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Historia da
constitución
do BNG hai
vinte anos
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A SOBERANÍA RESI-
DE NOS CIDADÁNS.
A democracia é o sistema
de goberno que procura ga-
rantir esa máxima e delega
no voto individual e secreto
ese exercicio de poder. Da-
quela as propostas que se
poden facer á cidadanía, ao
pobo, son libres e é nas ur-
nas onde hai que dilucidar
os seus apoios. Un abece-
dario tan sinxelo de enten-
der ponse en cuestión ás
primeiras de cambio en
canto o lehendakari Ibarret-
xe fai unha proposta de no-
va relación do País Vasco e
España. Nin se comenta
que a proposta é feita en se-
de parlamentaria e propon-
do usar legalmente os me-
canismos de reforma que
tanto o Estatuto como a
propia Constitución con-
templan. O Goberno de
Madrid propón que a res-
posta de PP e PSOE a Iba-
rretxe sexa común e articu-
lada dentro do Pacto Anti-
terrorista e chégase a lem-
brar que a Constitución se
pode impoñer pola forza.
Dígase o que se diga o de-
bate sobre a plurinacionali-
dade do estado está aberto e
só ten sentido levalo adian-
te desde o diálogo. O resto
é negar a democracia ou ad-
mitir que a axenda política
a marca ETA e que todos
debemos integrar a proce-
sión dos caladiños.♦

1,75 euros

Nun lugar chamado guerra é unha
novela sobre a amizade, pero tamén
unha descarnada mostra de cómo
viven na actualidade millóns de
rapaces e rapazas víctimas da guerra
e dos éxodos masivos.

IV Premio Abril de Narrativa para a Mocidade

Jordi Sierra i Fabra
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O Opus Dei
na Galiza

Anxo
Quintana
‘A nosa
proposta
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non ten nada a
ver coa do PNV
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Vemos
Os Luns ao Sol
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Feiras do San
Froilán
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O 6 de Outubro
canonizan o fundador

Escrivá de Balaguer



O acelerado ascenso de Escrivá
ao altares, 21 anos contra os cin-
cuenta de media que esixe o Va-
ticano na maioría dos procesos,

provoca críticas no episcopado
pero anima a moitos cargos pú-
blicos a actuar con santa desver-
güenza, como recomenda Escri-

vá no seu máis divulgado libro
de máximas Camino, e procla-
mar sen reservas a súa admira-
ción polo sacerdote integrista.

A santidade fai milagres. O
feito de que o fundador do Opus
Dei non ocultase nunca, tanto
por escrito como de palabra, a

súa admiración por Hitler e por
Franco, non lle parece a Francis-
co Vázquez razón para deixar de

N
º 

1.
05

0 
●

D
o 

3 
ao

 9
 d

e 
ou

tu
br

o 
de

 2
00

2 
●

A
no

 X
X

V

Edita: 
Promocións Culturais Galegas S.A.

Consello de Administración:

PRESIDENTE:
Cesáreo Sánchez Iglesias. 
CONSELLEIRO DELEGADO:
Xosé Fernández Puga.
VOGAIS:
Xosé Mª Dobarro, Manuel Mera,
Manuel Veiga, Xan Carballa, Miguel
Barros e Bieito Alonso.
SECRETARIO:
Xan Piñeiro.

Director:
Afonso Eiré López.

Redacción:
Xan Carballa, Manuel Veiga, Horácio
Vixande, Arantxa Estévez, Carme
Vidal, Paula Bergantiños, César
Lorenzo Gil, Paco Vila Barros
(Fotografía).

Edicións Especiais:
Xosé Enrique Acuña.

Deseño de Maqueta:
Xoselo Taboada. 

Coordenación Humor Gráfico:
Picho Suárez. 

Colaboradores:

GALIZA: Bieito Iglesias, X.L. Franco
Grande, Abelardo Vázquez, Xoán Vila,
Santiago Jaureguizar, Manuel Monge,
X.L. Muñoz Portabales, Martina F.
Bañobre, X.M. Sarille, Miguel Barros,
Xesús Veiga, Mª Pilar Garcia Negro, V.M.
Vázquez Portomeñe, A. Gato Soengas.
SOCIEDADE: Perfecto Conde, X. Vázquez
Pintor, Encarna Otero, Xavier Queipo,
Henrique Harguindey.
ECONOMÍA: Manuel Cao, Ramón Maceiras,
Carme Vences, X.F. Pérez Oia.
PENÍNSULA: Gonçalo Nuno de Faria,
Manuel Lombao, Daniel Álvarez, A.
Marqués.
MUNDO: Xulio Ríos, Moncho F. Leal,
Gustavo Luca de Tena.

DEPORTES: Manuel Pampín, Moncho Viñas.
CULTURA: Ramiro Fonte, Vítor Vaqueiro,
Pilar Pallarés, Lois Diéguez, Celso López
Pazos, X.M. Eyré Val, Xesús Piñeiro,
Manuel Vilar, Lupe Gómez, Xavier
Seoane, Adolfo Boado, Xosé Freire,
Marcos Valcárcel, Rodolfo Dacuña, X.
González Gómez, Gonzalo Vilas.
FIN DE SEMANA: Borobó, Francisco
Carballo, Marga Romero, César Varela,
Xurxo F. Ledo, Luísa Villalta,
Francisco A. Vidal.
LECER: Eva Montenegro Piñeiro.
ÚLTIMA PÁXINA: X.R. Pousa, X.A.
Gaciño, Fran Alonso, Manuel Cidrás.
Fotografía:
Andrés Panaro, Xosé Marra,
Voz Notícias.

Ilustración:
Xosé Lois, Pepe Carreiro, Calros Silvar,
Gonzalo Vilas, Suso Sanmartín, Ana
Pillado Vega, Hermo, Garrincha,
Fernando Rodríguez & Serxio Suárez
(Posonejro).

Xefe de Publicidade:
Carlos Martínez Muñoz
publicidade@anosaterra.com

Xefa de Administración:
Blanca Costas

Subscricións:
Lola Fernández Puga
subs.anosaterra@terra.es

Vendas:
Xosé M. Fdez. Abraldes

Redacción e Administración:
Príncipe 22, baixo. 36202 Vigo.
Apartado 1371. 36200 Vigo
Edición Electrónica:
www.anosaterra.com

Teléfonos:
REDACCIÓN:
986 433 886 - 222 405.
Fax 986 223 101.
CORREO ELECTRÓNICO:
info@anosaterra.com
ADMINISTRACIÓN, SUBSCRICIÓNS E PUBLICIDADE:
986 433 830*

Imprenta: E.C. C-3 1958.

Depósito Legal: C-963-1977 .

ISSN: 0213-3105.

Continúa na páxina seguinte

O 6 de outubro canonizan o fundador Escrivá de Balaguer
no Vaticano

A irresistíbel ascensión do Opus Dei
G. LUCA DE TENA

O ano 2002 vai ser o ano do Opus Dei: a Igrexa católica fai santo a Josemaría
Escrivá o que significa que o proclama modelo a seguir. A canonización do
fundador coincide cun renovado protagonismo na política española, da man
do goberno Aznar, da máis poderosa organización laica da Igrexa romana.

Escrivá de Balaguer nunha visita a Jerez de la Frontera.



facer gabanza pública de Escri-
vá. O alcalde coruñés explicaba
o 5 de febreiro deste ano, na me-
sa redonda Cidadanía e Liberda-
de, celebrada na Fundación Ba-
rrié, que o que máis lle chamaba
a atención do cre-
go de Barbastro,
proclamado bea-
to da Igrexa en
1992, era a súa
defensa do laico,
do pluralismo e
do sacerdocio. 

Vázquez era
claramente con-
ciente de que esta
intervención pú-
blica a prol dun
modelo ultra-con-
servador como
Josemaría Escri-
vá, pronunciada a
pouco de resolver
o Vaticano o pro-
ceso de canoniza-
ción, podía causar
escándalo entre os
socialistas. “A in-
vitación a falar en
público das ensi-
nanzas do beato
Josemaría –expli-
cou o Alcalde–
chegoume da man
do meu amigo Jo-
sé Luis Meilán
Gil, que me em-
prestou un dos li-
bros do Beato”.

