carbón e Fernando 
Vilaboa Martínez.
Edita: Adesga.

Literatura, pintura, cómic, fo-
tografía, música, cine e pensa-
mento son as áreas que aborda
esta publicación. Des-
taca a am-
pla reporta-
xe
dedicada ao
escritor e
dramaturgo
Andrea Ca-
milleri e as
pinturas de
Beatriz Soto.
Tamén conta
con cinco pá-
xinas que dan unha visión do
cine europeo na década dos
50, desglosando a información
por países, ademais de incluír
un amplo artigo sobre a pega-
da do franquismo.♦

Cerna
Revista galega de
ecoloxía e meio ambiente

Nº 36. Outono de 2002. Prezo 3 euros.
Edita: ADEGA.

O tema máis sobranceiro da
publicación céntrase na elec-
tricidade negra, que ocupa ta-
mén a portada. Grande canti-
dade de datos e de gráficas
avalan esta reportaxe sobre o
impacto ambiental das
centrais térmi-
cas de car-
bón. Tamén
destaca o
repaso
histórico
que fai
Ramón Mu-
ñiz acerca
dos
escenarios
das mobiliza-
cións hai 25
anos en defensa da terra. Un-
ha sorprendente visión do
Padre Sarmiento, como o pri-
meiro ecoloxista do Estado
español, ocupa as páxinas da
sección histórica.♦

Página Abierta
Revista
de ensaios políticos

Nº 129. Setembro de 2002. Prezo 4 euros.
Dirixe: Manuel Llusía.
Edita: Página Abierta, Soc. Cooperativa.

A inmigración ocupa un lugar
destacado. Nun texto
amplo, da
man de
Javier de
Lucas, co-
méntase
todo o
relacionado
co Libro
Branco da

inmigración,
que se ve
complementado por dez páxi-
nas de análise sobre estatísti-
cas e delictos referidos a este
colectivo. Tamén destaca a
reportaxe sobre a situación de
Uruguai.♦

Da masturbación marciana
á cociña económica

No número 1046 de A Nosa Terra, 5 a 11
de setembro de 2002, insírese so o título de
“Fora as vossas torpes maos do Romancei-
ro Galego” un texto no que o autor nun ton
extremadamente insultante e agresivo –fa-
la de “desfaçatez”, “desonestidade”–, des-
cualifica os autores e o contido do libro Ro-
manceiro en lingua galega, Xerais, 2002,
do que somos coautores.

Comeza o refutador sinalando que X.
R. Mariño Ferro e Carlos L. Bernárdez
nunca investigaron sobre o tema, ¿que é
daquela un traballo como o agora publica-
do senón froito dun labor de investigación?
¿Pensa este señor que ninguén pode por
primeira vez achegarse a un tema de estu-
dio? ¿Como se pode conseguir autoriza-
ción para a devandita actividade?

Pasa a seguir a criticar a non presencia
na bibliografía e no estudio do seu libro so-
bre o romanceiro El romancero tradicional
de Galicia: Una poesía entre dos lenguas.
Quero tranquilizalo e asegurarlle que a non
presencia del na bibliografía só se debe a
que cando o seu libro foi distribuído o no-
so xa levaba corrixidas probas, lémbrolle
que os seus artigos si aparecen citados,
agás dous, un deles como el mesmo indica
na bibliografía do seu libro é inédito.

Tamén quero lembrarlle que o libro de
Ana Valenciano Romanceiro Xeral de Ga-
licia si é citado; por certo que é un libro
que cremos que nunca foi distribuído e non

é de doada obtención para os interesados
neste tema. Que non apareza citada na con-
tracapa do noso libro é evidentemente e co-
mo calquera lector poderá valorar unha
gravísima eiva científica. Sen comentarios.

Sobre a escasa bibliografía pode com-
probar que o noso traballo ten 162 entra-
das, o seu ten 171, polo que semella que de
andar todos andamos escasos de algo.

Respecto ás súas refutacións quixera-
mos facer unhas sintéticas aclaracións, se-
guindo o seu propio esquema:

a) Nós non incluímos como romances
tradicionais textos que non o son como
“Xan Quintán” ou “O casamento do Tío
Laranxo”, incluímolos simplemente como
romances, e é máis que evidente que non se
trata de romances tradicionais.

b) Respecto á non existencia dun ro-
manceiro en lingua galega, velaí están os
textos. É evidente que neles hai interferen-
cias lingüísticas e as versións que nós re-
producimos son as que coñecemos e non
son poucas, mesmo excluíndo os que o au-
tor do artigo considera dubidosos ou falsos.

c) Evidentemente nós non demostra-
mos nada novo sobre a vitalidade do ro-
manceiro galego, simplemente o amosa-
mos e analizamos en relación coa tradición
romancística panhispánica.

d) Existen romances que teñen unha
maior presencia na área galegoportuguesa,
pero como o lector do noso traballo poderá

observar, a nós non nos obsesiona a gale-
guización do romanceiro, ben ao contrario,
o traballo está feito en relación con outros
ámbitos lingüísticos e territoriais.

e) Non afirmamos que a colección de
romances de Murguía sexa auténtica por-
que outras colectáneas de romances perma-
necen inéditas, senón que afirmamos que
posuímos diferentes versións de romances
que concordan coa versión de Murguía e
que cremos que aínda existen dúbidas e
que “é difícil afirmar a súa falsidade de
maneira rotunda”.

f) A inmensa maioría dos transmisores
en Galicia son mulleres, aínda que tamén
hai homes.

g) Nós non “julgamos nada” sobre a
lingua do colector, recollemos a posibilida-
de de variación de usos lingüísticos depen-
dendo da personalidade dos informantes e
colectores, feito que creo que non é preci-
so ser sociolingüísta, senón coñecer a rea-
lidade galega, para constatalo. Por certo
que nos citamos unha observación nese
sentido do propio Ramón Menéndez Pidal.

Quixeramos rematar sinalando que o
autor se define co ton das súas descualifi-
cacións. O profesor titular Forneiro non
sabemos ben por qué motivo considera
que pasou a ser suplente e que as “maos”
de alguén lle roubaron algún balón. Reco-
mendámoslle que merque un novo e xo-
gue el só. Fin.♦

Resposta a unha refutación
XOSÉ RAMÓN MARIÑO FERRO - CARLOS L. BERNÁRDEZ

Crónicas Marcianas empezou a temporada cun vídeo pornográfico.



RAMIRO LEDO CORDEIRO
Os parados parecen estar de
moda no cine. Un dos filmes
máis destacados desta 50 edi-
ción do Festival de Donostia
é a comedia de desemprega-
dos Un home sen pasado, do
finlandés Aki Kaurismäki.
Por outra parte, presentouse,
cun resultado regular, o
agardado Os luns ao sol de
Fernando León, película
rodada en Vigo, que tamén xi-
ra arredor do tema do paro.

Estase a celebrar en Donostia
a edición cincuenta dun festi-
val de cinema que, coma sem-
pre, terá unha influencia deci-
siva na comercialización das
fitas en todo o Estado. Com-
posto este ano, amáis das
constantes seccións Oficial
–películas a concurso pola
cuncha de ouro que teñen es-
trea mundial no festival– e
Zabaltegi –escolma do máis
destacado dentro dos traba-
llos xa presentados en Sun-
dance, Berlín e Cannes ou de
realizadores mozos que debu-
tan ou que teñen só un filme
tras deles–, por un apartado
conmemorativo do cincuenta
aniversario con outras tantas
fitas da década de 1950 e por
dúas retrospectivas: ao ale-
mán Volker Schlöndorff e ao
británico Michael Powell, es-
ta última íntegra dende Rynox
(1931), a primeira fita que del
se conserva.

Aproveitando a entrega do
premio FIPRESCI –dos críti-
cos de cinema do mundo–, o
cineasta finlandés Aki Kau-
rismäki parou en Donostia pa-
ra presentar o súa última pelí-
cula, Un home sen pasado
(Mies Vailla Menneisyyttä),
galardoado hai uns meses en
Francia co Gran Premio do
Xurado no festival de Cannes
e cunha grande acollida tamén
do público vasco, que esgotou
as localidades en todos os pa-
ses dende o primeiro día. 

Volve Kaurismäki nesta
película, exhibida fóra de
competición, a narrar a triste
comedia dos perdedores. De-
sempregados, xente sen un
teito e sen identidade tampou-
co. Unha fita que comeza
lembrándonos os monstros do
terror clásico guiado dende o
comezo polo persoal pulso do
Aki, que chama por Buñuel ou
Bresson, coas mesmas facia-
nas que vimos recoñecendo
nos seus filmes un despois
doutro (Kati Outinen, Markku
Peltola, Elina Salo,...) e, se
ben podemos ver este traballo
coma o máis frouxo do finés
dende o que sería a conforma-
ción dun estilo con Sombras
no paraíso de meados os oi-
tenta, sempre garda a ferinte
ironía e o humor absurdo pro-

pios de toda a xenial obra des-
te que se chama a si “lobo so-
litario” e que o recobren dun
engado particular.

Tamén á marxe da compe-
tición, homenaxeáronse fitas
imprescindíbeis coma À bout
de souffle, Shadows, Sede de
mal, Amorodos salvaxes, Os
catrocentos golpes ou Johnny
Guitar (Godard, Cassavetes,
Welles, Bergman, Truffaut,
Nicholas Ray,...) e fixáronse
na memoria pequenas xoias
coma as Cartas da China de
Joris Ivens ou O gume do
mundo (The edge of the
world), dentro da retrospecti-
va do interesante Michael Po-
well, posuídor dun particular
estilo, mestura de comedia in-
glesa, viraxes ao documental,
historias de illamentos físicos
ou de ánimo e referencias ga-
lesas que van tecendo unha
obra correctamente artellada
por momentos, que evolúe en
boa progresión segundo o au-
tor vai gañando en madurez.

A impostura
das “vacas sagradas”

Non embargante, é preciso
mentar a gran decepción do

proxecto colectivo “indepen-
dente” Dez minutos máis de
vello (Ten minutes older),
composto por dúas longame-
traxes a base de curtos sobre o
escoar do tempo de quince re-
alizadores de prestixio, dende
o mesmo Godard ata Víctor
Erice, Aki Kaurismäki, Werner
Herzog, Bertolucci, Chen Kai-
ge ou Jim Jarmusch, director
este último particularmente
decepcionante (doutros coma
Spike Lee, Jiri Menzel, Volker
Schlöndorff, Wim Wenders ou
Michael Radford mellor xa nin
falar), nun conxunto onde só
escapan non xa á mediocrida-
de, senón ao xeralizado ridícu-
lo o pequeno poema visual e
nova peza mestra do grandísi-
mo Víctor Erice, a experiencia
visual do Godard ou, algo máis
de lonxe, a curta de Kaurismä-
ki, que malia a desgaña coa
que abordou esta sorte de epí-
logo do seu Un home sen pa-
sado fica asemade encantador.

Sección oficial

Mais a orixinalidade do certa-
me donostiarra debería latexar
na sección de concurso, gober-
nada polo xurado que preside o

afamado e ufano teutón Wim
Wenders e que a prensa diaria
segue con interese. Así, os
aplausos para Neil Jordan na
fita inaugural O bo ladrón (The
good thief) espertan náusea no
espectador sensato que ten que
aturar este refeito aséptico e
errado do clásico francés de Je-
an Pierre Melville Bob le flam-
beur, mais non menos decep-
ción motiva a occidentali-
zación serodia de filmografías
coma a rusa, iraniana ou tailan-
desa, con O amante (Lubov-
nik), de Valery Todorovsky,
Unha canción de inverno
(Ghat e-ye zemestani), de Far-
had Mehranfar e a superpro-
ducción de Coppola –homena-
xeado tamén no festival– A len-
da de Suriyothai, de Chatri
Chalerm Yukol, príncipe tai-
landés de profesión e surpresi-
vamente membro do xurado
nesta 50 edición do festival. 

La vie promise (Ghost Ri-
ver), de Olivier Dahan, desem-
boca nunha película rexeitábel
por completo que conta co tra-
ballo da sempre interesante
Isabelle Huppert no reparto de
actores, o xaponés Kei Kumai
aldraxa unha fita pensada por
Kurosawa con O mar vixía

(Umi wa miteita), e a directora
de Nova Celandia Niki Caro
apunta interese no inicio en
Whale Rider mais fracasa no
conxunto.

Por outra banda, e tendo en
conta o escaso nivel das pelí-
culas en competición, sempre
van destacar traballos do tipo
de Lugares comúns, de Adolfo
Aristaráin (coñecido por fil-
mes politicamente comprome-
tidos –ou correctos– tal que
Un lugar no mundo ou Martín
(Hache)), que escolle a Fede-
rico Luppi pra protagonizar un
filme sobre a situación na Ar-
xentina. Na mesma liña cabe
salientar o dogma dinamar-
qués Corazóns abertos (Elsker
dig for evigt), de Susanne
Bier, que nace dunha liña ar-
gumental pintoresca e incrí-
bel, polo cúmulo de coinci-
dencias forzadas entre os pro-
tagonistas, para ir medrando
nunha historia paixonal sobre
a inestabilidade do amor e o
pouco planificábel da vida,
confundíbel tamén cunha no-
vela pintada en rosa. Hai que
deixar a un lado o paradoxo de
que un película dogma pise
enriba de certos postulados do
manifesto homónimo –música
introducida na edición–, e de
que, en contradicción cos
principios fundacionais do
movemento, se presente a con-
curso nun festival e opte ao
galardón á mellor dirección.
De calquera xeito, a fita, pro-
ducto do seu tempo, non deixa
de ser consumo rápido para o
desbotar pronto.

De calquera xeito, esta cin-
cuenta edición do festival de
Donosti, normal sen grandes
xenialidades, que ata a súa
clausura o vindeiro sábado 19
ten previsto estrear no estado
O pianista, última fita de Ro-
man Polanski e gañadora da
Palma de Ouro de Cannes
2002 ou o último Tavernier,
tamén fóra de competición,
oculta con dereito a premio
sorpresas que agardamos con
esperanza no Paul Schrader de
Autofocus, no Basilio Martín
Patino (que será obxecto dun-
ha retrospectiva completa na
SEMINCI de Valladolid) de
Octavia ou no Chen Kaige de
Xuntos (Han ni zai yiki).♦
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Dúas películas sobre o paro
protagonizan o Festival de Donostia
O certame celebra a súa edición cincuenta

Protagonistas e director de Os luns ao sol, na súa estrea en Donostia.