Anos atrás,
mentres o hoxe
alcalde colabora-
ba coa oposición
a Franco dende o
seu cargo de ins-
pector do Traballo, Meilán Gil
era sub-secretario da carteira de
Obras Públicas do segundo go-
berno Opus da Ditadura, nos
intensamente represivos 72-75.
Na utopía posmoderna do 2002,
Meilán estaba feliz de ganchete
co alcalde guerrista no recordo
común dun Escrivá que declarou
“fóra do tempo porque vive na
eternidade”.

O reitor coruñés aproveitaba
a súa intervención, no salón cha-
pado de castiñeiro americano da
sede da Barrié, para subliñar
máis unha vez o rango universal
do Opus Dei. Unha imaxe de su-
pra-nacionalidade que cultivou
teimudamente o fundador Escri-
vá, tanto máis canto a prensa de
todo o mundo recibira o ascenso
do Opus Dei en 1969 ao goberno
da Ditadura, coa defenestración
dos falanxistas Manuel Fraga e
José Solís, coma unha conse-
cuente consolidación franquista
da organización. No seu xura-
mento como ministro de Facen-
da, en xullo de 1965, Espinosa
Sanmartin, super-numerario do
Opus coma o seu antecesor, non
pronunciara o clásico Arriba Es-
paña senón o actualizado  levan-
tar a Dios muy alto en España.
O historiador Jesús Ynfante, au-
tor dun madrugador libro sobre o
Opus editado en París por Ruedo
Ibérico e proibido pola censura
franquista, cita no seu recente El
santo fundador del Opus Dei
(Editorial Crítica) unha carta
personal de Escrivá ao Ditador
que figura na caixa 178 dos ar-
quivos de Franco: “Aínda que se
trata dunha institución católica,
aquí e en toda parte, detrás do
Opus, vese España”.

Vaticano e Opus Dei

Pero aínda que a propaganda do
Opus volve ao rego de que non é
de ningures senón de todo o mun-
do (coma a prolíficamente buzo-
neada Hoja Informativa de la Vi-

ce-Postulación del
Opus Dei) a reali-
dade é que a pode-
rosa organización
ten 35.000 segui-
dores no Estado e
que a súa afilia-
ción é insignifi-
cante nos países
desenvolvidos.
Escrivá non aga-
chou o seu repulgo
polos papados ver-
mellos de Roncalli
(Xoán XXIII) e
Montini (Paulo
VI), ata o extremo
de amagar o trans-
lado da obra á
Igrexa ortodoxa.
Mália a súa condi-
ción de primeiro
instituto secular da
Igrexa,  o  Opus
non fora invitado
á s  C o m i s i ó n s
Conciliares do Va-
ticano II. Estes son
o s  a n o s  m á i s
pretendidamente
internacionalistas
da organización
fundada por Escri-
vá que favorecía
na Universidade
do Opus Dei en
Nafarroa o profe-
sorado de nome
exótico, coma o
seguidor do líder

fascista croata Ante Pavelic, o ul-
tra-reaccionario catedrático de Te-
oría da Información Luka Brajno-
vic. A arela internacionalista do
Opus ten unha explicación: o máis
reaccionario da Curia levedou
canto puido aos franquistas de Es-

crivá contra as organizacións se-
culares católicas francesas e ho-
landesas que reclamaban o seu
papel dentro do Vaticano. Ao
tempo, o papa polaco non tivo
empacho en hipotecarse co Opus
para botar terra sobre a crise do
Banco Ambrosiano, unha estafa
de mil millóns de Euros que ga-
dañou trescentos millóns de euros
só aos contribuíntes italianos. Ao
estalar, o Banco Ambrosiano
arrastrara ao seu director masón e
católico Roberto Calvi, relaciona-
do coa Loxia P-2 e coa Rede Gla-
dio, o restrinxido clube de xene-
rais masóns da OTAN, que apare-
ceu enforcado baixo a ponte de
Blackfriars en Londres. 

En 1997, ao tempo que o Opus
Dei apremia en Roma a santifica-

ción do fundador, o Parlamento
belga califica á organización de in-
tegrista e elitista e a incorpora a
unha lista das dez sectas máis pe-
rigosas do mundo xunto coas satá-
nicas Loxia Negra,  As Cruces,
Nova Babilonia  e a sioniosta Szat-
mar.  A seguir constitúese nos Es-
tados Unidos a asociación Opus
Dei Awareness Network (rede para
información sobre o Opus Dei)
que sinala que os directores espiri-
tuais da obra administran o salario
integro dos numerarios e están au-
torizados a supervisar o correo.

Influencia no goberno Aznar

A chegada de Aznar á Moncloa
acae cun ascenso espectacular da
obra en Roma, a pesar de que a

implantación do instituto secular
no mundo redúcese drásticamente.
Na equipa de Aznar, a relación de
cargos que penduran un retrato de
Escrivá na parede dos seus despa-
chos é máis extensa que a dos go-
vernos Opus de Franco. A saber:
Federico Trillo, Mariano Rajoy,
Juan José Lucas, Jaime Mayor
Oreja, Cristóbal Montoro, Loyola
del Palacio, Margarita Mariscal de
Gante, Isabel Tocino, José Manuel
Romay, Andrés Ollero, Julia Gar-
cia Valdecasas, Miguel Ángel
Cortés, José María Michavila,
Juan Luis de la Vallina, Jesús Pe-
droche, Juan Ramón Calero, Ana
Mata e Joaquín Abril Martorell. A
lista complétase cos membros da
xudicatura Jesús Cardenal, Jesús
Santos e José Luis Reguero.♦
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Vén da páxina anterior

Escrivá soñaba con suplantar a
lenda ignaciana do segundo Pa-
pa, o papa negro xesuita de Ro-
ma. A comezos dos 40 encapri-
chouse coa lenda medieval de
Compostela como marco para un
segundo faro da catolicidade que
el mesmo había dirixir como fun-
dador e prelado xeral do Opus
Dei. A referencia universal de
Santiago acaía moito mellor co
seu propósito que a sede da obra
en Madrid. Receaba da opción de
Nafarroa por temor ao naciona-
lismo e parecíalle insignificante o
seu Aragón natal. O camiño de
Roma parecíalle impracticábel.

Nos primeiros 40 instaláronse
en Compostela os primeiros
membros da obra: Amadeo de
Fuenmayor, catedrático de Direi-
to Civil e Laureano López Rodó,
catedrático de Administrativo  e
despois ministro de Franco. Des-
pois chegaron outros profesores
entre eles o catedrático de Roma-
no, Alvaro Dors. O primeiro cen-
tro da obra estaba na Rúa Nova e
nel residia López Rodó, pero ao
tempo comezaban as obras da
Estila, centro inaugurado no 45.
A Estila, pola súa magnificencia,
parecía destinada a algo ben máis

importante que un colexio maior.
Dende a diócese de Madrid-Al-
calá, o franquista Leopoldo Eixo
Garai, que castelanizara o seu
apelido vigués por Eijo, vía con
enorme simpatía a arela medieval
do crego de Barbastro e influiu
no nomeamento de López Ortiz,
un bispo do Opus para Tui. O
propio Escrivá visitou as obras da
Estila en 1943 acompañado do
arquitecto Ricardo Fernández Va-

llespín e despois da inauguración
da residencia en 1945 o Fundador
e varios consiliarios fixeron as
honras das videntes de Fátima. O
Eixo Atlántico que fascinara a
Napoleón como chave do poder
ibérico e ensaiaran os xesuitas
dende a súa instalación fronteiri-
za en Camposancos, ronda nos
frecuentes cruces do Miño por
Escrivá, vestido con capa pluvial,
nestes anos. A frecuencia das vi-

sitas de Escrivá a Compostela e
Vigo nesa altura (1946, 1947,
1948, 1951) indica unha atención
pastoral que non ten réplica nou-
tros establecementos da congre-
gación secular dentro do Estado.
Deste peregrinar do Fundador
atrás dunha Compostela escriva-
riana ficaron os colexios Aloia
(Aloya na grafía da obra), Aca-
cias e Montecastelo de Vigo, o
Centro de Convivencias Olbeira
en Vilanova de Arousa e as Es-
cuelas Familiares Agrarias de
Arzúa, As Neves e Coristanco. 