A agardada película de Fer-
nando León, rodadada durante
o ano pasado en Vigo, Os luns
ao sol é un traballo aceptábel
dos que poderían encadrarse
no social, que conta unha his-
toria precaria de paro, marxi-
nalidade e desencantamento
obreiro ben actuada por Javier
Bardem –cun papel axeitado

para que el se luza– e co lu-
gués Luís Tosar, correcto de
secundario. Sen embargo, o
cinema de Fernando León en
xeral conta coa eiva funda-
mental de transmitir unha
concepción desta arte coma
un medio co fin único e rexei-
tábel de contar historias.
Agroma así o problema da vi-

xencia reducida de filmes des-
te tipo máis aló da súa estrea
na pantalla. Un moi bo guión
na primeira metade da fita
(con grandes momentos de
ironía e mesmo unha sequeda-
de moi interesante –orixinal
ou non, hai mesmo un chiste
calcado case letra a letra de A
vida de bohemia do Kau-

rismäki–) levanta unhas ex-
pectativas que no devir da his-
toria irán amainando logo de
se ir sucedendo tópicos. Deste
xeito, o cinema queda despo-
suído da súa especificidade
artística e redúcese a un texto
que non precisaría de posta en
escena para nos facer chegar o
que tenta.♦♦

Un  aceptábel  Fernando León



CARME VIDAL
Dos Espacios Terapéuticos
pasou Mónica Alonso aos
Produtos Terapéuticos Perso-
nalizados. A artista mostra,
na galería VGO de Vigo, os
seus Produtos Pracer, maque-
tas de cuartos de hotel e xo-
gos nos que as cores intensas
convidan a xogar coa posibi-
lidade de gozar coa arte. 

Apetecíalle a Mónica Alonso
traballar cun tema concreto e
no pracer atopou o asunto arre-
dor do que ía construír as súas
novas creacións, tamén porque,
ao tempo, estaba a preparar
obra para o outro lado da ba-
lanza, o descubrimento artísti-
co dos límites da dor. Concibe
así as chamadas “Gamas Pra-
cer” como cuartos de hotel, con
piscina e xardín e uns anexos
onde o visitante pode escoller o
lugar onde recalar segundo a
cor que lle tire no momento.
“Son catro unidades e confor-
me a gama que se escolla bus-
caranse distintas sensacións,
verde para relaxación ou roxo
para excitación, por exemplo”,
explica Mónica Alonso diante
dunha das pezas que compoñen
a mostra, construída con catro
círculos que se estenden na pa-
rede con fortes cores que pegan
na vista de seguida. “Son pezas
de acceso mental coas que to-
mas consciencia de onde vas
estar, transpórtaste do espacio

da piscina a calquera dos
círculos onde están as ca-
mas, sen norte nin sur por-
que ás veces non é o descan-
so o que se busca” continua
a comentar Alonso, nunha
sala que se transformou para
acoller a súa exposición,
pintada agora cun vermello
intenso como unha burbulla
rebordante de cor que, ao di-
cir da artista, “da subidón”. 

Ao pé dos cuartos de ho-
tel pendurados na parede
atópanse os “solitarios”. Son
xogos compostos por seis
caixas á maneira de cuartos
redondos nos que tamén as
cores variadas convidan ás
distintas combinacións de
camas e dormitorios, cons-
trucións estas que a autora
concibe porque “hai cousas
que nos producen pracer en so-
litario, as grandes perversións
pracenteiras están nos soños e
por iso o dormitorio é un espa-
cio especialmente indicado pa-
ra este tipo de sensacións”. 

Desde hai sete anos traballa
Mónica Alonso cos espacios, te-
ma no que se sinte especialmen-
te cómoda. En Produtos Pracer
abandona a súa reflexión sobre
a casa para adentrarse no cuarto
de hotel mostrando unha reali-
dade que non deixa de ser vir-
tual. “A miña aportación á arte
podería ser conseguir un acceso
mental fluído coa maqueta pla-
na” apunta a artista.

Emparrados e bateas

No catálogo de Produtos Pracer
ofrece tamén as “Cápsulas ti”
para as que precisa a colabora-
ción da persoa interesada nos
elementos que ofrece a Comfort
World, a entidade que xestiona a
construción e difusión desta par-
ticular gama de produtos. Com-
pre que quen esté interesado
nunha “Cápsula ti” concerte un-
ha cita coa directora plástica da
Comfort World, é dicir a propia
Mónica Alonso quen asesorará
cal é o produto que acae mellor
ás súas condicións, os seus dese-
xos e o seu estado de ánimo. 

Mónica Alonso inaugura
exposición en Vigo a poucos
meses de pecharse a aberta no
Centro Galego de Arte Con-
temporánea e de volta de par-
ticipar na Bienal de Arquitec-
tura de Venecia á que asistiu
participando no equipo do ar-
quitecto Carlos Quintáns. “O
diálogo entre a miña obra e a
arquitectura foi fluído, sentin-
me cómoda e dalgunha ma-
neira o que eu estaba a facer
chamaba por si mesmo a esa
colaboración” afirma Mónica
Alonso. O proxecto galego
levado a Venecia consistía
nun estudio sobre dous espa-
cios produtivos, emparrados
e bateas, para seren aprovei-
tados como unidades habita-
cionais. “Preparei espacios
terapéuticos para as bateas e

gamas de cor nos emparrados.
Tratábase de vivir en azul ou en
verde, tratábase dun proxecto
simple que se pode executar de
conxunción de produción e habi-
tación” explica Mónica Alonso,
botando man dunha linguaxe que,
se nun principio sorprende, a pou-
co de conversar con ela, móstrase
comprensíbel e mesmo envolven-
te dada a paixón coa que defende
e explica o seu proxecto creativo.
Unha cita máis no apertado ca-
lendario desta artista que de aquí
a fin de ano exporá en Madrid,
Barcelona e A Coruña e que ten
na idea instalar o estudio na súa
Fonsagrada natal.♦
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Un señor
da moda
XERARDO PARDO DE VERA

AArte consiste en
crear beleza e iso
require unhas

facultades que son, no
universo mundo, moi
minoritarias. Á xente do
común (non inferior senón
distinta: o señor Indurain
facía, seguramente, o
mesmo esforzo que o
último clasificado)
abondaríalle con non
destruíla. Despois está o
problema do soporte, o
máis duradeiro posíbel, e
a difusión, porque as Artes
todas son desenroladas
pra elevar conmovendo,
ainda que o creador
poidera ser un rufián. As
personas de talento
posúen talento; as de
xenio, é o xenio quen as
posúe a elas.

Nas artes “menores”,
que requiren, se non
xenialidade, sí unha grande
dose de sensibilidade -
tampouco non
maioritaria-, trátase de
acadar a aplicación máis
ou menos “práctica” e
vivíbel, daqueles grandes
ideais de beleza que a
grande Arte propugna sen
preocupacións de chá
“utilidade”. As artes
menores producen beleza e
algúns dos seus produtos
poden nalgúns casos
chegaren a ser
considerados clásicos:
modelo aínda non
superado.

Na miña Galaecia, o
mesmo que na miña Euskal
Herria -non teño o corazón
“partío” senón
mutuamente fecundado-, o
natural taciturno das nosas
profundaciós impedíu
xeralmente o botaren as
canelas por alto en moitas
actividades, demasiadas,
porque a demora que é boa
pra as artes non o é tanto
pra a política.

Pro agora os modistos,
que deberan crear beleza
por sinxela e perecedeira
que fose, tomaron inédita
velocidade pra
manufacturar moda
galega... fóra de Galaecia.
Somentes Antonio Pernas,
un meu paisano de A
Coruña que fala con xeito
e diseña con elegancia, dí
que hai paises que
esplotan á xente e alí non
se debe ir traballar.
Asemade, a súa bonhomía
ten acentos atlánticos:
“Eu fabrico o 100% en
Galicia e quero e penso
seguir facéndoo”. Chapeo
ben outo.♦♦

Mónica Alonso
ofrece os seus Produtos Pracer

Reportaxe Grá fica: PA C O  VILABARR O S



O que cantaba “Madre”, falando
do martirio de Vietnam, era Sil-
vio Rodríguez, o primeiro trova-
dor cubano que chegou, con
Pablo Milanés, a actuar en Ga-
liza. Volveron despois xuntos e
en compañía doutros en repeti-
das ocasións e os seus discos
foron bandeira para unha moci-
dade que saía do corsé da dita-
dura de Franco. Agora, ao cum-
prirse trinta anos desde que se
fundou a Nova Trova Cubana
celebra cun CD antolóxico.

En 1972, despois dun reci-
tal na Habana da Canción Lati-
noamericana nacía formalmen-
te o movemento. Naquel recital
estiveran Daniel Viglietti, Isabel
Parra ou Víctor Jara  e era o
cumio das experiencias que
surxiran a mediados dos 60 no
Centro de Canción Protesta da
Casa das Américas e no Grupo
de Experimentación Sonora do
ICAIC, e que se forxara nas pe-
lexas contra unha burocracia
revolucionaria que ollaba peri-
gos de imperialismo naqueles
artistas axiña famosos: Silvio
Rodríguez e Pablo Milanés,
Noel Nicola, Eduardo Ramos,
Sara González, Vicente Feliú...

Todos eran adolescentes
cando o 1 de Xaneiro de 1959
entrou Fidel Castro na Habana
e caiu a Ditadura de Fulgencio
Batista. Pasaron uns anos de
fervenza política e axiña come-
zou a ser vista a súa maneira
de entender a creación musical
como “perigosa”. Silvio Rodrí-
guez lémbrao irónico nunha
entrevista recente “era a época
na se seguían con microscopio
os compases das cancións pa-
ra ver se algunhas tiñan célu-
las do rock, que á súa vez eran
interpretadas como células de
penetración e células pro-im-
perialistas. Ou sexa, que había
compases musicais imperialis-
tas nesa época...”.

Frente a esa intolerancia fó-
ronse agrupando arredor de
Leo Brower e comezaron a fa-
cer cancións por xunto e sepa-
rados. “Empezamos a xuntar-
nos na Casa das Américas por-
que eran contados os lugares
onde podíamos reunirnos”. Alí
atoparon a Haydee Santama-
ría, que desde a súa influencia
política protexeu ao grupo, que
neses anos vive unha fervenza
criativa. O propio Silvio Rodrí-
guez fala de centos de can-
cións e Pablo Milanés tamén
sitúa nesa época unha man-
chea das súas mellores pezas. 

Base tradicional

A base da Nova Trova bebe de
moitos dos creadores da trova
tradicional, de finais do XIX, e
dunha segunda xeneración,
que crea o  feeling e fai de
ponte. Algúns nomes da pri-
meira etapa son míticos, Sin-
do Garay por exemplo, ou Mi-
guel Matamoros (“Son de la lo-
ma”). A aportación dos novos
trovadores, ademais de musi-

cal é de linguaxe. Por unha
banda atópase un alto nível
poético e no musical renovan
sobre a base tradicional con
todos os elementos que toman
do folk norteamericano ou dos
mesmos Beatles.

A innovación poética é a
aportación principal deste mo-
vemento, que precisamente
pola calidade xeral das súas le-
tras é capaz de manter a aten-
ción dun público renovado des-

pois de tres décadas. Sorpren-
de en todos eles, e especial-
mente nos máis coñecidos Sil-
vio Rodríguez e Pablo Milanés,
como beben no pozo sen apa-
rente fondo das súas creacións
de anos atrás.

O compromiso político, o
feito de ser verdadeiros embai-
xadores políticos dunha Cuba
isolada polo bloqueo é un fac-
tor a ter en conta á hora de so-
pesar o seu éxito. O anecdota-

rio da súa presencia censura-
da en América Latina dá para
un libro, e esa persecución é
singular en Estados Unidos,
onde o grupo de Miami ten im-
pedido case todos os intentos
de que fixeran actuacións nos
Estados Unidos.

Se ben Pablo Milanés xun-
touse con outros moitos auto-
res e logrou superar un chisco
as barreiras dos medios (con
discos como Querido Pablo ou
Pablo querido), non pasa o
mesmo con Silvio Rodríguez.
Ningún deles é asiduo das emi-
soras de radio e nin se sabe os
anos que pasaron desde que
os vimos, uns minutos nalgun-
ha cadea de televisión. A pesar
de todo cada vez que se anun-
cian concertos deles enchen co
boca a boca pabellóns ou pra-
zas de touros.♦Nº 1.049 ● Do 26 de setembro ao 2 de outubro de 2002 ● Ano XXV

Nova TrovaCubana
XAN CARBALLA

No ano 1976 ouvíamos na radio, como unha milagre estética, unha voz tremente cantando “madre, que tu
nostalgia se vuelva el odio más feroz”. Foi a primeira noticia da Nova Trova Cubana que se fundara en 1972.

30
anos

de



A crise do mercado discográfico
ten as veces da sorpresas. Os
executivos debullan os sisos á
procura de nichos de consumo
entre os vellos selos e catálogos.
Gracias a esa procura desespera-
da aparecen nas tendas reedi-
cións que son máis que de agra-
decer. Eis o caso dun CD que re-
colle as gravacións músicais
dunha parella lendaria de músi-
cos como foi a composta por Mi-
mí Baez e Richard Fariña. As
cancións que gravaran para Van-
guard ven de novo a luz.

Richard Fariña é o apelido
galego do folc americano. O seu
pai, de orixe galega, vivía na
provincia cubana de Matanzas
mais en 1925 emigra aos Estados
Unidos. De nome Liborio Ricar-
do Fariñas, ao chegar a Nova
York fai desaperecer o “ñ” e o
“s” final do seu apelido nunha
manobra para afacerse o seu no-
vo destino. Richard nacerá en
1937 en Brooklyn froito do ma-
trimonio de Liborio con Theresa
Crozier, unha irlandesa dos con-
dados do norte.

A primeira mostra do carác-
ter de Richard chega cando recu-
pera aquel “ñ” que o seu proxe-
nitor despreciara. Ao pouco xa
publica poemas no xornal do seu
colexio católico. Composicións
nas que a influencia beat de Dy-
lan Thomas é símbolo dun com-
promiso que ensaia nas protestas
estudiantís e nas iniciáticas
aventuras urbanas da bohemia
do Grenwich Village novaiorqui-
no. A White Horse Tavern coñe-
cera os seus primixenios apuntes
musicais e a amistade con Eric
Von Schmidt e Carolyn Hester,
unha cantante e instrumentista
que a pouco se converterá na súa
primeira muller. Admirador de
Nabokov e Bertold Brecht, de
García Lorca e, sorpredentemen-
te tamén, dun Ramón Pérez de
Ayala practicamente descoñeci-
do en Estados Unidos, viaxa a
Europa seguindo a obrigatoria

estela literaria de Hemingway. O
San Fermín de Pamplona, París e
Inglaterra son destinos dun mú-
sico en formación que admiraba
o jazz de John Coltrane, a Lead-
belly e a música da Irlanda ma-
terna da súa nai. A estancia en
Inglaterra coincide cun escuro
momento no que se ve inmerso
nuns supostos contactos co IRA
que lle causan unha fonda inves-
tigación da policía británica.
Non vai ser con todo o único epi-
sodio conflictivo no que Fariña
se ve enlodado. O apoio nun pri-
meiro momento aos guerrilleiros
de Fidel Castro depáralle un se-
guimento por parte do FBI que
terá continuación en 1965 cando

na compaña da mítica Joan Baez
participa en distintos concertos
para denunciar a intervención
americana en Vietnam.

O achegamento ás irmás Ba-
ez vaille traer pola contra a rup-
tura e o divorcio de Carolyn
Hester. Coñece a Mimí Baez nun
círculo de amistades perigosas
onde Bob Dylan xa era centro e
guía. Casa en segredo con Mimí
en París no 1963 e escomenza
con ela unha froitífera carreira
musical que lles leva a gravar
duas entregas excepcionais. “Ce-
lebrations of a Grey Day” de
1965 e “Reflections in a Crystal
Wind” de 1966 compendian toda
a riqueza lírica de Fariña e a tex-

tura prodixiosa da voz de Mimí
Baez. Un folc atento ás correntes
de vangarda representadas por
Dylan pero que bebía sin disimu-
lo nunha tradición irlandesa que
Richard Fariña personalizaba
con composicións nas que a pre-
sencia da corda tradicional –a
“dulcimer” dos Apalaches– era
decisiva. 

Alérxico a media ducia de
alimentos e especias, piscis, bai-
lador de pasodobles e lector
compulsivo do comic Plastic
Man morreu en Carmel nun acci-
dente de moto con trinta e un
anos. Viña de celebrar a saida da
súa novela máis longa. Un relato
xeracional cheo de alcol e drogas
a cabalo entre Cuba  e os Estados
Unidos.

Leonard Cohen tívoo como
mestre e Alfredo Dopico –outro
apelido galego da bohemia folc–
tocou xunto el. Con Bob Dylan e
a súa armónica compartiu esce-
narios, Joan Baez recordouno
nos seus discos logo da súa mor-
te e as súas cancións sonaron ou-
tra vez nas voces de Judy Co-
llins, Johnny Cash, a propia Joan
Baez e Peter Seeger. Con este re-
novador do folc e xunto ao Alan
Lomax recopilador do folclore
galego compartiu a sorpresa en
Newport polo Dylan eléctrico.
Un cambio de rumbo xeracional
que hoxe é foco de investigación
polos estudosos da vangarda be-
at e folc da Norteamérica de fi-
nais do século XX.

Logo da súa morte Mimí ca-
sará con Malvin Milan, a parella
de Janis Joplin –quen a súa vez
fora amante ocasional da súa irmá
Joan Baez–. A memoria de Fariña
deu en culto. Quíxose manter por
medio dun musical –“Long time
coming a long time gone”– estre-
nado en 1971 co mesmísimo Ri-
chard Gere como actor principal
da obra facendo de Richard Fari-
ña. Aquel que compuxera temas
tan inolvidabeis como “Morgan o
pianista”.♦
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Angela
Merkel
MARGA ROMERO

Dá a cara e explica
os resultados dun-
has eleccións que

podían ser peores. A súa
formación universitaria
predí que a doutora A.
Merkel, nacida en 1954
en Hamburgo, sabe
moito de física e quími-
ca. A nosa memoria non
esquece como esta
conservadora, foi
relevada do seu posto,
un número un no CDU,
ao que chegara cando
os membros
“masculinos” do
partido se convenceran
de que a imaxe do anti-
go chanceller debía
esvaerse, que non se po-
dían xustificar certas
actuacións políticas e a
ética obrigaba, despois
da perda electoral. A.
Merkel fora no goberno
responsábel da muller,
da mocidade e
finalmente do medio
ambiente. Nun partido
conservador as mulleres
son damiselas eficientes
que cumpren ben o seu
papel e que nunca van
desobedecer. O CDU
non podía permitir que
unha muller fose a can-
didata, querían un
chanceler. Procuraron
na afastada Baviera e
no CSU o seu anxo vin-
gador que os habería de
salvar e así o rancio E.
Stoiber coñeceu a paisa-
xe orixinada por unha
rápida e non programa-
da unificación que leva-
rá ao antigo chanceler á
historia celestial. E.
Stoiber non sabe de Ale-
maña, nin ten interese,
é o rei de Baviera. Mais
Berlín ben merecia un
baile. A festa rematou e
E. Stoiber quere
regresar, o rei non se
conforma con ser
vasalo. A. Merkel, volve
dar a cara, explica e
acepta. Agarda que o
goberno de Schröder e
de J. Fischer non dure
moito. Sabe que o CDU
falou demasiado do pa-
ro e que Schröder non
gañaría sen Fischer, o
verdadeiro vencedor
das eleccións. Merkel
sabe que hai que
prestarlle atención ao
Medio Ambiente e que
Alemaña aínda ten feri-
das da guerra. Sabe que
Stoiber volverá ser o
candidato, ela é conser-
vadora, sabe de física e
acepta a disciplina
“masculina”, é unha fi-
cha intercambiábel.
Cando lle tocou non se
preocupou da
problemática da muller.
E non aprende.♦

GONZALO

O apelido galego
do folc norteamericano

X.E.A.

Reaperecen as cancións de Richard Fariña e Mimí Baez dous músicos
que compartiron a bohemia beat e folc á par de Bob Dylan e Peter Seeger



Na Galiza dos mil ríos, a barca ér-
guese como símbolo do diálogo
do pobo. O paso fluvial converteu-
se, ata a primeira parte do século
XX, no centro da vida económica
e social da poboación de ambas
beiras. Batuxos,
chatiñas ou caro-
chos víronse confi-
dentes de historias
de amor, que rema-
tarían en matrimo-
nios, de loito e de
guerra. Habitual
era a estampa da
marcha fúnebre a
través do río, can-
do esta era á única
vía de comunicación entre diferen-
tes localidades. Pero tamén da fu-
xida, na Guerra Civil, dos guerri-
lleiros cara o norte de Portugal.

A riqueza da cultura galega
veríase mutilada de esquecer a
tradición das barcas típicas dos
ríos, especialmente as embarca-
cións que ateigaron, en todo o
seu curso, o Miño. Neste  senti-
do, estanse a desenvolver na ac-
tualidade iniciativas de recupera-
ción da man de asociacións co-
mo Lanchas do Sil, Barcas do
Miño ou Barcas do Norte, co ob-
xectivo de perpetuar os valores
fluviais galegos.

Elementos patrimoniais, que
lle dan identidade ás ribeiras, fun-
damentaban as relacións económi-

cas das zonas fluviais. Ben fose po-
la utilización da barca individual,
case sempre arrendada, ou ben re-
correndo ao oficio dos barqueiros
profesionais, os ríos rexistraban un
tráfico considerábel de gando,

area, madeira, co-
lleitas ou viño.  

Lonxe quedou
o esplendor que
viviron no século
XVIII, cos adian-
tos na agricultura
ou a pequena in-
dustria rural de te-
cidos. Pero as em-
barcacións pó-
dense adaptar aos

novos usos e demandas sociais. A
puxanza que está a ter todo o sec-
tor económico relacionado co tu-
rismo rural ou as axudas económi-
cas que parten de Bruxelas, pode-
rían ter a clave de cara a rendibili-
dade destes proxectos. Xa
que calquera iniciativa de re-
cuperación debe atender ao
tempo e ao espacio, e os usos
económicos claramente fo-
ron superados, o lecer pode-
ría converterse, polo tanto,
na súa nova utilidade.

Sen embargo, a desapa-
rición das barcas tradicio-
nais faise cada vez máis
más patente.

O despoboamento de
toda a área do noroeste pe-

ninsular, acentuada polo impacto
dos encoros, xunto coa abertura
de pistas e a incorporación do
motor ás lanchas arrecuncharon
as barcas tradicionais. 

Iniciativas para a recuperación

Para paliar o descoñecemento,
anualmente dende 2001, cunha
aceptación popular positiva, estase
a celebrar cada mes de xuño, a ex-
posición Embarcacións Tradicio-
nais do Río, en Lugo, con confe-
rencias, actividades e saídas ao río.

Cómpre engadir a mostra iti-
nerante sobre cultura fluvial que
conta con doce maquetas, das
barcas típicas dende Chantada
ata a desembocadura do Miño,
que se expón en centros culturais
e de ensino acompañadas de gra-
vacións en vídeo, táboas, foto-
grafías e descricións.

Outra data a ter en conta, é a
Festa de Barca, con competi-
cións lúdicas e xogos participati-
vos, recuperando as tradicións
que ata a metade do século XX
tiñan lugar nas festas de Lugo,
Monforte de Lemos, Porto Marín
ou Chantada.

Sen embargo, unha das ac-
cións máis comprometidas coa
recuperación do patrimonio flu-
vial, constitúea o obradoiro do
Barco de Valdeorras, dende o
2001. Artesáns da zona son con-
tratados polo concello para im-
partir clases sobre a creación da
chalana, embarcación típica do
río Sil, á vez que se fan nos talle-
res. Deste xeito, as preto de 200
embarcacións tradicionais que
quedan en todo o Miño, viron au-
mentar en 18 o seu número. 

No proceso de elaboración,
ao igual que se veu facendo his-

toricamente, o mestre
Eduardo Ojea emprega
materiais locais na
construción e as formas
que utiliza dan resposta
ao proceso de adecua-
ción das necesidades do
home aos accidentes do
río. Con este proxecto
téntase canalizar de xei-
to positivo o esforzo e a
preocupación dos veci-
ños pola súa tradición e
cultura.♦
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Xosé A.
Neira Cruz
‘O público
infantil non se
rexe por modas’

A.N.T.
Ven de recibir o premio
de literatura infantil Raí-
ña Lupa, polo título O ar-
miño dorme, ¿sobre que
versa a obra?

Ambientada na Florencia
do Renacemento narro a si-
tuación dramática dunha
princesa, a personaxe histó-
rica Bianca de Medici, peón
nas mans do seu pai, quen
dirixe o seu destino, e namo-
rada dun home co que non
pode consumar ese amor. O
interese por esta muller na-
ceume tras contemplar un
cadro. Quedei abraiado pola
súa beleza e polo súa psico-
loxía, que tan ben soubo re-
flectir o pintor da obra. Co-
mecei a investigar pero exis-
ten poucos datos referidos a
esta personaxe escura, cunha
vida curta coa que ela mes-
ma quería rematar.

O seu público é tanto
infantil como adulto, ¿cal é
o segredo para mantelos
engaiolados?

A paixón da propia obra,
que exista un xermolo que
faga vibrar ao lector, que lle
toque a fibra. Debe espertar-
se o pracer estético, pero
ademais debe facerlle vivir
algo máis. A experiencia li-
teraria está aquí, no contacto
entre o lector e a obra en si.
Sen embargo, cómpre ter en
conta que o lector infantil
non é militante, non se rexe
por modas senón que se ca-
racteriza pola esixencia e
pola sinceridade e que, ade-
mais, está a crecer o número
de adultos que optan pola li-
teratura infantil como xéne-
ro, nas mesmas condicións
que a erótica ou a policial.

Hai autores que conside-
ran a literatura infantil de
segunda clase. ¿Que opinión
lle merece esta afirmación?

Está pasando á historia,
xa case ninguén se atreve a
facela, porque este eido con-
verteuse en Galicia nun sec-
tor punteiro, con recoñece-
mento dentro e fora das no-
sas fronteiras. A inferiorida-
de está bastante superada e
pode levar a que consigamos
equiparanos a tradicións co-
mo a dos países do norte. ♦

Barcas de río
MAR BARROS

Batuxos, carochos, barcos de dornas. Os mil ríos galegos contaban
cunha variada serie de embarcacións que agora se tentan recuperar.

Embarcacións en Eiras, O Rosal, á beira do Miño.                                                                                                                                                            PA C O  VILABARR O S

No Miño aínda

subsisten 200

embarcacións

tradicionais.

Bandín.
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A fixación da industria dos vi-
deoxogos con Escocia é digna
de análise. Nos EE UU callou a
historia desta nación, especial-
mente des que Mel Gibson diri-
xise Braveheart, o relato nove-
lado e tan fantasioso coma unha
novela do Amadís, da revolta
que desenvolveu William Wa-
llace nos tempos do retorno do
rei Robert Bruce, alá nos albo-
res do século XIV.

A pesar de que xestas he-
roicas coma a escocesa se po-
den encontrar noutras historias
das nacións asoballadas de Eu-
ropa, xa ao pouco de se estrear
o filme, aparecera un xogo do
mesmo nome. Non tivo moito
éxito. Tiña uns nefastos gráfi-
cos e o motor de xogo, baseado
na estratexia dos escoceses na
súa defensa diante dos ingleses,

era aburrido e pouco práctico.
Ben porque Soft Enterpri-

ses achase moi feble ese primei-
ro título ben porque segue en
boga ese amor poderoso cara ás
fazañas da amada Escocia, o
certo é que novamente pode-
mos colocar o kilt e lanzarnos
contra Edward I de Plantegenet,
rei de Inglaterra e terríbel inimi-
go da alma das Terras Altas.

Highland Warriors preten-
de ser un xogo de estratexia en
tempo real con gráficos en 3D
distinto, moi preocupado polos
matices do que vemos en cada
momento e con novos camiños
na planificación da economía e
na xestión dos recursos e das
campañas militares.

A historia é simple. Temos
que tomar conta dun dos clans
escoceses de máis importancia

no país. Cada un deles ten van-
taxes e inconvenientes que fan
única a partida. Se por exemplo
quedamos cos McDonald, tere-
mos maiores avances tecnolóxi-
cos e máis diñeiro gracias ao
comercio, pero o noso exército
é feble e cómpre contratar mer-
cenarios para lanzarse ao ata-
que da pérfida Albión. En tro-
ques, se o noso clan é o dos Ca-
meron, a nosa economía evolu-
cionará lentamente e teremos
que darlle prioridade á guerra.

Obviamente podemos que-
dar co bando dos ingleses. É
menos interesante e os clans das
saias a cadros non nolo van po-
ñer nada doado no noso intento
de estender o reino que armara
Guillerme de Normandía cara
ao norte.

Na forma de planificar a re-

sistencia contra os incómodos
veciños do sur, a obtención de
recursos é fundamental. High-
land Warriors inclúe un sistema
de mestres que perfecciona al-
gunha tarefa, por exemplo a
gandería, unha vez que prepare-
mos algúns dos nosos labregos
para ese labor.

Ademais, dáselle moita im-
portancia á relación medioam-
biental coa guerra. Realizarmos
campañas militares en inverno é
máis difícil porque os transportes
e a intendencia funcionarán dun-
ha maneira moito máis precaria
mentres haxa neve nos curutos.

O peor do xogo son as súas
esixencias técnicas. Só funcio-
na nun equipo con procesador
de máis de 500 mhz, con 128
mb de memoria RAM e unha
tarxeta gráfica de 32 mb. ♦

Nunca nos tirarán a liberdade

Soños E l éct r icos Césa r Lor enzo

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

Por colaboracionista, Mateo,
chamado Leví na lingua do seu
pobo, non era ben visto polos
paisanos.

Tiña por oficio o de publica-
no, ou recadador de impostos na
súa cidade natal, en Cafarnaum,
onde lle cobraba os veciños os
trabucos ordenados por Roma, e
iso era pouco menos que delicto
de alta traizón na sensibilidade
dos recadados.

O publicano, a quen ninguén
lle falaba na rúa (non se fose di-
cir…), tiña sempre á porta da ca-
sa moreas de xentes que, ás aga-
chadas, lle viñan pedir favores, e
dos que tamén el sacaba o seu
propio proveito.

A
verdade, tal e como nola
conta a haxiografía, é que
Leví non tiña nada de san-

to; pero un día, subido a unha fi-
gueira, fíxose un oco entre a mul-
titude para escoitar a Xesús e gus-
toulle o que dicía, ata o punto de
acercarse coma quen vai buscan-
do un autógrafo, para ter unha pa-
labras co Mestre, e acabou invi-
tándoo a comer con el. E a figuei-
ra setembrina deu o seu froito.