A residencia romana de Escri-
vá tamén se inaugura mediados os
40. O decantado acento fascista
clerical da escrita do Fundador
anterior ao 45 (sete invitacións a
comportarse como Caudillo no
Camino, por exemplo) non empe-
ce para que as portas do Vaticano
se abrisen para o Opus a partir da
vitoria do Aliados. Ben ao contra-
rio, os cardenais máis reacciona-
rios, como Ildebrando Atoniutti,
apoiaron decididamente ao Opus
para facerlle a contra ás organiza-
cións seculares católicas europeas
que inzaron no espírito da Libera-
ción do fascismo. Así comezou a
carreira aos altares de Escribá.♦

Un papa do Opus en Compostela

Colexio da Estila en Compostela fundado en 1945.

No equipo de

Aznar, a relación de

cargos que penduran

un retrato de Escrivá

na parede dos seus

despachos é máis

extensa que a dos

gobernos Opus de

Franco.

En 1997, ao tempo

que o Opus Dei

aprema en Roma

a santificación do

fundador,

o Parlamento belga

cualifica a

organización de

integrista e elitista.

Escrivá co bispo de Madrid, Eijo Garay, que influiu no nomeamento dun bispo do Opus, López Ortiz, en Tui, 
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Anotar a pegada milagreira
do crego Escrivá foi a consig-
na da relixiosa Sociedad de la
Santa Cruz, e da paralela e
laica do Opus Dei. De a pouco
comezaron a chover prodi-
xios, sobre todo do Terceiro
Mundo tal como aparecen
contados nas  follas informa-
tivas da Vice-postulación do
Opus Dei para España. 

C.W. empregado de banca

peruano narra en maio de
1998 que na véspera de nadal
cando estaba a cadrar a caixa
botou en falta 500 dólares. Ao
non localizar o erro contábel
por esta cantidade o traballa-
dor case morre co susto “por-
que pertencendo a unha fa-
milia de oito irmáns, –relata
na publicación do Opus– pa-
samos moitas necesidades
económicas e no banco obrí-

gannos a pagar o diñeiro que
perdemos. Así que agarrei
unha estampa de Josemaria
Escrivá e encomendeille o
meu problema con moita de-
voción”. Cando apareceu un
cliente cunha anotación tra-
bucada no día anterior, o ho-
me puido respirar tranquilo.
“Pero o máis grande é que o
señor que me volveu a prata
chámase Balaguer”.♦♦

O milagre da prata recobrada

Hai dez anos, a beatificación de
Escrivá enfrentara dentro da igre-
xa de Roma aos convencidos da
inspiración divina da fundación
do Opus (a biografia de Escrivá fa-
cilitada pola propia obra di que foi
unha voz do ceo a que lle enco-
mendou este labor), e aos que vían
no devezo por levalo aos altares a
ofensiva dunha organización reac-
cionaria, protagonista principal en
varios gobernos de Franco. 

A canonización, anunciada
para cando se cumpra o centena-
rio do nacimento de Escrivá, en
Outubro, reaviva aquela polémi-
ca. Ao teólogo José Tamayo-
Acosta parécelle rechamante a ce-

leridade do proceso: “En 1981,
seis anos despois da súa morte,
aplicábase o caso da canoniza-
ción, en 1990 fixérase a declara-
ción da heroicidade das virtudes
cristianas, en 1992 foi beatificado
e neste ano será canonizado”. Es-
crivá viaxa aos altares en Concor-
de mentres outras personalidades
con reconoñecemento unánime de
santidade nin sequera se dan mon-
tado en bicicleta. Tamayo-Acosta
cita por exemplo o proceso de ca-
nonización de Xoán XXIII metido
nunha vía morta e ainda máis o de
Monseñor Romero, arzobispo de
San Salvador asasinado polos es-
cuadrones de la muerte en 1980

por querer axudar aos seus com-
patriotas contra a represión do go-
berno de extrema dereita de
D´Abuisson, apoiado pola embai-
xada norteamericana. Romero
non foi nin beatificado. Porén, en
todo o mundo son moitos os que o
teñen por santo.  

María Angustias Moreno, que
pertencera ao Opus Dei e denun-
ciara o secretismo e a coacción da
obra ao romper o seu compromi-
so, di que poucas institucións re-
lixiosas conseguiran tanto e che-
garan tan lonxe coma o Opus en
tan pouco tempo. “Hoxe a Obra é
unha das institución eclesiais
máis poderosas do mundo. Conta
con 85.000 fieis (27.000 en Espa-
ña) e con numerosos políticos de
nome en todo o mundo, 1.684 sa-
cerdotes, varios bispos e un car-
deal. O seu poder inzou na Curia.
Un dos seus homes, Joaquín Na-
varro Valls é voceiro da Santa Se-
de e son ben coñecidas as simpa-
tías para o Opus dos dous grandes
centros de poder do Vaticano: a
Secretaría de Estado e a Congre-
gación para a Doutrina da Fe, que
presiden os cardenais Sodano e
Ratzinger”. Moreno lembra que
toda esta capacidade de presión
pode non abondar para facer un
santo se non hai cartos. “Facer un
santo na Igrexa custa entre 300 e
500 millóns de pesetas, influen-
cias, unha equipa de investigado-
res, canonistas e postuladores ben
engraxados...”

Cando a Igrexa proclama san-
to a un fundador, o que fai é cano-
nizar o espírito dunha obra. Os ca-
tólicos antifranquistas advirten
que é improcedente porlle unha
peana a alguén que como Escrivá
xustificara tan afervoadamente o
nacional-catolicismo. Outras vo-
ces dende dentro do Opus, protes-
tan: toda a aventura reformista de
Calvo Serer e os banqueiros Valls
Taberner dende o diario Madrid
foi bendecida polo fundador. Ri-
cardo de la Cierva, tan identifica-
do por outra parte co ideario de
Camino, fai unha salvedade: “O
anti-franquismo que xurdiu no
Opus era lídimo e explicábel agás
por un detalle: baixo a dirección
de Calvo Serer esa liña levara á
Xunta Democrática de 1974, ou
sexa, a alianza estratéxica de
membros do Opus e de comunis-
tas. Non era casualidade senón un
esaxerado desprezo das ideoloxías
a prol da praxe política que é ou-
tra das características do Opus”.♦

El Padre (como prefería ser
chamado o fundador do
Opus) predicou humildade,
sinxeleza e pobreza. É curio-
so que xunto con esta doutri-
na, perdese tempo e traballos
por prepararse unha biografia
aristocrática. Primero mudou
o seu apelido familiar Escri-
ba por outro de maior sonori-
dade. Nun escrito de 1940
que dirixe ao xulgado núme-
ro 9 de Madrid recusa o seu
patronímico por ser común.
“Por ser corrente en Levante
e Cataluña uniuse ao apelido
a orixe desta rama da familia
que é coñecida por todo co-
mo Escrivá de Balaguer”.
Luis Carandell, que o biogra-
fiara en 1975, chama a este
documento “o máis temprano
indicio documental que te-
mos sobre as tendencias aris-
tocratizantes de Escrivá”. 