Os veciños que viron a Xesús
entrar na casa daquel traidor á

patria, preguntáronlle como po-
día aceptar o pan das mans dun
maldito colaboracionista, e Xe-
sús tranquilizounos:

—Non chaman os sans ao
médico, senón os enfermos.

O caso é que daquela comi-
da, entre persoas outrora tan an-
tagónicas, saíu unha fructífera
amizade e grandes proxectos de
colaboración que se estenderon
moito máis aló da vida de Xesús,
ata o punto de que Mateo, cando
escribe os seus evanxeos, fíxase
máis no amigo, na súa familia,
no seu sufrimento polos demais
e nas súas palabras.

D
ecide escribir en quente,
nos días inmediatos á
desaparición do Mestre,

usando o idioma arameo, unha
lingua máis popular, clara e doa-
da de entender que o hebreo que
usaban os rabinos nos oficios re-
lixiosos.

E como o evanxeo de Mateo
comeza falando da xenealoxía
humana de Xesús, san Xerome
outórgalle o símbolo do home ou
do anxo, que é como se repre-
senta no tetramorfos.

Cando chegou o intre de re-
partir, escoller ou sortear os lu-

gares a onde cada discípulo iría
levar a mensaxe de Cristo, Ma-
teo marchou a Etiopía onde se fi-
xo valer diante dos curandeiros
locais, sandando o fillo do mo-
narca, o que lle valeu para que
toda a familia real aceptase ser
bautizada e el acollido como un
benfeitor, mentres o colexio mé-
dico do lugar lle declarou a gue-
rra por intrusión.

Realmente, pouco puideron
facer contra o protexido real, e
incluso a mesma filla do monar-
ca, Ifixenia, nun acto de acata-
ción da súa relixión, decidiu fun-
dar unha comunidade feminina
de virxes dedicadas á oración.

Foi daquela cando o rei de
Exipto, Hitarco, quixo casar coa
princesa, e pediulle a Mateo que
intercedese por el diante da pre-
tendida, dada a boa prensa que
tiña no pazo.

N
on era a función de casa-
menteiro a deste apósto-
lo, quen, despois de pen-

salo ben, pedíulle o pretendente
que asistise ao sermón que daría
diante de todos os fieis e das re-
lixiosas que acompañaban a Ifi-
xenia no seu retiro.

Mateo subiu ao estrado e falou

das virtudes do matrimonio e de
que os esposos non deben casar
coaccionados por ninguén nin por
nada, algo totalmente revoluciona-
rio nunha época en que os pais
eran quen negociaban os casamen-
tos. E a Hitarco gustoulle tanto o
que Mateo dicía que, nun intre en
que o predicador calou, o rei er-
gueuse eufórico e emocionado e
foille dar as gracias, facendo inclu-
so promesas públicas de grandes
donativos á comunidade cristiá, en
recoñecemento a tan acertadas
verbas. Pero Mateo, que aínda non
acabara, mandouno sentar e conti-
nuou, preguntando que faría un rei
se, un súbdito, lle saca a esposa
que libremente aceptara casar con
el, e daquela, que castigo non me-
recía Hitarco por pretender a espo-
sa do rei de todos os reis.

H
itarco marchou furioso e
avergoñado, e unha vez
rematado o sermón, can-

do Mateo continuaba cos oficios,
un soldado do monarca cravoulle
unha lanza pola espalda.

Sen embargo, a pesar de mo-
rrer, aínda se apareceu na casa
que dirixía Ifixenia para protexe-
la e aconsellala cando Hitarco
pretendeu raptala.♦♦

Mateo, de colaboracionista a colaborador

Máis
unha volta
LUÍSA VILLALTA

Un novo ciclo, un novo
outono, un novo curso
político e académico.

Quizá teña algo de significati-
vo que o ano de actividades
sociais comece precisamente
cando se esgota o ciclo natu-
ral. Ao mellor é que andamos
ao revés e non facemos máis
que afianzarnos naquela vella
disputa medieval de Cultura
contra Natura. Aínda que tal
como se presentan as cousas
máis ben parecen contra a ra-
zón.

Parecía razoábel que a
Constitución garantise a
liberdade ideolóxica e de
expresión. Pois agora non só
estas liberdades se presentan
como terríbeis ameazas contra
a seguridade, senón que non
imos estar verdadeiramente se-
guros até que non
recapacitemos e nos volvamos
todos centralistas e de direitas.
Pola mesma os EE UU esixía
ao Iraq unha visitiña de inspec-
tores da ONU para mirar que
ninguén os copiase no das
armas de destrución masiva
(aínda non se encontrou
eufemismo). Agora que o  Iraq
accede, ao señor Bush non lle
chega, e quere armala igual,
que para iso ten patente de cor-
so. Como Israel, dito sexa de
paso. E é que ten que poñerlle
foguetes ao segundo ano da
fantasmagórica Cruzada contra
o Eixo do Mal. Os rituais
daban pé a tildalo á maneira
franquista de segundo Ano da
Vitoria ou da Nova Era. Outra
voltiña máis na apropriación
indebida da razón. Até o Papa,
que mira moito o que di por
aquilo de que fala por Deus e
non pode deixalo quedar mal
ante os poderes da terra, soltou
por fin que detrás de toda
violencia hai unha situación de
inxustiza. Iso crin –ou quixen–
entender, que para chegar a esa
conclusión tan razoábel non se
ten falta de ser infalíbel. Vese
que vai vello e xa pode dicer o
que queira que, polo mesmo,
nen caso. Outra virada de rosca
coa Lei de Calidade no Ensino.
Tamén consiste en apertar
outro pouco: restricións de pro-
fesorado no ensino público en
xeral, até chegar aos insultantes
extremos do Colexio Sobreira
de Vigo. Johanesburgo e o
equilibrio da terra: aumentará
na proporción esperada a fame,
a SIDA, a débeda externa dos
países expoliados, así como a
contaminación ambiental. O
Olimpo dos reis, raíñas, famo-
sos e casposos volverán ocupar
as preocupacións das xentes de
ben, mentres a liga de futbol e
derivados volverán encher as
conversas de escuma
emocional.

Máis unha volta de
parafuso: o desparafusador
que o desparafuse ten bon tra-
ballo.♦



Outra vítima, absoluta-
mente inocente, da acción
de Luou foi, con posterio-
ridade, certo escribente
santiagués que casara en
Pontecesures. Alcumá-
banlle Lito cando xogaba,
coido que de extremo es-
querda, tal como era de
ideas, nos ventureiros
equipos de fútbol com-
posteláns que viñan os
domingos e festas de gar-
dar a enfrentarse co Ulla,
ou o Extramunde, naque-
les disputados partidos
amistosos dos primeiros
anos trinta.

L
ogo de xogar po-
la tarde ao ba-
lompé, quedá-

banse os xogadores ata o
último tren facéndolle as
beiras ás rapazas bonitas
da miña vila, nas festas
do verán; ou nalgún bai-
le de tranca polo inver-
no, que antecedeu ao lo-
go famoso baile de Nor-
te. Varios deles botaron
noiva, pero o único que
casou alí foi Angel Me-
juto, o noso Lito, que o
fixo cunha moza noviña,
Julia de nome, a filla me-
nor do carabineiro Jesús
González.

■ AS ANÉCDOTAS DE
VALLE-INCLÁN. De tan-
to ir e vir de Cesures a
Santiago, naqueles anos
iniciais da República,
coincidía casi sempre
no tren con Lito, que era
home moi lido, e charlá-
bamos tanto de política
coma de literatura. An-
gel Mejuto tiña dous ídolos, un
en cada campo: León Trotsky,
no político, e Valle-Inclán no
das letras.

Sabía Lito de memoria cantas
anécdotas aparecían de Don Ra-
món na Croniquilla do xornal
Ahora, que pagaba un peso por
cada unha. Son as que logo re-
produciu Francisco Madrid en
La vida altiva de Valle-Inclán,
publicada durante o exilio bona-
erense do agudo xornalista. Can-
do me trouxo o libro de alá Ma-
ximino Castiñeiras, comprobei
que eran as mesmas divertidas
anécdotas do fablistán que me
contaba Lito, á altura de Osebe
ou da Esclavitude.

■ O ESCRIBINTE TROSTKISTA.
Ángel Mejuto traballaba entón na
súa cidade coma escribente do
procurador Aenlle, xa moi vello e
de moito peso físico, que contras-
taba coa menudencia do seu de-
pendente, aínda sendo ambos da
mesma e pequena estatura. Aenlle
aínda era un lince nos tribunais, e
fora o mestre de Pitágoras, o
máis célebre e astuto dos procura-
dores; cuia senda soñaba con se-
guir Lito, pois empezara coma il
de escribente do seu craso patrón.

Mais, a militancia trotskista
impediu que se cumplise o desti-
no que de xove soñaba Ángel
Mejuto. Participou activamente

dentro daquel reducido grupo
marxista de intelectuais e artis-
tas galegos, que seguiron a tra-
xectoria marcada por Trotsky,
coma Fersen, ou se desviaron li-
xeiramente cara o POUM, como
Eugenio F. Granell e Andrés Co-
lombo.

Lito formaba parella ideolóxi-
ca co meu curmá Andrés nas an-
danzas revolucionarias o tempo da
República. Sentían tanto odio por
Stalin e os seus fieis, como amor,
entón, polas fillas de Jesús, o cara-
bineiro. Pois mentras que Mejuto
era o noivo de Julia, o debuxante
de vangarda e oficinista da sucur-
sal do Banco Pastor en Padrón, vi-
ña séndoo da súa irmá Teresa: a
lanzal artesán da Cerámica Celta,
que tería temple de heroína.

■ A TRAXEDIA CLÁSICA DO
CARABINEIRO E O SEU FILLO.
Pois ao estalar a de Deus é Cris-
to, Andrés Colombo escondeuse
en Aragón, e logo pasouse a zo-
na vermella, coma narra nas súas
Memorias, publicadas por Isaac.
En canto a Mejuto, non recordo
ben coma se salvou do paseo, e
de que xeito transcorreu escondi-
do, ou no monte, ou na cadea, os
anos máis horríbeis da historia
galega. Superviveu, pero o seu
sogro Jesús González, carabinei-
ro retirado, foi o único veciño do
meu pobo, asesinado polos fac-

ciosos naquel sanguiñento verán.

E
o que son as guerras -
escribeu o finado cro-
nista e alcalde cesure-

ño, Piñeiro Ares. Unha noite, ca-
se de madrugada, chegou ás por-
tas do Concello, un armón de ar-
tilleria tirado por unha camione-
ta do Exército. Traía os restos
mortais do xove cesureño, Adol-
fo González Casal, morto en
combate, no asedio do Espinar-
Segovia”, o 16-IX-1936.

Era o cuñado de Lito; único
fillo varón do carabineiro Jesús,
inmolado había pouco polos
compañeiros de armas do seu
morgado. Foi a nai, María Ca-
sal, do aposto e bizarro brigada
Adolfo, quen tivo que manifes-
tar, ante o xuíz municipal su-
plente, Paco Loureiro, que o
seu fillo “murió gloriosamente
en el frente luchando por la pa-
tria. Y su cadáver vino a recibir
sepultura, con honores milita-
res, a éste pueblo” de Puentece-
sures, o 18 de setembro daquel
ano maldito.

R
ecibiu, en verdade, hon-
ras marciais, ordeadas
polas autoridades milita-

res da Coruña e Pontevedra que
asistiron ao enterro do suboficial
do Exército Nacional, no campo-
santo de San Xián de Requeixo.
Aínda que non contaban co va-
lente e desgarrado carpir de Tere-

sa, a carabineira, que acu-
saba a tales xerarquías de
tributar homenaxe ao seu
irmán morto en combate,
na frente, despois de que
asesiñaran vilmente ao
seu pai, na retaguardia.

Teresa, a cuñada de
Lito, mostrou alí, nesa
tráxica ocasión, temple
de heroína. Cal protago-
nista da traxedia clásica,
que polo seu vital, e mor-
tal, argumento podería
constituir aquela triste
coincidencia de que o pai
e o fillo, foran vítimas,
case a un tempo, de tan
contraditorias causas.

■ A QUINTA VÍTIMA
DE LUOU. Deixei de ver
a Ángel Mejuto durante
moitos anos, logo de que
poido respirar malamen-
te, sempre coa liberdade
vixiada, e foise, coa súa
muller, a traballar ao Fe-
rrol, supoño que de es-
cribente nalgunha de-
pendencia da cidade de-
partamental. Ata que ao
regresar da lúa de mel
entereime de que fora
conducido Lito pola Gar-
da Civil a declarar ante o
comandante Montero
Galvedre, xefe do Sector
Interprovincial da Garda
Civil, con sede en Lalín,
adicado a persecución
dos guerrilleiros.

D
enantes que Lito
foran desfilando
pola temíbel

Comandancia, Peteiro, e
o sastre, o barbeiro e o
xefe da estación de Ce-

sures, que tiveran trato co Fou-
cellas durante a súa estancia no
meu pobo. Mais, Ángel Mejuto
non tivo ningunha relación co
capitán dos guerrilleiros, pola
circunstancia de que vivía entón
moi lonxe do pobo da súa dona e
porque ademais estaba doente
do peito.

Por si fora pouco, para deixar
en paz a Lito, o comandante
Montero, poidera ter en conta
que nunca deixara de ser trots-
kista á súa maneira, na clandesti-
nidade do franquismo. Por ende,
totalmente disconforme co stali-
nismo do Partido Comunista Es-
pañol que controlaba exclusiva-
mente a organización do Exérci-
to Guerrilleiro de Galicia. Non
lle serveu de nada a Mejuto tal
evidencia ideolóxica, pois seguía
sendo considerado coma o proto-
tipo de revolucionario marxista
no Ullán. Foi sometido así aos
máis crueis interrogatorios en
Lalín, que o seu miudo e feble
corpo de tísico non puido resistir.
Tanto que ao pouco tempo de
que o deixaran sair á rúa, sen
cargos, morreu no Ferrol do
Caudillo, que ainda se chamaba
así. Polo que, dentro do meu es-
tilo envolvente, acabarei afir-
mando que Ángel Mejuto, foi
outra vítima, a quinta, absoluta-
mente inocente, do encontro no
monte Loureiro, en Luou.♦♦
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Anacos de Borobó
Cristianía
FRANCISCO CARBALLO

Dous acontecementos
eclesiais onsegueron pá-
xinas na prensa: o

congreso de delegados de “So-
mos Igrexa” e o XXV romaxe
de Irimia. ANT analisou
detidamente a romaxe irimega;
os mads media convencionais
silenciárona. “Somos Igrexa”,
no seu congreso na universida-
de Carlos III, contou cunha boa
delegación galega.

Irimia é un espazo eclesial
galego de inculturación cristiá.
“Somos Igrexa” constitúe a
vangarda do catolicismo; aí es-
tán bispos, presbíteros, curas
secularizados e fieis, mais os
laicos son maioría en número
e significación. “Somos
Igrexa” busca liberar a estrutu-
ras eclesiais da ganga do perí-
odo Cristiandade e dar paso á
oficialidade na Igrexa católica
de dereitos humanos e valores
cristiáns que a conciencia
colectiva dos católicos
reivindica: acceso ao sacerdo-
cio da muller, celibato
optativo, reconciliación de
divorciados, transparencia
sacramental, participación dos
fieis na administración, etc.

O cristianismo conta con
igrexas e cunha influenza inte-
lectual e moral considerábel. O
catolicismo é a forma máis ex-
tendida de vivir o cristianismo.
Todas as relixións, se queren
ser espazos de liberdade e de
gratificación, teñen que
evoluír; teñenn que superar
erros e recompoñer a súa oferta
de sentido á luz da conciencia
colectiva que reinterpreta o seu
depósito doutrinal. As igrexas
cristiás non poden fosilizarse,
teñen que estar sempre
reformulando a súa estrutura e
doutrina. A Igrexa católica que
dominou por séculos o
Occidente, tardou dous séculos
en aceptar a desaparición da
Cristiandade. Xoan XXIII e lo-
go o Vaticano iniciaron outra
etapa. Podemos chamala Cris-
tianía.

Se o cristianismo se define
como fe nun Deus tal e como
formulou Xesús de Nazaret; se
as igrexas cristiás son formas
organizativas de profesar esa
fe, cada cambio social provoca
cambios organizativos. Cada
avance nas conciencias provo-
ca nova experiencia relixiosa.
O catolicismo viviu a forma de
Cristiandade tantos séculos
que moitos dos seus
seguidores confunden esa
“mediación” histórica coa
oferta fundacional da sua cren-
cia. A “cristiandade” está supe-
rada; era “confesional”,
piramidal, autoritaria, etc. Era
unha inculturación do feudalis-
mo e das monarquías
absolutas. Algo que está fora
da modernidade cultural e reli-
xiosa.

A Cristianía que empeza a
cristalizar en “Irimia”, en “So-
mos Igrexa”, en múltiples
comunidades de base, é a
forma sustituinte da
“Cristiandade”: é a nova cara
da Igrexa católica.  Impónse un
concilio ecuménico que serva
para unha formulación actual
da fe cristiá, que serva para pa-
cificar as conciencias.♦

O exemplo de Ángel Mejuto

Mejuto morreu a consecuencia das torturas que recibiu da Garda Civil en Lalín. Debuxo de Carlos Maside.



BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

RAFAEL CANOGAR
Mostra da súa obra gráfica
na Fundación Internacional
da Estampa Contemporá-
nea durante o mes de se-
tembro. Información en
ciec@fundacionciec.com.

■ TEATRO

¡FURGA GARABELA!
Da man de Volta e Dalle
Teatro o domingo 6 de ou-
tubro na Casa da Cultura.

BurBurelaela
■ EXPOSICIÓNS

AS IMAXES
DE CASTELAO
Sobre a vida e obra do esgre-
vio nacionalista galego ata
este venres 29 de setembro,
na Sala de Arte do Concello.

CambadosCambados
■ EXPOSICIÓNS

ESEPUNTO
Ata o 15 de outubro mos-
trará a súa pintura na viño-
teca Ribeira de Fefiñáns.

CangasCangas
■ EXPOSICIÓNS

JAVIER PENA
Baixo o título Paisaxe ima-
xinada - caligrafías, o ar-
tista presenta unha mostra
da súa pintura na Casa da
Cultura, ata o luns 30.

CariñoCariño
■ TEATRO

JIÑOL
Títeres Trompicallo re-
presentará o seu espectácu-
lo o domingo 29 no Audito-
rio Municipal.

CedeiraCedeira
■ MÚSICA

A TRAIÑA
Concerto de música polifóni-
ca que contará coa actuación
desta coral de Cariño, o do-
mingo 29 ás 13 h. no Santua-
rio de Santo André de Teixido.

■ TEATRO

SOLO PARA PAQUITA
Na Casa da Cultura Teatro
do Atlántico representará
esta obra o sábado 5.

CeeCee
■ TEATRO

ATRA BILIS
(Cuando estemos más tran-
quilas) é o título da obra que
Producciones Micomicón
vai representar o domingo
29 na Casa da Cultura.

ChantadaChantada
■ EXPOSICIÓNS

XOSÉ M. CARREIRA
Tesouros que o Miño es-
conde é o título baixo o que
este artista presenta unha
mostra de fotografía ca Ca-
sa da Cultura.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI
Dentro do ciclo Novos di-
rectores arxentinos vai ser
proxectada a fita Esperan-
do al Mesías (Arxentina-
España-Italia, 2000), dirixi-
da por Daniel Burman. O
ciclo adicado ao director
xaponés Shohei Imamura
acollerá a fita Auga tibia
baixo unha ponte verme-
lla, o venres 27 e o luns 30,
produción franco-xaponesa
rodada no ano 2001.

■ CONFERENCIAS

CÉSAR LUCAS E
PAULO ROBERTO
Serán presentados polo fo-
tógrafo coruñés, e director
de Foto, Manuel López, es-

te luns 30 na Sede Cultural
de Caixa Galicia a partir das
20 h. O vindeiro martes 8 de
outubro, tamén na sala de
Caixa Galicia, no curso dun
acto cultural, tributarase ho-
menaxe a Virxilio Viéitez,
cuxa obra será analizada por
Manuel Sendón. Estes ac-
tos están organizados pola
Deputación da Coruña con
motivo do fallo do premio
de fotografía Luís Ksado,
dotado con 6.050 euros e
unha estátua da Deusa Bri-
ga, criación de Xaime Ques-
sada e Acisclo Manzano.
O GRECO.
APOSTOLADOS
Conferencia co gallo da
inauguración da exposición
do mesmo título, a cargo do
seu comisario, o catedrático
e académico Alfonso E.
Pérez Sánchez, o xoves 3
de outubro ás 20 h. na Fun-
dación Barrié.

■ DANZA

BALLET GALEGO
REI DE VIANA
Porán no escenario do tea-
tro Rosalía de Castro o es-
pectáculo, adicado maior-
mente ao mundo do mar,
Vira o vento, desde este xo-
ves 26 ata o sábado 28.

■ EXPOSICIÓNS

CANEDO
Podemos ver unha mostra
súa na galería Coa

MACRO MICRO
Mostra das fotografías cap-
tadas polo telescopio Hub-
ble que poderemos ver na
Casa das Ciencias.

15001 UN DISTRITO
CORUÑÉS
Marta Capote titula así a
mostra fotográfica que po-
deremos ver, ata o 2 de ou-
tubro, no Casino Atlántico.

IMAXES MAIORES
Sete xoves fotógrafos como
son Andrea Costas, Fran
Herbello, Cristina Rodrí-
guez, Zoraida Marqués,
Quique Lista, Jorge Meis
e Óscar Cela tentan mos-
trar a súa visión do mundo
dos maiores. Na sala de ex-
posicións Caixa Galicia ata
o 30 de setembro.

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

XERVASIO SAR
Na cafetaría La Compañía
podemos ollar as súas pintu-
ras ata o 8 de outubro. As te-
as de Jesús Montero esta-
rán no hotel Mª Pita ata o 27
de setembro. E as pinturas
naif de José L. Barral están
expostas, ata o 30 de setem-
bro, en Portas Ártabras.

AS CORES DO MAR
DE GALIZA
Ata o 31 de decembro, a Ca-
sa das Ciencias vai acoller
esta mostra fotográfica sub-
mariña, que forma parte
dunha unidade didáctica iso-
bre o ecosistema mariño do
noso pa;is, que a través de
50 imaxes pretende amosar a
beleza e a diversidade zooló-
xica que encerra o noso mar,
buscando o equilíbrio entre
as especies popularmente
coñecidas e as descoñecidas,
pero sempre desde un punto
de vista artístico, que á vez
sirva como fío conductor pa-
ra axudar a divulgar e coñe-
cer mellor as nosas especies.
Este traballo é o resultado de
25 anos de experiencia mer-
gullándose e fotografiando o
mundo submariño.

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

■ MÚSICA

ALBERTO BUNDI E
A TURMA
ANGOLOGALAICA
Música para non deixar de

bailar cos ritmos afro-gale-
gos desta banda, no local Mil
Lúas o sábado 28 ás 21 h.

O REI BABAR +
CARLOS SANTOS
Presentación dos partici-
pantes coruñeses no Festi-
val de Novas Bandas, este
xoves 26 ás 22 h. na sala
Mardi Gras con entrada
única por 3 euros.

CUBE
Grupo nado no Porriño que
mistura rock e metal, e que
actuará este venres 27 no
Mardi Gras, ás 22:30. A en-
trada custa 3 euros.

TRAVOLTAS +
ELECTRICATS
Os primeros, de Amsterdam
(Holanda), están considera-
dos como os reis do power-
punk-pop; adicándose os se-
gundos, coruñeses, ao rock
eléctrico. Tocarán o sábado
28 ás 22 h. na sala Mardi
Gras. O prezo da entrada é
de 8 euros por anticipado e
de 10 na billeteira. A velada
completarase cunha festa na
que haberá uñnha coidada
sesión de rock, pop & soul a
cargo de Tomi Desastre e
Mariano F. Bugalú. 

NULLSKATTESNYLTERNE
Este grupo sueco, de nome
impronunciábel, foi o grupo
revelación e gañador da pa-
sada edición do Villa de Bil-
bao. Estarán no Mardi Grass
o luns 30 a partir das 22 h.
Entradas antecipadas no
Crápula e Beasto Shop, re-
servas no telf. 981 913 460.

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

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

Non é fácil atopar exposi-
cións da surrealista vivei-
riense. Aproveitando o cen-
tenario do seu nacimento hai
dous puntos de atención.  O
día 26 abre en Vigo, a Fun-

dación Caixa Galicia, a mos-
tra “Maruxa Mallo: nature-
zas vivas” e, en Viveiro, a
fins de outubro, adicaránse-
lle unhas xornadas de estudo
e divulgación da súa figura.♦

Maruxa MalloMaruxa Mallo
O O TTrinquerinque
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☞ K-19. O submarino
nuclear soviético Fai-

viúvas está gafado desde a súa
construcción e ten que saír a
unha importante misión, pero
unha fuga radiactiva frustrará
a operación e porá en perigo a
súa tripulación.

☞ ASASINATO... 1-2-3.
Aborrecidos e para de-

mostrar o listos que son, dous
adolescentes malcriados asasi-
nan a unha muller e deixan pis-
tas que conducen a outra persoa,
aínda que a policía non é parva.

☞ CAMIÑO DA PERDI-
CIÓN. Despois do éxito

de American Beauty, o británi-
co Sam Mendes entréganos un-
ha película correcta, pero tópi-
ca. Tom Hanks, Paul Newman
e Jude Law interpretan a un
grupo de sicarios irlandeses no
Chicago dos anos trinta. 

☞ OS HOMES DE NE-
GRO II. Uns extrate-

rrestres chega á Terra coa in-
tención de conseguir un tesou-

ro galáctico agachado no pla-
neta. Para acadar o tesouro es-
tán dispostos a desintegrar a
Terra e os homes de negro te-
rán que evitalo.

☞ A VODA DO MON-
ZÓN. Mira Nair conse-

guíu 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,
amósanos as relacións entrecru-
zadas dentro dunha familia can-
do casa en Bombay a primoxé-
nita e chegan familiares desde os
Estados Unidos e Australia. Mú-
sica e cór para embebedarse.

☞ TODA A VERDADE.
Unha avogada ve como

deteñen e acusan o seu home de
ter cometido crimes cando esta-
ba no exercito. El négao e ela
cre que se trata dunha conspira-
ción dos militares. Previsíbel.

☞ WINDTALKERS.
Durante a Segunda

Guerra Mundial, un indio na-

vajo, cifrador de mensaxes na
súa lingua, participa en cruen-
tas batallas no Pacífico, men-
tres un sarxento ten que prote-
xer a clave, aínda que sexa
matándoo. Drama belicista.

☞ 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. 

☞ 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 MESMO AMOR, A
MESMA CHOIVA. Un

escritor de contos frustrado vi-

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

☞ O CRENTE. Un xudeu
profesa a ideoloxía nazi

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

☞ O HOME QUE NUN-
CA ESTIVO ALÍ. Un

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

☞ SMOKING ROOM.
Ramírez, oficinista na

sucursal dunha compañía nor-
teamericana, recolle sinaturas
para habilitar un espacio no
que os traballadores podan fu-

mar. O que parece unha ino-
cente iniciativa destapa mise-
rias, medos e mesquindades. 

☞ UN NENO GRANDE.
Hugh Grant, que nova-

mente está para comer con quei-
xo, protagoniza esta comedia
amábel con neno. Outra versión
da historia do solteiro maduro
que se resiste a sentar cabeza,
pero acaba engaiolado polo sen-
tido común dun infante de doce
anos (unha especie de Descartes
caseiro e con pantalón curto). A
película é visíbel pola pericia do
director que non a deixa cair en
ningún momento e polo acerto
do guión que actualiza o xénero
e evita a cursilería. ¿Hugh
Grant? Ben, gracias.

☞ RESIDENT EVIL.
Para pescudar o qué su-

cedeu, un grupo de operacións
especiais entra nunha cidade
secreta situada baixo chan on-
de se produciu unha catástrofe
resultado dunha investigación.
Milla Jovovich moi sexy e ro-
deada de zombies.♦

CarCarteleirateleira

O Ballet
Galego Rei

de Viana
estará no

teatro
Rosalía da

CORUÑA
desde este

xoves 26
ata o

sábado 28.

Cube, rock
metálico do
Porriño, o
venres 27;
Travoltas,
power punk
pop de
Amsterdan,
o sábado
28 xunto
con
Electricats; e
Nullskattes-
nyltern,
suecos
gañadores
do Villa de
Bilbao, o
luns 30;
estarán na
sala Mardi
Grass da
CORUÑA.



OCTUBRE
Trio de voces femininas que
vai cantar, dentro do pro-
grama Rock Mariño, o ven-
res 4 na adega As Vides, ás
22 h., con entrada de balde.

AA EstradaEstrada
■ TEATRO

ATRA BILIS
(Cuando estemos más tran-
quilas) vai ser representada
por Producciones Micomi-
cón este venres 27 no teatro
Principal.

FAUSTO
O teatro Principal vai ser o
lugar onde Ningures Pro-
duccións escenificará esta
obra o venres 4 de outubro.

FeneFene
■ 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.

■ TEATRO

MULLERES
Franca Rame e Darío Fo
perfilan e confiren carne tea-
tral os personaxes desta obra,
introducíndoos en situacións
grotescas, onde a arma do ri-
so desvela e bate nos puntos
máis febles e que máis poden
doer ao eterno antagonista, o
home. Pero o feminismo dos
autores, aínda sendo impla-
cábel e certeiro como unha
dentada, non resulta fanático
ou sombrío. Visión crítica e
solidaria das, sempre difíci-
les, relacións entre home e
muller. Mulleres vai ser re-
presentada por Uvegá teatro
o martes 1 no Auditorio.