O cambio representa unha
novidade radical para os veci-
ños da vila rioxana de
Barbastro que de súpeto des-
cubren que o cura fillo de Es-
criba mudou para Escrivá de
Balaguer y Albás. De feito,
no rexisto da catedral de
Barbastro hai un apunte de 13
de xaneiro de 1902 que dá
conta do baptizo do fillo de
José Escriba e Dolores Albás,
co nome de José Maria. Ca-
randell di que estamos en pre-
sencia dun Frégoli da antro-
ponimia e elabora un gráfico
cos nomes sucesivos e as da-
tas nas que se producen os
cambios: “1902, José María
Escriba. 1915, José María Es-
crivá. 1934 José María. 1940,
José Maria Escrivá de Bala-
guer. 1960 Josemaría Escrivá
de Balaguer. 1964 Josemaría
Escrivá de Balaguer y Albás.
1968 Josemaría Escrivá de
Balaguer y Albás, marqués de
Peralta. En 1934 asinara co
nome de José Maria o seu li-
bro Consideraciones Espiri-
tuales, que despois había rea-
parecer co título de Camino.

No final
do proceso,
Pepe Escriba
aparece como
marqués. Os
títulos nobi-
liarios tiveron
o u t r a v o l t a
existencia le-
gal despois
de Franco re-
cuperar para
o Estado a de-
finición de
r e i n o  e n
1947. Des-
pois desta data, o Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE) vai
dando conta de sucesións e
rehabilitacións de cartas de
nobleza. “A que aparecera o
25 de xaneiro de 1968  causa-
ría a ledicia de moitos –co-
menta Jesus Ynfante no seu
libro La prodigiosa aventura
del Opus Dei, génesis y desa-
rrollo de la Santa Mafia. Eis
o que dicia: ministerio de

Xustiza. Don José Maria Es-
crivá de Balaguer y Albás so-
licita a reabilitación do título
de marqués, concedido o 12
de febreiro de 1718 polo Ar-
chiduque Carlos de Austria a
don Tomás de Peralta”.

Aínda hoxe, a biografía
o f i c i a l  d o
C e n t ro  d e
Estudios Es-
crivá de Ba-
laguer res-
peita a teima
do fundador
por enmasca-
rar a súa ori-
xe e asegura
que o crego
era fillo dun
industrial de
tejidos. Tanto
f inx imento
b i o g r á f i c o

deu lugar a toda clase de iro-
nías cando apareceu en abril
de 1975 o libro de Caran-
dell, ben documentado sobre
os dados reais da infancia e
mocidade do fundador do
Opus en Barbastro. A segun-
da edición saiu a finais de
maio do mesmo ano. Escrivá
morreu na súa residencia de
Roma dun derrame o 26 de
xuño de 1975.♦

A vocación
aristocrática de Escrivá

Santos en Concorde e heroes
en bicicleta

Escrivá na universidade de Navarra en 1947.

Retrato oficial da canonización de
Balaguer.



ANTÓN ÁLVAREZ SANZ
Sempre se entendeu que o Opus
Dei foi unha organización de ca-
rácter eminentemente urbano.
Mais, co paso dos anos, esta idea
foi mudando. A irrupción da pre-
latura no rural do país comeza
nos primeiros anos da década
dos setenta, a raíz da creación
das Escolas Familiares Agrarias
(EFAs), centros dedicados á for-
mación profesional da mocidade
do campo. As EFAs naceron en
contraposición ás Escolas Agra-
rias, institucións educativas que
tiñan unha fin similar, mais de
carácter laico e progresista.

Analizando o contexto históri-
co deses anos, nesa época, a xe-
rarquía eclesiástica estaba preocu-
pada pola aparición na escena re-
lixiosa do país dun movemento
católico galego, protagonizado
por Encrucillada e por Irimia.
Bispos do momento, como o de
Ourense, Monseñor Ángel Temi-
ño, reprimiron con extrema dure-
za estas tendencias galeguistas e
rexeneracionistas do clero que es-
taban a xermolar na Galiza dos úl-
timos anos do franquismo. Coin-
cidía isto co período do nacemen-
to das Comisións Labregas, sindi-
cato agrario que axiña despega
con forza entre o campesiñado ga-
lego. Cómpre salientar tamén que,
nestes anos, xurdiron rebelións la-
bregas como a de As Encrobas, di-
rixida polo crego Moncho Valcár-
cel, e a de Baldaio. 

Conscientes do perigo que
supuña a asimilación destas ide-
as galeguizantes e redentoras po-
lo campesiñado, as altas esferas
da Igrexa atoparon no Opus Dei
a institución axeitada para frear
estes movementos “subversi-

vos”. Velaí, entre outros, os mo-
tivos que explican que a Obra
penetrase nas aldeas galegas.

As EFAs están inspiradas no
modelo francés das maisons, isto
é, no dos colexios rurais. Estas es-
colas (nas Neves, Coristanco e Ar-
zúa) contan con internados nos
que existe unha disgregación por
sexos. Así mesmo, os responsábeis
das EFAs seguen mantendo rela-
ción cos seus alumnos unha vez
que rematan o seu ciclo formativo.
Este é o caso de Coristanco, encar-
gada hai meses da organización
dun seminario de produtores de
leite no que se trataron diferentes
problemas que o sector ten na ac-
tualidade. Cabe destacar que os di-
rectivos destes centros de forma-
ción seleccionan, de entre todos os
internos, un pequeno grupo de
alumnos, formado por persoas que
reúnen unha serie de caracterís-
ticas acordes cos valores propios
da Obra –piedade, esforzo, lealda-
de, obediencia...–, co obxectivo de
realizar estudios agrícolas avanza-
dos nunha escola agraria que esta
institución posúe en Córdoba. 

O IDC E OS PLANOS LEADER

Outra das institucións que numero-
sas fontes expertas vencellan á pre-
latura é o IDC, o Instituto de De-
senvolvemento Comunitario, orga-
nismo, sen ánimo de lucro, que se
encarga, segundo o recoñeceu un
dos seus membros, de organizar e
de xestionar as Agrupacións Lo-
cais para o Desenvolvemento Ru-
ral (ALDR). Estas últimas teñen o
cometido de aplicar os planos LEA-
DER que destina a Unión Europea
aos territorios máis deprimidos dos
seu estados membros. O IDC actúa

de intermediario entre os promoto-
res do LEADER (concellos, empre-
sarios, asociacións, etc.) e a Admi-
nistración. Ademais, este instituto
especialízase en obter información
sobre planos de desenvolvemento,
aspecto que lle resulta de moita uti-
lidade á hora de conseguir medios
económicos para aplicar os seus
proxectos.

O proceso de concesión dos
LEADERs comeza cando a Xunta
de Galiza establece o Plano de De-
senvolvemento Rural de Galiza.
Posteriormente, este é remitido a
Madrid e, á súa vez, supervisado
por Bruxelas, desde onde se auto-
riza ou denega a súa aplicación.
Este plano está subvencionado ta-
mén con fondos do Ministerio de
Agricultura, cos FEOGAs (Fon-
dos Europeos de Orientación e
Garantía Agrícola) e con partidas
orzamentarias da propia Xunta de
Galiza. Polo tanto, e segundo este
plano, nas comarcas do país onde
se pretendan recibir LEADERs,
constitúense agrupacións locais
que aglutinan a concellos, empre-
sarios e diversas asociacións pro-
motoras. Para administrar esas
agrupacións, convócase, mediante
un concurso público, unha praza
de xestor dese LEADER. 

Na actualidade, estanse apli-
cando en Galiza dezaseis planos
LEADER. É preciso salientar que
cinco destes son xestionados
polo IDC: o de Portodemouros,
na provincia da Coruña; na de
Ourense o do Val do Limia, o da
Comarca do Bibei e o da Ribei-
ra Sacra do Sil. Pola súa parte,
en Lugo, o IDC xestiona o da
Ribeira Sacra luguesa. 

Un dato significativo é que a
comarca de Portodemouros, on-

de está situada a localidade de
Arzúa e onde hai unha EFA, viu-
se beneficiada por tres planos
LEADER distintos: o “1”, o “2” e,
o máis recente, o “PLUS”. É, an-
te todo, sintomático que esta zo-
na, na que existe unha presenza
significativa do Opus, percibise
tantas axudas para o seu desen-
volvemento rural.

Por outra parte, na Comarca
do Val do Limia, onde o LEADER
tamén foi xestionado polo IDC, a
guía informativa que se elabora
xunto con este plano de desen-
volvemento non foi publicada
por presións do Opus, tal como
recoñeceu un ex membro do Ob-
servatorio LEADER, organismo
encargado de facilitar informa-
ción sobre as comarcas que soli-
citan un plano deste tipo. O mo-
tivo polo que a guía non foi pu-
blicada relacionouse con que na
súa portada aparecían unha Cus-
todia e un cigarrón. Parece ser
que isto foi considerado un sacri-
lexio ao estaren presentes nunha
mesma foto un elemento relixio-
so a carón doutro pagán. Outro
motivo supostamente esgrimido
para a censura foi que no interior
da guía se inserisen artigos sobre
as drogas e os anticonceptivos. 

Nun informe promovido pola
Universidade de Valencia sobre
as Agrupacións Locais para o
Desenvolvemento Rural, realí-
zanse unhas conclusións críticas
sobre a xestión destas aso-
ciacións. En primeiro lugar, con-
sidérase que nestas agrupacións
téndese a producir unha excesiva
concentración de poder en mans
dunhas poucas persoas, aspecto
que podería inducir a aparición
de “Lobbies”. Por outra banda,

interprétase que estas asociacións
son moitas veces controladas por
grupos de interese (principal-
mente por autoridades) e a súa
composición varía segundo crite-
rios políticos e partidistas.

Outro organismo destinado á
tramitación de planos de mellora
do rural é a Axencia para o
Desenvolvemento Comarcal de
Galiza, dependente da Conselle-
ría de Presidencia e dirixida por
Andrés Precedo Ledo. A relación
deste político coa Obra é eviden-
te segundo numerosas fontes
consultadas. Este foi o organis-
mo que acometeu a realización
do mapa comarcal do país. Entre
tanto, o seu labor é semellante ao
do IDC: a coordinación e a orga-
nización das Agrupacións Locais
para o Desenvolvemento Rural. 

Outras asociacións rurais que
gardan vínculos co Opus son o
sindicato Xóvenes Agricultores
(adscrito a ASAJA, organización
de empresarios agrícolas e gan-
deiros do Estado español depen-
dente da CEOE, cuxo presidente
é membro da Obra), a entidade
agrícola Silvanus (beneficiada
con innumerábeis subvencións
da Xunta) e as Asociacións de
Mulleres Rurais.

O Opus Dei, que comezou
sendo unha institución da Igrexa
Católica radicada nas grandes
urbes (Madrid, Roma, Lima,
Santiago de Chile...), está a cam-
biar a súa maneira de introducir-
se nos diferentes sectores da so-
ciedade. Unha proba disto témo-
la no caso galego, pois a Obra foi
quen de establecer unha forte es-
trutura de poder nos núcleos de
poboación onde tradicionalmen-
te non estaba asentada.♦
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A rede do Opus Dei no rural

Escrivá, segundo pola dereita, coa nai dos beatos Francisco e Jacinta e o bispo de Tui-Vigo, López Ortiz.



Omércores 18 de setembro o Diario Ofi-
cial de Galicia anunciaba o concurso
público para un “contrato de servicios

para a elaboración dun Plan Xeral de Normali-
zación da Lingua Galega”, cun importante or-
zamento de case 80.000 euros (máis de 13 mi-
llóns de pesetas). Pensamos que a propia con-
vocatoria dun concurso público para o fin si-
nalado merece algunhas consideracións:

1.– Cun orzamento anual que se achega aos
3.000 millóns de ptas (desde o ano 1993), a Di-
rección Xeral de Política Lingüística é o orga-
nismo que leva case vinte anos rexendo a polí-
tica lingüística da Xunta de Galicia. Con todo,
este é un orzamento ficticio, na medida en que,
por exemplo, máis de 500 millóns van parar á
televisión e rádio autonómicas para promover o
uso do galego, obxecto que é precisamente a
razón fundacional de ambas. Outros destinos
son aínda máis espurios, como a subvención
achegada á Real Academia... Española!, etcéte-
ra, etcétera. Polo mesmo, resulta estraño –e
mesmo sospeitoso– que a Dirección Xeral de
Política Lingüística non sexa o organismo en-
cargado do obxecto de contratación do devan-
dito concurso público: a “realización dos traba-
llos de elaboración e redacción dun Plan Xeral
de Normalización da Lingua Galega”.

2.– En todos estes anos, e malia a creación
da denominada Comisión Coordinadora para a
Normalización Lingüística (hai xa 12 anos), in-
tegrada polo presidente da Xunta e varios titula-
res de diversas consellerías, a demanda social de
elaboración dun Plano para a extensión de usos
e funcións da lingua galega non fora atendida.
Tampouco hai novas de que esta Comisión Co-
ordinadora, vertebradora en teoría do proceso
normalizador desde as máis diferentes parcelas
do goberno autonómico, chegase realmente a
funcionar e a articular medidas normalizadoras.

3.– O Programa electoral de goberno pre-
sentado polo PP nas pasadas eleccións autonó-
micas, de 2001, contemplaba a elaboración dun
“Plan xeral de promoción do idioma galego”,
dentro da peculiar filosofía lingüística da derei-
ta en Galiza: “o PP defendeu e defenderá sem-
pre para Galicia o uso social das súas linguas
oficiais (...) a opción centrada no futuro de Ga-
licia é a promoción cooperativa (sic) das dúas
línguas [castelán e galego]”. Enfin, a teoria (!)
do “bilingüismo limpo e harmónico”, só que xa
sen ousar chamarlle así (evitación seguramente
debida á chanza xeneralizada que provocaba
alén das nosas fronteiras).

3.– No último dos retiros do presidente da
Xunta cos seus conselleiros, en Sobrado dos
Monxes, un dos supostos proxectos-estrela
que presentaba o Goberno autonómico era o
anuncio da elaboración dun plano de norma-
lización do galego, plano chamado a ser –sei-
ca– a xoia da corona do derradeiro (?) man-
dato de Fraga Iribarne. O que pasa é que ven-
do actuacións gobernamentais –como a su-
presión da proba de coñecemento da lingua
galega nos procesos selectivos para o ingreso
nos corpos Superior da Administración, de

Xestión e Administrativo da Xunta– ou a sua
inacción noutros temas –por exemplo, á hora
de facer cumprir o decreto que regula o uso
do galego para o ensino non universitario– di-
ficilmente se pode agardar que de aí saia algo
minimamente bo para o futuro do idioma.

4.– O propio Director Xeral de Política
Lingüística levaba xa varios meses anunciando
privada e publicamente que estaban a traballar
na elaboración do dito Plano, e en determina-
dos círculos víñase apuntando que as súas liñas
mestras estaban a ser redactadas por unha “trí-
ade de especialistas”, persoas de confianza do
PP, nucleadas en torno ao Centro Ramón Pi-
ñeiro para a Investigación en Humanidades. Is-
to, en contra de toda lóxica, xa que o normal
seria que estas liñas políticas mestras contasen
coas forzas políticas do país, sinaladamente
coas que teñen presencia parlamentaria. En to-
do caso, é de supor que as ideas-forza do Pla-
no vaian ser as antes referidas, contempladas
no programa de goberno do PP, e que se resu-
men na promoción do bilingüismo e, xa que
logo, na secundarización da lingua galega.

5.– Tampouco non se coñecen contactos
por parte dos responsables gobernamentais da
política lingüística en Galiza co amplo abano
de organizacións e entidades sociais do país
(sindicais, culturais, deportivas, estudantís, ve-

ciñais...), co fin de achegar as diferentes visións
e artellar dese xeito un plano que de certo se
propoña comezar a ordenar o proceso da nor-
malización do noso idioma. Sen ir máis lonxe,
a Dirección Xeral de Política Lingüística aínda
non respondeu ao emprazamento realizado po-
la Mesa pola Normalización para consensuar
unha serie de mínimos que permitan alcanzar
un Acordo Nacional sobre a Lingua.