FerrFerrolol
■ ACTOS

IV ANIVERSARIO DA
FUNDAÇOM ARTÁBRIA
Con este motivo e durante o
mes de setembro realizarán
diversas actividades. O ven-
res 27 ás 22:30 espectáculo
de samba e reggae De Brasil
a Jamaica, a cargo dun gru-
po local. O sábado 28 ás
22:30 Festa zombie, con ma-
quillaxe e efectos especiais
para despedir o aniversario.
Tamén está programado un
ciclo de cinema galego no

que colaboran CGAI e CIG,
e no que se proxectarán cur-
tametraxes das máis famosas
dos últimos anos e dúas lon-
gametraxes: A lei da frontei-
ra e Urxa, ata o xoves 26.

■ EXPOSICIÓNS

URZA
Ou, legalmente, Javier Me-
léndez Ortega, mostra as sú-
as esculturas e obra sobre pa-
pel na galería Sargadelos, ata
o 15 de outubro. O propio
Urza considera que a arte é o
último refuxio do home. O
lugar onde se pode expresar
o desexo da busca de si mes-
mo, a súa querencia de espi-
ritualidade, a necesidade de
coñecemento. O desexo de
expresar o que somos.

ELPIDIO E
LUÍS VILLAVERDE
Agalería Sargadelosacolle un-
ha mostra sobre a vida destes
dous irmáns. O primeiro
(1887-1956) foi un político ga-
leguista, militante das Irman-
dades da Fala e da ORGA; al-
calde de Vilagarcia entre o 31 e
o 36, non sendo no Bienio Ne-
gro, no que foi perseguido e
encarcerado; deputado polo F.
Popular; tamén foi o fundador
das Milicias Gallegas no fren-
te de Madrid; continuou a súa
infatigábel militancia no exilio
bonaerense onde morreu. O
seu irmán, Luís (1891-1967),
dirixiu en Buenos Aires a edi-
torial Atlántica na década dos
50 e publicou, 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.

■ TEATRO

MIGUEL HERNÁNDEZ
Teatro Meridional vai por
en escena o xoves 26 esta
obra no Auditorio Munici-
pal Torrente Ballester.

MONÓLOGO DO IMBÉCIL
Santi Prego será quen asu-
ma o protagonismo desta
representación o próximo
xoves 3 no Auditorio Muni-
cipal Torrente Ballester.

AA FonsagradaFonsagrada
■ EXPOSICIÓNS

ESPANTALLOS
Mostra fotográfica que po-
demos ollar no Museo Et-
nográfico.

AA GudiñaGudiña
■ EXPOSICIÓNS

HOMENAXE A
LAUREANO PRIETO R.
Organizada pola A.C. Os
Torgueiros, poderemos visi-
tala no colexio que leva o
nome deste mestre (A Gudi-
ña 1907, Ourense 1977),
colaborador do Museo Pro-
vincial de Ourense, que pu-
blicou numerosos traballos
etnográficos sobre xogos

infantís, animais salvaxes e
domésticos, poesía popular,
adiviñas, astroloxía e mete-
oroloxía popular, meigas,
falas dialectais e, en xeral,
sobre tradicións e costumes.

LalínLalín
■ TEATRO

MIGUEL HERNÁNDEZ
Esta obra vai ser representa-
da este venres 27 no Audito-
rio Municipal pola compa-
ñía Teatro Meridional.

LugoLugo
■ CINEMA

SEMANAINTERNACIONAL
DEAUTOR
O grupo cinematográfico
Fonmiña organiza este en-
contro no que se proxecta-
rán as seguintes fitas: o xo-
ves 26 Irma a Doce; e o
venres 27 En bandexa de
prata. Todas as proxeccións
na Aula Socio-cultural de
Caixa Galicia ás 20 h.

■ EXPOSICIÓNS

MARÍA JOSÉ ARES
A artista galega ten aberta
unha mostra da súa pintura
na Biblioteca Pública.

GABRIELA BURATTI
Mostra as súas infografías
na sala Augatinta. Cándido
Caneiro ten as súas escul-
turas no Mesón do Forno. E
Manuel Romero as súas
obras na galería Rúa Nova.

ARQUIVO HISTÓRICO
FOTOGRÁFICO: PERUGIA
Ata o 17 de outubro o Mu-
seo Provincial acolle esta
mostra.

MÁIS ALÁ DO INTRE
A história da fotográfía é o
tema do que trata esta mos-
tra que a Deputación Pro-
vincial acolle na súa sede
ata o 17 de outubro.

A TRAMA E O OURO
É unha exposición sobre
traxes do século XVII que
se pode ollar na capela de
Sta. María.

CÁNDIDO FERNÁNDEZ
MAZAS
Co título de Vanguardia,
militancia e esquecemento

pode verse esta mostra, ata
o 31 de outubro, na sala de
exposicións Caixa Galicia.

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

LATEM
Este xoves 26 actuación he-
avy no Clavicémbalo. O ven-
res 27 tocará, tamén neste lo-
cal, o grupo de folc tradicio-
nal Reviravolta. O sábado 28
máxia da man de Sasha. O
luns 30 La Posada del Fra-
caso fará versións de Joaquín
Sabina, con entrada de balde.

EA!
Grupo fundado no 92 nas
Alpujarras (Granada) por Pi-
lar “La Mónica” e Juan José
Madrera, a súa música base-
ase na canción andaluza, no
flamenco, fusionandose co
rock, caribe, áfrica, jazz... O
seu último álbum, La Vida,
que agora presentan, contén
dez cancións para alegrar os
días mouros ou para resolear
os alegres cunha expresivi-
dade fantástica. O sábado 5
de outubro no Clavicémbalo
a partir das 23 h. Antecipada
en Discos Skoita ou no Cla-
vicémbalo por 6 euros, na bi-
lleteira costará 8.

■ TEATRO

JIÑOL
Titeres Trompicallo leva o
seu espectáculo o sábado 5 á
praza de Campo Castelo. E
no mesmo lugar o domingo 6
Títeres Falcatrúa escenifi-
cará A sorprendente historia
do benfadado Mourellas.

MacedaMaceda
■ EXPOSICIÓNS

JOÃO DA NOVA
Navegante galego ao servizo
de Portugal, descubridor de
varias illas atlánticas, figura
pouco recoñecida no país lu-
so e ignorada na Galiza, que
está a ser reivindicada polo
investigador Santiago Prol.
A mostra que fala da súa vida
poderase ollar, durante este
curso académico, na Biblio-
teca Municipal Francisco
Carballo, de luns a venres de
16 a 20 h. As mañás resér-
vanse para grupos de centros
de ensino que poden solicitar
cita no telf. 988 463 001.

MalpicaMalpica
■ EXPOSICIÓNS

GRAVADOS DO CGAC
Mostra de gravados do Cen-
tro Galego de Arte Contem-
poránea na que destacan
obras de Jorge Castillo,
Eduardo Chillida, Anto-
nio Saura, Antoni Tápies,
Christo, Enzo Cucchi, Ap-
pel Karel, Njaume Plensa
e Perejaume, entre outros.
Ata o 30 de setembro en
Buño, no Centro Comarcal
de Bergantiños.

MonforMonfortete
■ EXPOSICIÓNS

LOURDES GARCÍA
A súa obra fotográfica, que
amosa diferentes utensilios
dos que se empregan na
elaboración artesá como te-
ares, ripos, mazas, espade-
las... pode ser ollada no
Centro Comarcal de Lemos
ata o 30 de setembro.

NarónNarón
■ TEATRO

A BRAZO PARTIDO
Poderiamos dicir que nesta
produción de Matarile Tea-
tro, IGAEM e Teatro Galán,
se está a falar continuamente
da morte, máis cunha ironía
que ratifica as ganas de vivir
e a necesidade de ser queri-
dos por riba de todo, co ob-
xectivo posto en rirmos das
nosas miserias cotiás. Este
sábado 28 será representada
no Auditorio Municipal.

OgrOgrobeobe
■ MÚSICA

NIKKI SUDDEN
Fundador nos 70 dos Swell
Maps e membro, nos 80,
dos Jacobites, actualmente a
súa banda chámase de Last
Bandits, aínda que na sala
Vinilo terémolo en acústico
a el e á súa guitarra, nunha
mini-xira que está a facer
polo noso país presentando
o seu novo disco, o domingo

29 ás 22:30 h. O prezo da
entrada é de 5 euros. Máis
información e reservas no
telf.  609 989 749, ou en Vi-
nilo, todos os días desde as
19 h. (986 733 357).

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
As obras da edición do ano
2001 do prestixioso premio
de fotografía de natureza, co-
ñecido como o máis impor-
tante a nivel mundial, organi-
zado pola BBC Wildlife Ma-
gazine e o Museo de Historia
Natural de London, nas que
non só se valora a beleza for-
mal, senón tamén a cruelda-
de e os problemas de conse-
vación da natureza, están ex-
postas na sala do C.C. Caixa-
nova ata o 27 de outubro.

ELIGIO IGLESIAS
Na galería de arte Visol, (rúa
de San Domingos) podere-
mos coñecer unha mostra do
pintor ata o 1 de outubro.
Nas súas obras os racimos de
figuras humanas que teñen
reminiscencias da fría mira-
da dos anos vinte, contrasta-
tan coa calidez da súa luz, o
contacto dos corpos, a preci-
sión das súas liñas definidas.

■ TEATRO

A CONXURA DOS NECIOS
Sarabela Teatro subirá ao
escenario do  teatro Princi-
pal con esta obra desde o
luns 30 ao venres 4.

CASA
CON DOS PUERTAS
ES MALA DE GUARDAR
A obra de Calderón de la
Barca vai ser representada
do xoves 26 ata o sábado 28
no teatro Principal.

PoioPoio
■ EXPOSICIÓNS

ANTONIO FEIJÓO
O pintor colga as súas obras
no Casal de Ferreiros ata o
domingo 29 deste mes. A
mostra está composta por un-
ha serie de cadros realizados
á acuarela, e a temática que
predomina nas súas obras
lembran o mar e os ambien-
tes marítimos, así como as
paisaxes das Rías Baixas, que
o inspiran desde a súa nenez.

PontearPonteareaseas
■ EXPOSICIÓNS

FORXA TRADICIONAL
Do artista ponteareán Ave-
lino Tellado, con pezas de
grande orixinalidade e mes-
tría, que se prorrogra ata o
domingo 29 na sala de ex-
posicións do Palacio da
Música. Neste mesmo lugar
e ata o mesmo día podere-
mos ollar a  colección de
fotografías, de Manuel Le-
mos Amil, sobre a parro-
quia de Ribadetea: muiños,
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986 223
101ou
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info@ano-
saterra.com

Está aberto o prazo de inscrición
para participar no programa desen-
volto polo Concello durante o outo-
no polas parroquias. As persoas in-
teresadas deberán porse en contacto
coa Secretaría da Comisión de Cul-
tura, Xuventude, Ensino e Depor-
tes, na propia oficina ou no teléfono
981 340 366, para inscribirse, para
o que deberán pagar 6 euros. O vin-
deiro domingo 6 de outubro irase

pola parroquia de Magalofes, saín-
do da pista polideportiva da mesma
ás 11 h., cunha duración de 3 horas;
visitaranse lavadoiros e fontes da
zona, muiños restaurados en fun-
cionamento, o xardín Blanco Amor,
o castro, o campo da Festa do Ca-
balo, o primeiro salón de cine e bai-
le da volta e o nacemento dos ríos
Magalofes e Va. O prazo de inscri-
ción remata o xoves 3.♦

Sendeirismo porSendeirismo por FeneFene

Uvegá
Teatro

representará
Mulleres o

martes 1 no
Auditorio

Municipal de
FENE.

Urza mostra
as súas

esculturas e
obra sobre

papel na
galería

Sargadelos
de FERROL.

A brazo partido, produción de Matarile Teatro, IGAEM e Tea-
tro Galán, será representada este sábado 28 no Auditorio
Municipal de NARÓN, e do venres 4 ata o domingo no tea-
tro La Fundición de BILBAO.

Ea! grupo
granadino
de fusión,
tocará o
venres 4 de
outubro no
Sete Mares
de VIGO, e
o o sábado
5 no
Clavicémbalo
de LUGO.



fontes, lavadoiros, crucei-
ros, capelas... e tantos ou-
tros elementos desta fregue-
sía situada entre o río Tea e
os altos cumes do Galleiro.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

LUZ QUE AGONIZA
Do inglés Patrick Hamil-
ton, e dentro do ciclo Histo-
ria do Cine, organizado po-
lo Cineclube, vai ser pro-
xectada o mércores 2 ás
19:45 e 22:15 no Espazo
para a Arte de Caja Madrid.

■ EXPOSICIÓNS

EMILE DEMARQUET
As súas pinturas son expos-
tas en La Petite Galerie de
Teo ata o luns 30.

MÓNICA TRASTOY
A súa mostra de pintura,
Discontinuo, vai estar  no
Espazo para a Arte de Caja
Madrid ata o domingo 29
deste mes. Esta vilalbesa,
unha das figuras emerxentes
do moi activo panorma plás-
tico galego, re-encontrase
coa cidade na que se formou
e oferece a oportunidade pa-
ra achegarse ao seu particu-
lar universo creativo, signi-
ficado nestes momentos po-
la reflexión sobre o branco e
as súas posibilidades.

TODOS POLOS
DEREITOS HUMANOS
Mostra na sala de exposi-
cións Caixa Galicia que esta-
rá aberta ata o 15 de outubro.

BIENAL INTERNACIONAL
Mostra de arte contemporá-
nea na antiga Facultade de
Ciencias Sociais e no Pazo da
Cultura, baixo o título de Na-
rrando espacios, tempos, his-
torias... que será clausurada o
30 de setembro. De Dinamar-
ca veñen Stine Berge & Johan
Holte, Mads Gamdrup, Mi-
chael Elmgreen & Ingar
Dragset e Olafur Eliasson; de
Islandia, Hrafnkell Sigurds-
son; de Suecia, Miriam
Bäckström, Jonas Dahlberg,
Gunilla Klimgberg e Jacob
Dahlgre; de Finlandia, Ilkka
Halso, Aino Kannisto, Liisa
Lounila e Pertti Kekarainen;
de Noruega, Lene Berg, Iselin
Lonn, Tor-Magnus Lundeby
e Knut  ºAsdam; de Portugal,
Filipa César, João Tabarra,
Nuno Cera e Miguel Leal; e
do Estado, Vicente Blanco,
Salvador Cidrás Este-Parte-
gás, Miguel Ángel Rebollo,
Manuel Vázquez, Juande Ja-
rillo, Grupo El Perro e Juan
Carlos Robles.

SANDRA VECINO
Mostra a súa produción artís-
tica na Petite Galerie de Teo.
Guillermo Pedrosa expón
na sala Teucro a súa obra.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR
DE GALIZA
Ata outubro, a Capela da
Magdalena vai acoller esta
mostra fotográfica submari-
ña, que forma parte dunha
unidade didáctica isobre o
ecosistema mariño do noso
país, que a través de 50 ima-
xes pretende amosar a beleza
e a diversidade zoolóxica que

encerra o noso mar, buscando
o equilíbrio entre as especies
popularmente coñecidas e as
descoñecidas, pero sempre
desde un punto de vista artís-
tico, que á vez sirva como fío
conductor para axudar a di-
vulgar e coñecer mellor as
nosas especies. O resultado
de 25 anos de experiencia
mergullándose e fotografian-
do o mundo submariño.