6.– Para máis escarnio, o que parece ser a
última é esta saída a concurso público do con-
trato de servicios para a elaboración dun Plano
Xeral de Normalización da Lingua Galega, co
que parece que a Xunta de Galicia decide a
“externalización” do dito servicio, isto é, neste
caso o translado fóra da administración pública
galega –a unha persoa física ou xurídica– dun-
ha actividade que é estratéxica de seu, como é
a planificación do idioma. Dalgún xeito, estase
a privatizar unha porción do noso espazo iden-
titario, na medida en que se pretende que a lin-
gua galega e a súa normalización pasen, en for-
ma de plano xeral, da esfera pública á privada.

7.– Por se con isto non abondase, o pro-
grama definitivo do VI Encontros para a Nor-
malización Lingüística, organizado polo Ar-
quivo de Planificación e Normalización Lin-
güística do Consello da Cultura Galega (¿o
Consello terá a dignidade de dicir algo ao res-
pecto?) contempla que a conferencia inaugu-
ral, na mañá do vindeiro día 14 de outubro,
leve o título “O plan de normalización lin-
güística da Dirección Xeral de Política Lin-
güística da Xunta de Galicia”, e seica vai ser
o propio Director Xeral o encargado de a im-
partir. E para completar o esperpento, a de-
vandita Dirección Xeral tamén fai pública un-
ha nota na que, ante as críticas vertidas pola
deputada nacionalista Pilar Garcia Negro,
confusamente pretende aclarar que o obxecto
de contratación é o asesoramento técnico pa-
ra a elaboración do plano de normalización.

Desde a iniciativa social normalizadora
–case con exclusividade, en mans do naciona-
lismo– terían que se multiplicar os esforzos, e
profundar no labor a desenvolver con certa ur-
xéncia. O estado da cuestión esixe darmos un
paso máis: xa non cabe somente estarmos á de-
fensiva, senón que cómpre desenvolvermos un-
ha poderosa acción en prol da nosa emanci-
pación lingüística.♦

RAFA VILLAR é técnico do Departamento
de Normalización Lingüística da CIG
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Tres datos: 1º. O
orz amento de
defensa dos EE UU
é ma ior que a
suma do dos dez
Estados seguintes.
2º. O  novo
presidente de
A fganistán é
persoa de
confianz a da
compañía
petrolífera
norteamericana
U N O C AL.  3º Iraq
dispón do 10%
das reservas
petrolíferas
mundiais.

Hai expertos que
din que xa non se
leva o xorna lismo
de investigación.
Resulta caro
pagarlles a
xorna listas para
que pasen días
perseguindo un
da to que ocupará
unha liña . ABC
tomou unha vía
má is efica z:
publica aquilo que
investiga o Centro
N aciona l de
Intelixencia (CNI).

O último
descubrimento de
ABC foi a
conversa entre
C arod Rovira
(ERC) e O teg i. Ao
PP interésa lle
buscarlle amiz ades
perigosas a  ERC
para que non
chegue a acordos
co PS O E. Rovira
pode preguntarlles
aos do BN G  que

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González

¿Por que elaborar fóra
da Xunta un Plano Xeral

de Normalización Lingüística?
RAFA VILLAR

Cartas

Dereitos
dos camiñantes
Despois de ler o anteproxecto
de lei de ordenación urbanísti-
ca, e analizar moitas opinións,
observo unha carencia que creo
significativa: non se mencio-
nan para nada os dereitos dos
camiñantes. Ninguén fala de
que andamos no medio do ur-
banismo. As beirarrúas nin se
mencionan. Fálase máis dos
coches que de nós. É significa-
tivo. Algúns non queremos que
só nos fagan máis bonitos os
entornos urbanos, senón ter de-
reitos como camiñantes, como
habitantes, como humanos. Hai
que reflexionar.♦

FRANCISCO MACÍAS
(COMPOSTELA)

As Encrobas,
vintecinco anos
despois
O 17 de maio de 2001 o BNG de
Cerceda realizou nas Encrobas
un acto de homenaxe a Moncho
Valcarce e colocou unha placa
co seu nome na Praza de Ponto-
xo nas Encrobas, dando así
cumprimento a un acordo uná-
nime da corporación de varios
anos antes. O pasado 28 de se-
tembro, a iniciativa dun grupo
de viciños/as das Encrobas e co
apoio do concello, celebrouse
un acto que quería ser homena-
xe aos homes e mulleres que no
ano 1977 converteron a súa loi-
ta contra os “raposos capita-
listas” nun exemplo de dignida-
de. O que ía ser unha homenaxe

acabou sendo protagonizado po-
los directivos das empresas Fe-
nosa, Limeisa e Sogama e máis
a Garda Civil, causantes direc-
tas das loitas das Encrobas.

Tanto na inauguración do
busto adicado á figura de Mon-
cho Valcarce, como na mesa re-
donda celebrada con posteriori-
dade, o protagonismo foi exerci-
do polos señores engarabatados,
limitándose as xentes das Encro-
bas ao papel de meros figurantes,
tal e como podía apreciarse na
disposición das persoas que, co-
mo ouvintes, participaban na
mesa redonda, pois o espazo
central e as primeiras fileiras fo-
ron reservadas para as “autorida-
des” e as mulleres e homes que
tomaran parte activa na loita e
formaran parte da comisión ne-
gociadora, ficaron relagadas ao
segundo plano. De igual xeito os

primeiros en acceder á exposi-
ción fotográfica foron os causan-
tes de que estas fotografías se
produciran, como ben lembrou
Manuel Silveira O Costiñán, na
súa intervención como represen-
tante dos veciños na mesa redon-
da, en tanto que Honorato López
Isla (conselleiro delegado de Fe-
nosa), facendo unha demostra-
ción de grande cinismo, xustifi-
cou a actitude da empresa naque-
les anos e atreveuse a afirmar
que “aquel non era un problema
económico, senón de sentimen-
tos”, logo de confesarnos sen
roibén que percorrera cada casa
das Encrobas mentindo e enga-
nando aos viciños á fin de conse-
guir os seus obxectivos.

Desde o BNG reprobamos
que este acto de homenaxe se
convertese nunha aldraxe a
Moncho Valcarce e ás persoas

A N A PILLAD O



Na contra  do que di a canción, vinte anos
son moitos. Cando menos isto é o pri-
meiro que se me ocorreu cando os ami-

gos de A Nosa Terra me pediron unha colabora-
ción sobre as impresións persoais que gardaba
da asemblea fundacional do BNG. Moitos na
peripecia individual de cada un de nós e moitos
tamén no devalar colectivo. E fanse tantos can-
to te paras a mirar atrás, aínda que os teñas ben
presente. Hai pouco máis de un mes celebrei, ta-
mén, o vinte aniversario do meu fillo maior.

Nos últimos meses do ano oitenta estable-
cinme en Vigo logo de cumprir os inescusabeis
deberes militares que había daquela e de atopar
solución aos problemas laborais. Atrás queda-
ban os anos setenta inzados de activismo políti-
co na Compostela universitaria. Un coidaba po-
der tomar con certa calma a reorientación da súa
vida persoal. Mais isto non sempre é posíbel. 

Aos poucos meses de residir na cidade do
fermoso barullo, un novo conflito entre na-
cionalistas, en forma de espectáculo grotesco,
comezaba. Coma case sempre a miña cidade de
acollida convertíase no escenario da traxedia
grandilocuente. Naqueles anos, como na antiga
China dos reinos combatentes, o nacionalismo
organizado viña sufrindo contínuas guerras fra-
tricidas. Non é o caso lembralas agora. O certo
é  que as sucesivas crises íannos debilitando or-
ganicamente, desorientando politicamente e
arrastrándonos á marxinalidade política e mes-
mo social. A visión que se tiña do Bloque non
difería moito daquela que interesadamente cre-
aran algúns medios de comunicación.

Cumpría reaxir, redefinir, reformular. ¡En
fin, facer algo! Dende a convicción de que unha
forza nacionalista de base popular era impres-
cindíbel para o país; dende a confianza nas pro-
pias forzas e na capacidade de renuncia de co-
lectivos e persoas. Os intentos anteriores (Blo-
que-PSG) non resultaran moi creíbeis, mesmo
polo carácter e dimensión da crise do 81.

Os longos meses de xestación do BNG, a
comisión constituíuse oficialmente o 30 de
maio e o documento elaborado nesa reunión
non foi recollido por ningún medio de comu-
nicación –agás A Nosa Terra–, foron tensos e
difíciles. Un mes antes a AN-PG celebrara o
seu congreso e dera a primeira gran mostra de
capacidade de renuncia ao aprobar a reformu-
lación da fronte nacionalista, que ata ese mo-
mento era ela mesma, para dar paso a unha
nova forma organizativa. Unha organización,
por certo a numericamente maioritaria, auto-
disolvíase para participar nun proceso que
non estaba rematado. Moitos outros respon-
deron do mesmo xeito, e a pesar de que non
gustaban da palabra Bloque na denominación
do nova organización, aceptaron resolver a
diferencia en votación asemblearia, aínda que
sabían que ían perder, e non fixeron causa
dun debate nominal de escasa importancia.

Dende o primeiro momento Esquerda Ga-
lega mantívose á marxe do proceso; ao longo
do mesmo algún outro colectivo (o da crise
do 81) e o PSG (a parte oficial) abandonáro-

no e na mesma asemblea fixérono Galicia
Ceibe e grupo “Arco da Vella”. Quedaba un
sabor agridoce polos abandonos pero virárase
o pensamento de moitos nacionalistas. Na
vez de debater reafirmando as túas propias
posicións camiñábase cara ao debate na bus-
ca do punto común, do lugar de encontro. As
guerras fratricidas non rematarían ata a asem-
blea do Carballiño e mesmo acadarían unha
dimensión excepcional coa ruptura sindical.
Pero no primeiro caso o debate, cos seus
aqueles, situouse no terreo político e en canto
ao sindical coido que uns, outros e os de máis
alá coidaron dende o primeiro momento que
a unidade cumpría refacela o antes posíbel.

Esta é a primeira impresión que conservo, a
sensación de que alí remataba a profunda crise
de adolescencia do nacionalismo. Asegunda, un
pouco máis difusa logo daquelas xornadas co-
ruñesas, era que o nacionalismo optaba clara-
mente pola actuación no escenario imposto po-
la reforma política do estado; que a palabra
“ruptura” matizábase e comeza a entenderse
que o novo réxime estaba consolidado e resoltas
as incertezas da transición. Polo tanto que tarde
ou cedo cumpriría adecuar a actuación do na-
cionalismo a ese novo marco. Un mes despois o
PSOE de González acadaba un triunfo abraian-
te. Este proceso foi máis lento e non se resolveu,
na práctica, ata a toma de posesión como depu-
tado de X.M Beiras en 1985 e de forma defini-

tiva ata a asemblea do Carballiño en  1987.
Uns meses antes da asemblea de Riazor o

Bloque-PSG dera mostra da “rixidez de cin-
tura” no tema do acatamento da Constitución
polos deputados no Parlamento Galego. Lem-
bro algún debate daquela, cando alguén pro-
puxo o lema “Non a esta Constitución” nos
carteis de propaganda díxose que había que
deixalo claro con “Non á Constitución” ou
cando se presentaron distintas alternativas na
cuestión do xuramento no Parlamento optou-
se pola que non deixaba ningunha saída, isto
é, que os deputados dixesen: “Non xuramos”. 

Comezaba estas liñas lembrando a miña
chegada a Vigo e a crise de 1981. Nos anos ini-
ciais do BNG eramos uns cantos entusiastas
que dedicabamos o tempo a xustificarnos ante
as críticas dos máis próximos e as escasas for-
zas ao traballo sindical. Foron anos moi difíci-
les: o PSOE exultante, a crise económica, a
brutal reconversión naval. En todo o país a dé-
cada dos oitenta foi unha travesía polo deserto.

Vinte anos despois a corporación municipal
da cidade olívica está presidida por un alcalde
do BNG, o nacionalismo rematou, hai tempo, a
tarefa integradora comezada en 1982, lidera a
alternativa ao conservadorismo folclórico que
goberna en Santiago e é quen de facerse escoi-
tar ante a prepotencia reaccionaria que o fai en
Madrid. A semente de Riazor deu os seus froi-
tos. ¡Que non se estrague a árbore!♦
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sucederá nos
seguintes pasos.
O s de Beiras teñen
experiencia.

En só 20 días o
Rea l M adrid
vendeu 70 .000
camisetas co nome
de Rona ldo ás
costas. Se cadra o
xogador brasileiro
non pasa á
historia a carón de
Pelé , senón de
Naomi C ampbell.

Hai antídotos
contra a  frouxeira
do idioma , contra
a súa
castelaniz ación.
Bieito Iglesias é un
deles. Moldea as
pa labras má is
a lleas á  nosa
língua como un
ferreiro
contundente e
habelencioso e
sabe darlle
espesor, cando
quere , como un
pasteleiro da casa .
¡ Q ue lle fagan un
sitio na
Academia!

Agora que
dimitiu Pere Esteve
de CDC ,
acusando, má is ou
menos, ao partido
de Pujol de má is
rexiona lista que
naciona lista , o
diario La
Vanguardia
lembra unha frase
a tribuída a un líder
da Lliga a fins dos
anos vinte:
“¿Monarquía?
¿República?
¡Cataluña!” e a
continuación
deseñaban unha
estra texia
española .♦

Cifra de tango
CARLOS MÉIXOME

Cúmprense 20 anos da fundación do BNG. O autor lembra aque-
les anos previos e a súa experiencia naquel proceso político.

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

que loitaron xunto ás xentes das
Encrobas. Agardamos que o con-
cello de Cerceda adquira os de-
reitos da exposición, que se com-
plete con materiais que botamos
en falta, e se faga unha exposi-
ción permanente no noso conce-
llo. E non para enterrar nun ar-
mario, como enterraron ao pobo
das Encrobas e como aínda hoxe
tentan enterrar a memoria das
súas xentes.♦

ROCÍO DE LA IGLESIA PREGO
(CERCEDA)

Ollo á corrupción
en tempo electoral
Falta menos para a celebración
das eleccións locais. A maquina-
ria preelectoral escomenza a

funcionar en todos os partidos
con presencia municipal. As
obras públicas son cada vez
máis visíbeis. O cambio de ta-
lante, máis aberto e atento, de
moitos responsábeis políticos
son evidentes. As críticas, mo-
cións e preguntas dos grupos da
oposición son máis numerosas e
agresivas en contra dos equipos
de goberno. As comisións de go-
berno máis numerosas, conce-
dendo máis licencias de obras e
resolvendo asuntos pendentes
que collian pó nas estanterías
dende hai tempo. 

Os políticos son servidores
públicos é como tales deberían
ser unhas persoas sensíbeis, soli-
darias, dialogantes e cunha gran
capacidade de traballo para que
poidan xustificar o soldo que se
ingresa nas súas contas corren-
tes. Os Concellos son as casas do

pobo ou o que é o mesmo a casa
de todos. De aí a multicor repre-
sentación política que hai na
maioría dos mesmos. 