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

TAMÉN
FOMOS EMIGRANTES
Mostra fotográfica que aco-
llerá a sala de exposicións
do Auditorio Municipal ata
o 15 de outubro.

SantiagoSantiago
■ CINEMA

AUTOR, AUTOR
Ciclo ortganizado polo conce-
llo no teatro Principal durante
este semana. O xoves 26 po-
deremos ollar Intimacy, de
Patrice Chérau, ás 18 h; In-
vestigating sex, de Alan Ru-
dolph, ás 20:30; e Amadeus,
de Milos Forman, ás 23 h. O
sábado proxectaranse The
man who wasn´t there, de Jo-
el Coen, ás 18; Intimacy ás
20:30; e Amadeus ás 23. E o
domingo ás 18, Investigating
sex; ás 20 Amadeus, e ás 23
The man who wasn´t there.

■ EXPOSICIÓNS 

HAIKUS
Mostra colectiva de 25 artis-
tas de todo o Estado que pre-
sentan obras de pequeno for-
mato inspirándose nos hai-
kus, poemas xaponeses, ca-
da un no estilo propio: óleo,
pastel, gravado, fotografía...
e que poderemos visitar na
galería José Lorenzo.

GENERACIÓN 2002
Vén é o título da mostra que
se encontra no Auditorio de
Galicia e, que recolle os pre-
mios e becas de arte de Caja
Madrid. Ata o 20 de outubro.

RAMÓN CAAMAÑO
Ata o 6 de outubro, o Cole-
xio Fonseca acollerá esta
mostra composta por foto-
grafías tomadas nos anos 20
e 30. Unha completa des-
cripción da vida do pobo
nesa época, quedando re-
flectidas todo tipo de activi-
dades laborais, desde o tra-
ballo manual, ata o comer-
cial, no banco ou na notaría;
desde a escola ata as mulle-
res 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
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.

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 acolle,
ata o 2 de decembro, esta
mostra que ten como obxecti-
vo recuperar a relacion que o
artista mantivo coa Galiza.
Podemos comprobar como
xurde, unha e outra vez, a
evocación e os lazos que o
unen á terra. Imaxes, títulos
nas pinturas ou nas gravuras,
esculturas e obxectos son pre-
sentados como escenarios re-
conocíbeis e tráxicas circuns-
tancias históricas nas súas
criacións. Esta dividida en
tres partes: 1912-28, a infan-
cia e a adolescencia; 1930-85,
o exilio e a evocación da terra
a través das obras; a partir de
1985, o regreso de América e
o reeencontro. Fotografías,
vellas películas e cartas dirixi-

das a Dieste, xunto con libros
e obxectos persoais.

■ MÚSICA

III CICLO DE LIED
A canción británica é o título
baixo o que este ano se pre-
senta o encontro. O venres 27
ás 21 h. no teatro Principal,
Lisa Milne, soprano e Roger
Vignoles, piano, ofrecerán o
último concerto deste mes.

■ TEATRO

EL MATRIMONIO
DE BOSTON
O mércores 2 e o xoves 3
de outubro vai ser represen-
tada esta obra no teatro
Principal.

SarriaSarria
■ TEATRO

A TEMPESTADE
O grupo de teatro Achádego
vai representar esta obra o sá-
bado 28 na Casa da Cultura.

SilledaSilleda
■ TEATRO

ALTA COMEDIA
O venres 27 vai ser esceni-
ficada esta obra por Teatro
do Noroeste no Auditorio
Semana Verde.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

JESÚS
JAUREGUI ABELLÁS
As súas teas están expostas
na Área Panorámica ata es-
te domingo 29. 

VVigoigo
■ ACTOS

CARLOS OROZA
Cabalum, espectáculo poé-
tico dun dos máis grandes
poetas de Vigo, este xoves
26 ás 20:30 h. no Auditorio
do CC Caixanova.

■ CINEMA

CICLO
LATINOAMERICANO
Organizado  Caixanova no
seu Centro Cultural, con fitas
como La Ciénaga o venres
27, Coronación o martes 1,
Otilia o mércores 2, En la pu-
ta vida o martes 8 de outubro.

FANTASTIC VOYAGE
Do director Richard Fleis-
cher, proxectarase o próxi-
mo xoves 3, organizado po-
lo colectivo Nemo de fanta-
sía e ciencia ficción, no ca-
fé Uf (rúa do Pracer).

JULIEN DONKEY-BOY
Fita dirixida por Harmony
Korine, que ten no seu haber
premios dos Festivais de Xi-
xón e Buenos Aires, e que vai
ser proxectada polo Cineclu-
be Lumière o luns 30 ás 20:30
no Auditorio do Concello.

■ CONFERENCIAS

FRANCISCO CERECEDO
En conmemoración do vixé-
simo quinto aniversario da
morte deste xornalista a Au-
la Sociocultural de Caixa
Galicia vai acoller este ci-
clo. O xoves 26 Palestina: o
xenocidio indiferente, da
man de Hani Faydi, ás 20 h.
E o venres 27 América: a
loita continua, por José
Oneto Revuelta, ás 20 h.

OBRADOIRO DE FOTOGRAFÍA
Organizado pola Deputación da Coru-
ña, co gallo da V edición do premio Luís
Ksado, estará impartido por David Alan
Harvey, da Axencia Magnun e da revis-
ta National Geographic, o martes 8 e
mércores 9 de outubro na Sala de Caixa
Galicia da Ronda de Nelle, na Coruña,
de 10 a 14 e de 17 a 20 h. Está dirixido
a profesionais da fotografía e persoas in-
teresadas no mundo da imaxe, que po-
derán matricularse gratuitamente, ata o
3 de outubro, na sede da Deputación ou
na páxina electrónica www.dicoruna.es.

CURSOS DE GALEGO
Continúa aberto o prazo de matrícula na
Escola Oficial de Idiomas de Vigo –nas
outras cidades tamén– para todos os cur-
sos de Galego. As clases son dous días á
semana e o alumnado, ademais de apren-
der o idioma, estudiará diferentes aspec-
tos da cultura galega: literatura, xeografía,
tradicións... como tamén pode participar
na elaboración da revista de internet Se-
testrelo; nun grupo de tertulia e de lectura
de libros –que organiza excursións polo
país, a maiores–; ou no colectivo que se
dedica a recoller fraseoloxía galega.

PREMIO LITERARIO
ÁNXEL FOLE
A XVII edición do certame que convoca

a Fundación Caixa Galicia e o xornal El
Progreso, está suxeita ás seguintes ba-
ses: establécese un prémio único e indi-
visíbel de 9.000 euros. Poderán optar a el
todas as persoas que o desexen, con tra-
ballos en galego ou castelán, inéditos, de
extensión mínima de 100 folios e máxi-
ma de 200, mecanografados a dobre es-
pazo e por unha só cara, referidos a cal-
quera aspecto da vida ou obra de Antón
Villar Ponte. Os orixinais presentaranse
por cuadriplicado, baixo plica, no Depar-
tamento de Obras Sociais da Caixa Gali-
cia na Coruña, Ferrol, Ourense, Ponteve-
dra, Santiago e Vigo, ou no xornal El
Progreso (Ribadeo 5, 27002 Lugo).O
prazo remata o 31 de marzo de 2003, e
os redactores de El Progreso non pode-
rán concorrer a este premio. O traballo
presentado será propiedade do autor,
agás a primeira edición que será publica-
da pola Fundación Caixa Galicia.

CURSOS DE XADREZ
A agrupación cultural Alexandre Bóve-
da da Coruña informa que o martes 1
de outubro comezan estes cursos. Esta-
rán impartidos polos xogadores serbios
Jelena Kölar e Aselka Stikovic. Rea-
lizaranse en dous grupos: perfecciona-
mento (para crianzas con coñecemen-
tos os luns, martes e xoves de 18 a 20
h.); e un curso de iniciación para nenos

pequenos (días por determinar). A du-
ración de cursos será ata o mes de xu-
llo. Para inscripcións ou máis informa-
ción poden chamar ao 981 244 355 en
horario de 17 a 21h. de luns a venres.

XORNADAS DE LINGUA GALEGA
AAsociación Cultural A Cepa e a Esco-
la de Adultos do IES Rodeira en Cangas,
organizan a VI edición destas xornadas
na Casa da Cultura e no Auditorio Mu-
nicipal, entre o 22 e o 26 de outubro, e
nas que se realizarán distintas activida-
des, como apresentación de libros, re-
presentacións teatrais, contacontos, etc.

TALLERES DA A.C. A CEPA
Na Escola de Adultos do IES Rodeira,
en Cangas, impartiranse cursos de ces-
tería, pintura, debuxo artístico, deseño
gráfico por ordenador, tapicería, pani-
llaría, punto de cruz, lencería no fogar,
costura, baile galego, patchwork, ioga,
bordado e vainica e nudos mariñeiros,
todos eles a comezar en outubro. Para
inscribirse, luns, mércores e venres, de
10 a 12 h. da mañá e martes de 18 a 20
h. do serán na Escola de Adultos.

CURSO REGULAR DE DANZA
Compoñer é construír. Constrúese no
espacio e no tempo. Animarse a crear,
sen personalismos; encontrar distintas

manifestacións artísticas, fuxindo de
formatos ríxidos e tendo o intercámbio
de ideas como base. Este é o espírito do
curso de danza que a profesora Bárbara
Monteagudo vai impartir no teatro Ga-
lán co título de Corpos reales, os xoves
8, 15, 22 e 29 de outubro e os xoves 5,
12, 19 e 26 de novembro de 18 a 20 h.
Máis información en www.teatroga-
lán.cm ou no telf. 981 585 166.

CURSOS DO CVC VALADARES
Esta asociación veciñal viguesa organi-
za cursos de Autocad, os luns e mérco-
res de 21 a 22:30; Informática básica:
World, Excel, Access, os martes e xoves
de 16 a 17:30, de 19 a 20:30, e de 20:30
a 22 (iniciación) ou de 17:30 a 19 (per-
fecionamento); Deseño e patronaxe, os
venres de 16:30 a 19:30; Decoración,
os venres de 19:30 a 21, ou sábado po-
la mañá; Encadernación artesanal, os
luns e xoves de 17 a 20 h; Iniciación á
fotografía, os luns de 21 a 22:30 ou os
mércores de 11:30 a 13 ou de 21 a
22:30; Música: solfexo, oboe, frauta
traveseira, trompa, percusión, clarine-
te, tuba, trompeta, fagot, trombón, gai-
ta, saxofón e percusión tradicional.
Máis información na secretaría do CVC
de Valadares ou no telf. 986 467 053 en
horario de oficina. A matrícula para al-
gúns dos cursos remata con setembro.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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Celebrarase en VILA VERDE, a pou-
cos quilómetros de Braga (para
quen ven pola autovía Valença-Por-
to debe sair na portaxe de Anais),
entre o xoves 10 e o domingo 13 de
outubro. A XI Feira-Mostra dos

Produtos Regionais inclue concur-
sos de bordados, rendas e pezas an-
tigas en liño, do mel, de doces típi-
cos, de frango caseiro, e de pan de
broa. O certame contará con algun-
has atracións sorpresas.♦

Festa das ColheitasFesta das Colheitas

Vicente
Blanco é un

compostelán
que

participa na
mostra

Xeneración
02, no

apartado de
vídeo, que

se encontra
no Auditorio

de Galicia
de

SANTIAGO.

Didáctica
ademais de
interesante
é a mostra
que sobre
os glaciares
podemos
contemplar
na Casa das
Artes de
VIGO.

Carlos
Oroza
oferece un
recital
poético este
xoves 26
no CC
Caixanova.



■ EXPOSICIÓNS

MARUXA MALLO:
NATUREZAS VIVAS
Esta mostra poderemos
ollala, ata o 2 de novembro,
na sede da Fundación Cai-
xa Galicia.

CRUELLA DE VIL
O bar Vauxhall (López de
Neira 50) é o espazo que al-
berga os seus colaxes estes
días a partir das 18 h.

REFLEXIÓNS MIES
Coa axuda das fotografías de
Lluís Casals, trátase dunha
reflexión visual sobre o pa-
villón Mies van der Rohe
de Barcelona, encargado ao
celebérrimo arquitecto para
representar a Alemaña na
Exposición Universal de
1929, que poderemos ollar,
ata o 27 de outubro, na sede
do Colexio de Arquitectos en
Marqués de Valadares 27.

GLACIARES,
RÍOS DE XELO
Se a Terra continúa a se quen-
tar, o desxelo provocará que
moitas das zonas costeiras
queden anegadas polo mar.
Esta mostra, organizada pola
Fundación La Caixa na Casa
das Artes, trata sobre os gla-
ciares, esas grandes masas de
xelo, principal reserva mun-
dial de auga doce, sobre o seu
movimento e tamén sobre as
persoas que viven sobre eles,
os esquimós, de forma per-
manente, e os científicos, ha-
bitantes temporais durante as
súas investigacións. O tema
está presentado desde a pers-
pectiva da física, a mecánica,
a formación da paisaxe, da
historia e da relación co ho-
me. Maquetas de tamaño re-
al, grandes escenografías,
módulos interactivos, obxec-
tos, fotografías e imaxes de
vídeo, son algúns dos ele-
mentos que a conforman.

LOURDES GOCE
A Casa da Xuventude alber-
ga a pintura desta criadora,
titulada Realidades enfren-
tadas, e que trata da muller
como centro dunha realida-
de que, en certos momentos,
se volta turbia e borrosa,

que se cinxe sobre ela e con-
diciona o xeito de facer e
pensar. Ata o 4 de outubro.

ACISCLO MANZANO
Ata o 13 de outubro pode-
ranse ver as esculturas des-
te artista galego no C. C.
Caixanova.

GUSTAVO GABETTA
A galería Artenova (Praza da
Princesa 3) alberga a mostra
deste pintor. Máis informa-
ción en www.artenova.es

PABLO
De ir en ir, titula a súa mos-
tra de escultura cerámica
que ten na galería Sargade-
los ata finais de mes.

HOMENAXE
A CUCO CERECEDO
Ata este domingo29 de setem-
bro na Casa da Cultura Gale-
ga podemos ollar esta mostra
fotográfica sobre o xornalista.

RANDE 1702
ARDE O MAR
O Museo do Mar comeza a
súa andadura con esta mostra
conmemorativa do terceiro
centenario da Batalla de Ran-
de, acontecemento de grande
trascendencia para a historia
de Vigo e da comarca. Os ob-
xectivos que se persiguen son
a súa divulgación así como o
coñecemento e defensa dun
dos grandes xacementos ar-
queolóxicos submarinos da
fachada atlántica. A mostra
divídese en tres seccións: A
carreira das Indias, as frotas
da plata; Mirei as naves ar-
der; e Unha historia subma-
rina; deste xeito ofrécese aos
visitantes unha introducción
histórica ao contexto no que
se produce a batalla, unha
mostra da propia batalla e do
seu tempo e, finalmente, relá-
tanse as distintas lendas en
torno aos tesouros afundidos
na ría así como diversos in-
tentos de recuperación. Ata o
8 de novembro.

■ MÚSICA

UNIÓN MUSICAL
DE VALADARES
Dá un concerto este domin-
go 29 ás 12:45 do mediodía
no auditorio Baile Vello, a
carón do adro parroquial de
Valadares.

SEX MUSEUM
O Iguana Club será escena-
rio para esta banda o sábado
5. O mércores 9 actuará nes-
te mesmo local Oximorum,
e o venres 11 The Movies. 

EA!
Grupo fundado no 92 nas
Alpujarras (Granada) por
Pilar “La Mónica” e Juan
José Madrera, a súa música
basease na canción andalu-
za, no flamenco, fusionan-
dose co rock, caribe, áfrica,
jazz... O seu último álbum,
La Vida, que agora presen-
tan, contén dez cancións pa-
ra alegrar os días mouros ou
para resolear os alegres cun-
ha expresividade fantástica.
O venres 4 de outubro no
Sete Mares a partir das 22 h.
Entrada antecipada en LP
ou La Columna por 6 euros,
na billeteira costará 8.

■ TEATRO

LAS CRIADAS
Obra de Jean Genet que
representarán, entre outros,
Enma Suárez, Mónica
López e Maru Valdieso,
no C.C. Caixanova do ven-
res 27 ao domingo 29.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

COLECTIVA DE CERÁMICA
Ata o luns 30 a Casa da Cul-

tura é o espacio onde pode-
remos ollar esta mostra.

LAXEIRO1930 E 1980
Unha selección de obras da
súa produción artistica é ex-
posta na sala Antonio Rivas
Briones ata o 27 de outubro.

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.

A. GONZÁLEZ GELÍN
Mostra os seus óleos no Pa-
rador ata finais de setembro.

VViveiriveiroo
■ EXPOSICIÓNS

OTERO REGAL
A súa mostra de cerámica
está a ser exposta no Pazo
da Trabe, ata outubro.

Xinzo da L.Xinzo da L.
■ EXPOSICIÓNS

ECOLATAS,
AXÚDASNOS A SALVAR
O PLANETA?
Mostra pensada para
concienciar as crianzas –e
os maiores tamén, que falta
fai– nunha cultura de respe-
to ao medio ambiente. Ata
o venres 11 de outubro na
Casa da Cultura.

BragaBraga
■ EXPOSICIÓNS

MENCHU LAMAS
A pintora galega mostra a
súa produción na Galeria
dos Coimbras, Largo de Sta.
Cruz 506, ata o 9 de outubro.

PorPortoto
■ EXPOSICIÓNS

NAN GOLDIN
Ata o 6 de outubro podere-
mos contemplar a mostra
fotográfica desta norte ame-
ricana no Museu Serralves.

BarBarcelonacelona
■ EXPOSICIÓNS

ANTÓN PATIÑO
A galería de arte Opera, en
Sitges, na rúa Major 7, é es-
cenario da mostra de pinturas
e debuxos do criador galego,
que poderemos contemplar
ata o 3 de novembro.

VICTORIA LAVÍN RAPP
Esta cántabra ocupa a sala
Luís Seoane da galería Sar-
gadelos cunha mostra de ce-
rámica, barro maiormente,
que non esmalta por aprezar
a textura e coloración primi-
tiva, e, en contadas oca-
sións, gres ou porcelana.

BilbaoBilbao
■ TEATRO

A BRAZO PARTIDO
Pódese dicir que nesta pro-
dución de Matarile Teatro,
IGAEM e Teatro Galán, se
está a falar de cote da morte,
máis cunha ironía que ratifi-
ca as gañas de vivir e a nece-
sidade de ser queridos por ri-
ba de todo, co obxectivo
posto en rirmos das nosas
miserias. Do venres 4 ata o
domingo 6 de outubro no te-
atro La Fundición.♦

■ Agora podes mellorar o teu gale-
go e coñecer mellor a nosa cultura.
Matricúlate en Galego na Escola Ofi-
cial de Idiomas da túa cidade.

■ ¿Queres pasar uns días na Ribeira
Sacra? Alugo, por días ou semanas,
unha casa amoblada de 2 andares con
garaxe en Penalba (Nogueira de Ra-
muín). Telf. 986 376 022 / 661 642 070.

■ Este ano a Asociación Cultural A
Cepa de Cangas, no Morrazo, xoga
á lotería de Nadal con partici-
pacións de 3 euros. As persoas inte-
resadas poden poñerse en contacto
coa Xunta Directiva da Asociación ou
na Escola de Adultos a partir de me-
diados de outubro.

■ Vendo casa con terreo a 3 km. de
Betanzos. Tlf: 981 797 060.

■ Véndese casa unifamiliar con 23
m2 edificados e 1.400 m2 de terreo en
Belesar, Baiona. Tlf: 650 055 942.

■ Presenteam-se gatinhos comuns
en Vigo, carinhosos e bonitos, á gen-
te responsável que ame os animais.
Telf. 636 566 155

■ Necesítase rapaz para traballar en
pequena explotación agrícola ecolóxi-
ca. A cambio, pensión completa e
aprendizaxe. No concello de Cambre,
A Coruña. Telf. 981 672 573.

■ Dão-se aulas de português. Pro-
fessor qualificado e experiente. TLM.
646 110 028.

■ Véndese casa no centro de Guiti-
riz 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. Ex-
periencia en Suíza e Francia como re-
cepcionista. Telf. 666 623 190.

■ Alugo habitación en Vigo na rúa
Urzaiz, centro do Calvario, ao pé da
parada de autobuses. Cercana a REN-
FE 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,
bon estado. Con gancho para remolque,
alerón, cerre centralizado... 500.000
pta., 300,51 euros. Telf. 986 320 604.

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

■ Alúgase habitación en Santiago,
zona do Cámpus Sur. Telf. 636 779 794.

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

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

■ Mozo universitario de 30 anos, que
gosta das viaxes, historia, arte, música,
cinema, literatura, das noites de “mar-
cha”, do deporte, con sentido do humor
e cunha visión ampla e progresista, bus-
ca muller romántica, honesta, divertida
e con gustos semellantes para coñecer-
se e, chegado o caso, entaboar unha re-
lación 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 en Lugo
cidade. Com ambiente tranquilo polo
horário de trabalho. Deixar con-
diçons do aluguer e forma de contac-
to no endereço electrónico: Peixe-
web@mixmail.com.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

LAUREANO OUBIÑA
www.laureanooubina.com

Páxina electrónica oficial de Laureano Ou-
biña, onde non só ofrece datos biográficos,
información sobre cuestións procesais ou
curiosidades, senón que tamén denuncia a
persecución á que se sinte sometido, xa que
sinala que nunca o condenaron por delictos
contra a saúde pública (narcotráfico) aínda
que os medios de comunicación preséntano
como narcotraficante. Morbo asegurado.♦
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A Casa da
Xuventude

viguesa
mostra a

pintura de
Lourdes

Goce.

Acisclo
Manzano
mostra a
súa obra

escultórica
no CC

Caixanova
vigués.

Mostra
didáctica
sobre
ecoloxía na
Casa da
Cultura
de XINZO
DA LIMIA.
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CARME VIDAL
Vai sol no lugar de Cadrelo e a
señora Pepa –como a chaman
os veciños– aproveita para re-
coller as primeiras uvas da súa
vendima. Na mesma casa que
habitaron os seus avós e os seus
pais, continua a vivir Xosefa
Sobral García, homenaxeada na
cuarta edición da Feira da Sidra
co título de “Avoa do Agro de
Santomé”, a parroquia de Ma-
rín na que naceu hai 81 anos.

¿Desde cando se fai sidra en
Cadrelo?

De toda a vida, xa nin me lem-
bro. Os meus avós e os meus pais
xa facían. Santomé foi sempre pa-
rroquia de sidra, de mazás que se
recollían de dous en dous anos.
Moita xente arreglaba a vida coa
mazá. Era o que tiñamos, non ha-
bía máis froito e iamos a Moaña
cargadas os vintecinco quilóme-
tros con cestos para vender as ma-
záns. Cando a guerra, atopei un
home asasinado na Cruz da Ma-
ceira. Era Muíños, o zapateiro. O
sangue quedou alí por tempo e eu
lémbrome como se fose hai un
mes. Tamén temos ido a Vigo,
saiamos ás catro e media da ma-
drugada e apañabamos o vapor en
Moaña para cruzar a ría. Na miña
casa, que era a de Alonso, xa meus
avós facían sidra. Lembro que po-
la festa de San Bartolomeu e San
Lourenzo viñan comprar dúas pi-
pas de once canados cada unha.

¿Dábase ben entón a mazá?
Dábase sen traballo e a gusto.

Plantábase e nada máis. Enterra-

bas unha pola de maceira e xa
prendía. Eu plantei moitas macei-
ras. Traiamos as mazás a casa co
carro, descargabamos e faciamos
a sidra na lagareta dándolle cun
macico. Era moi manual, logo
meu home fixo unha máquina e
despois compramos outra xa feita. 

¿Como se trataba a froita?
Tíñase que coller madura, pi-

sábase e botábase no bocoi para
que fermentase e logo á lagareta.
Había que deixala ferver e duraba
todo o ano. A sidra hai que sabela
facer, eu recordo de toda a vida.
As mazás da sidra daba igual que
se mazasen, as que se ían vender
enteiras había que tratalas con
máis coidado. En setembro collí-
anse as boas, as que se gardaban
para Nadal, que era cando a xen-
te compraba as mellores. ¿Quen
comía antes unha mazá asada?
Pero non apuntes, que isto non
ten gracia para escribir. 

Despois envasábase, ¿non?
Había que facelo na lúa min-

guante porque senón fermenta-
ba. Son cousas que se din, por
exemplo, en defuntos non se po-
de meter o millo no palleiro. Re-
fráns de vellos. 

Que moitas veces teñen razón.
Ou non. Os defuntos non se

meten con ninguén. 
¿Cando é a colleita da mazá?
Con sete mañás de agosto xa

a froita ten gosto, dise.
¿Que tipos de mazás se dan

en Cadrelo?
¡Son tantas! A Xosé de Parolas

é a raias rubias, está a de Sepe que
é longa e amarela. Temos Santa
María agre e Santa María doce, a
mazá do río ou a de rabo de can
que é branca e grande, a mellor, a
que se vende para o Nadal. 

¿Agora non se dan tanto?
Aínda que se planten non sa-

en adiante como antes. 
¿Por que?
Pola atmosfera, se non se lle

bota producto non tiran. Antes só
era plantar e xa estaba. Onde van

os anos que nos deixamos de fa-
cer sidra. Meu home andaba na
feira co gando e as mazás apodre-
cían. Agora só se fai para a festa. 

¿Gustoulle que lle dedica-
sen a festa?

Gustou, tiven que subir ao pal-
co pero estaba moi nerviosa. Dé-
ronme un ramo de flores que levei
ao panteón onde están meu home
e meu fillo. Quixen saudar a eses
homes e mulleres que traballan
pola parroquia. Está ben que fa-
gan a festa, antes non había nada.
Pero eu non sei a que ben tanto re-
bumbio. Eu non son a máis vella
da parroquia, hai moitas outras. 

Pero a vostede recoñécenlle
o seu traballo na sidra que é o
que esa festa quere recuperar. 

Pero as outras tamén o fixe-
ron e son maiores. Mira, a min
non me dá gracia saír no periódi-
co, xa todo o mundo me saúda.
Coñezo a moita xente. Pero dei-
xa xa e imos ver o cabalo máis a
egua que está a punto de parir.♦

Nº 1.049.
Do 26 de setembro
ao 2 de outubro
de 2002 Hai persoas que non

van á praia porque na
televisión dan choiva

en toda España e eles non
abriron ese día as persianas.
Pérdense así días de sol in-
maculados. Cada vez son

máis tamén os que viven en-
collidos por tanto asesinato,
secuestro e degolamento,
previa violación, como se
ve na pantalla. Tanto dá que
ese crime se produza en Sri
Lanka como na Pastoriza.

Algún acabará confundindo
a Harry, o sucio, co seu pa-
nadeiro e pode que cada vez
que vexa unha motoserra
pense na matanza de Texas.
Unha recomendación ur-
xente: abran a persiana.♦
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A caza
do raposo
MANUEL CIDRÁS

Esoutro día chamou a
miña atención na
prensa unha foto

dunha manifestación en
Londres na que uns parti-
cipantes exhibían unha
pancarta caricaturizando
a Blair ao modo de Hi-
tler, con bigotiño e letras
góticas. Pensei que se
trataría dunha protesta
polo desmedido belicis-
mo do Primeir Ministro
británico ou pola sumi-
sión que amosa aos dicta-
dos do Imperio, pero non.
O pé de páxina sacoume
do meu erro porque re-
sultaba que a multitude
manifestante estaba cons-
tituída maiormente por
camponeses e propieta-
rios rurais da Inglaterra
profunda airados pola in-
tención do goberno labo-
rista de prohibir a tradi-
cional caza do raposo.

Da caza do raposo
apenas teño eu a imaxe
dun cadro de época, con
multitude de cabalos e
cans nunha paixase bu-
cólica, pero seica é un
deporte la mar de cruen-
to e divertido, cousa de
señoritos. Se cadra equi-
vócome no dos señoritos.
Sempre a mentan os tau-
rinos cando dende Euro-
pa lle poñen reparos á
festa nacional. Teño en-
tendido que ambalas dú-
as comparten a razón de
seren antigas tradicións
un algo crueis cos ani-
mais que as padecen, ne-
gocios de terratenentes
gandeiros e ata sinais de
vellas identidades cultu-
rais. Por onde recordo
que a cultura non é un
pasavante de bondade
porque nela caben o bo,
o malo e o regular.

Non me quero eu pro-
nunciar sobre a prohibi-
ción de algo que no fon-
do descoñezo, máis que
nada porque en materia
de prohibir cumpre ser
sempre cautos. O que me
sorprendeu foi que aque-
la multitude, con apoios
na aristocracia rural e
mesmo na realeza, tacha-
se de autoritario a Blair
polo seu aceno ecoloxista
e non polo seu permanen-
te xesto belicista. Pero,
ben pensado, o sorpren-
dente é o contrario: que
con unha man se sinta
lástima do sangue do po-
bre do raposo asediado
por unha xauría de
dandys e coa outra se es-
tea disposto a pagar unha
cota de sangue humana,
tamén pobre maiormente
e sempre allea, con tal de
servir fielmente aos de-
signios do amo.

Probabelmente a aris-
tocracia inglesa sempre
foi así, tan ecuestre e di-
vertida. Os que non era
así eran os laboristas.♦
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Colección Froita do Tempo /  A Nosa Terra

Luís Amado Carballo naceu en Pontevedra
en 1901. Figura fundamental da poesía
galega, os seus libros marcaron o paso ás
xeracións poéticas do século XX. Os probes
de Deus, o seu máis ambicioso relato, é
recoñecido como unha das aportacións
senlleiras da narrativa galega do primeiro
tercio do século XX. Cortas pero intensas
páxinas describindo a vida cotiá dun grupo
de persoas que rememoran, nun asilo, os
traballos e días da mocidade perdida.

LLUUÍÍSS AAMMAADDOO CCAARRBBAALLLLOO OOss  pprroobbeess  ddee  DDeeuuss

75º aniversario do pasamento de Luís Amado Carballo

PA C O  VILABARR O S

‘A mazá
non se dá

coma antes’

Xosefa Sobral