As campañas políticas coin-
ciden no tempo, ainda que a súa
duración nada ten que ver coas
cantidades económicas que cada
formación política poida desti-
nar a organización dos actos
propios das mesmas. Algúns
partidos aproveitan a simpatía
ou a afinidade política dalgun-
has empresas importantes para
obter unhas gratificacións ex-
tras que  poden axudar a que
conquiran a vitoria electoral.
Logo, chegado o momento, ha-
berá que pagar os favores pois
eses empresarios ou industrias
necesitan medrar. Neste sentido
hoxendía xa non existe tanta
discriminación nos “agasallos”
ou axudas electorais, pois tanto

se fan aos partidos que gober-
nan coma os da oposición a tra-
veso de considerábeis cantida-
des de diñeiro, de regalos en
bens  inmobles, mobiliario, etc.
Un negocio redondo para moi-
tos responsábeis políticos.♦

XOSÉ MANUEL PENA
(RIVEIRA)



Un pool
controlou
a información
do 11-S
Àngels Barceló foi a xorna-
lista de Tele 5 que con máis
intensidade retratou os suce-
sos do 11 de setembro. Nunha
entrevista concedida a El Pa-
ís (15 de setembro) conta a
súa experiencia: “As imaxes
eran servidas por un pool de
axencias e televisións esta-
dounidenses. O único que po-
díamos facer as cadeas espa-
ñolas era tirar de reportaxes e
de testemuñas (...). Era unha
presencia testemuñal. Infor-
mativamente o que podia-
mos rañar era ben pouco”.♦

Jessica Lange
odia a Bush
A mítica actriz, Jessica Lange,
realizou unha contundente aná-
lise da política norteamericana,
despois de recibir un premio no
Festival de Donostia. “O que
George Bush pretende facer
co Iraq é inconstitucional, in-
moral e ilegal. Odio a Bush,
desprécioo a el e a toda a súa
administración. Non só pola
súa política internacional, se-
nón tamén pola nacional. Vir
hoxe dos Estados Unidos só
me dá vergoña, é humillante.
Lange engadiu aínda que:
“Bush roubou as eleccións e
desde aquela padecémolo to-
dos. O do Iraq é unha tolería
absoluta, pero o que non enten-
do é que ninguén o free, nin
dentro nin fóra dos EE UU.
Non vexo movementos de de-
reitos civís ou de estudantes
que se enfronten a un Goberno
inaceptábel.  Non existe

conciencia entre a mocidade do
que está a ocorrer no noso país
e só agardo a que algún día is-
to cambie e alguén se levante
dunha vez”. O xornal que pu-
blica estas declaracións (El Pa-
ís, 26 de setembro) engade que
Jessica Lange fala cunha mes-
tura de rotundidade, dozura e
amabilidade desarmante.

En todo caso, Lange non
é a única no mundo do cine
en opinar así. Paul Schrader,
guionista de American Gigo-
lo e director do recente Auto
focus, opina sobre a política
norteamericana que “Améri-
ca está a punto de cometer
unha catástrofe de dimen-
sións incalculábeis. Non po-
do dicir máis. É lamentábel”
(El País 27 de setembro).♦

Sabina
en coiros
O cantautor e poeta Joaquín
Sabina deixouse fotografar

vestido unicamente cun
calcetín (roto) e un som-
breiro de fungo (El País Se-
manal, 22 de setembro).
Sabina editou recentemente
un libro de sonetos: Cento
voando de catorce e un dis-
co, de notábel éxito: 19 dí-
as e 500 noites. O autor,
que se ten calificado a si
mesmo de crápula e noc-
támbulo, carga á esquerda,
como se pode ver na imaxe.
Recentemente superou un-
ha grave enfermidade que o
tivo ás beiras da morte.♦

Un poema para
os sindicalistas
do 72
O Boletín Impulso, que edi-
ta a CIG de Citroën, publica
no seu último número un
poema adicado ás mobiliza-
cións laborais de Vigo e Fe-
rrol que cumpren agora trin-
ta anos. Titúlase Militantes
do 72 e di así: “Os seus
ollos son espellos prudentes
/ onde acouga o verde da
paisaxe, / o azul mariño dos
buzos suorentos, do mar e
máis do ceo. / Neles reflíc-
tense a dialéctica da historia
do traballador, / que camiña
en espiral. / As súas mans
rexas e fortes/ non tremían
diante do uniforme represor,
/ nin ante as noites familia-
res e descoñecidas / nas que
reinaba o berro a dor e arre-
pío. / Cae un e outro está
disposto, / e esta tamén cae.
/ Entón ábrese a solidarieda-
de do País / como unha fon-
te de semente que non cesa.
/ Sindicalistas dos setenta. /
Sindicalistas da noite sen
amencer, / eterna do devalar
doce dos anos. / Sindicalis-
tas do compromiso, da ban-
deira / rescatada ó atardecer,
/ do carballo que estende as
súas pólas / milenarias sobre
os traballadores como /
alento á esperanza. / Homes
e mulleres dos setenta, / de
mans solidarias, de tenro
corazón. / Sempre con vós”
(Impulso Nº 39. Sección
sindical da CIG no grupo
PSA Peugeot-Citröen, se-
tembro 2002).♦

Ángels Barceló.
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Tangaraño
BIEITO IGLESIAS

Hai espellos que nos levan a ceacú no tempo.
Estes días vinme reflectido nos meniños
alancando coas súas caxatas por certa paraxe

de Kenia (imaxes servidas polos misionarios á tele-
visión do Padre Silva); e nas estampas, tamén
africanas, de crianzas doentes de polio que
conxelou o fotógrafo Sebastião Salgado e publica O
Correo Galego na edición do lus, 30 de setembro.
Son víctimas dun virus de nome mitolóxico –Brun-
hilde–, aínda activo en varios lugares da India,
Paquistao, Somalia ou República Democrática do
Congo. A endemia deveceu nos últimos anos, pasou
de 350.000 afectados en 1988 a 480 no 2001. Aca-
bar co andazo definitivamente custaría 275 millós
de dólares en vacinas. Prá opulenta sociedade occi-

dental (complexo militar-industrial, borbulla bursá-
til, almanaque Forbes de millonarios, tecnoloxías
da información, axentes futbolísticos, brokers de
American Psycho, etc), dispor desa cantidade sería
tanto como arrincar un pelo dun boi. Brunhilde é
aquela valquiria condenada a durmir nun penedo,
rodeada dun círculo de lume, ata que a acorde un
heroi. É a Bela Adormecida que oprime ós rapaces
con aperta febril, a dama de corazós (de copas, na
História das cartas de jogar, polo profesor Egas
Moniz) da baralla wagneriana que os
poliomelíticos  beixamos sen ter a fortaleza de Sig-
frido, sufrindo por iso secuelas perennes. Esta
dama, quente como un roxón, xacía perigosamente
cos picariños dos arrabaldos de Ourense na altura
de 1958. Malia que hoxe se cultive a amnesia (a
trola de Cuéntame), algús nacemos e sabémonos
africanos. Vexo un neno retratado polo Sebastião
–inmobilizado parcialmente, reza o pé da foto– e
pregúntome qué será del. O fututo, está dito (por
Nabokov), é un charlatao de feira.♦

Joaquín Sabina.

Jessica Lange.

Vai anos que me levo interesando
en ver Vigo dende o mar e teño re-
corrido a costa a bordo de “Laia”,
unha pequena lancha motora que
me permite acercarme a poucos
metros da costa. Algúns dos meus
amigos sorpréndense ao ver o xi-
gantesco cambio que se produce
na visión da cidade, como se de
pronto fose una cidade visualizá-
bel por dentro e ata o urbanismo
parece mais discreto, salvo cando
chegas ao recheo de Bouzas e ves
non só a magnitude sençon o o
funcionamento de novas fábricas
que nin siquera teñen o permiso
municipal. Mesmo digo dos mu-
ros de contención con granito Po-
rriño, aos que podes mandar un ca-
bo pese a ser unha finca privada.
As licencias que concede a Autori-
dade Portuaria, que non son outra
cousa que permisos de ocupación,
antes sobre os seus propios edifi-
cios e agora sobre calisquer obxe-
to de valor, entendo que deben pa-
sar previa e inexcusabelmente po-
lo pleno da Corporación. AAutori-
dade Portuaria non ten cedida pola
cidadanía capacidade algunha pa-
ra converterse nunha empresa de
explotación urbanística, senón
que se concibe moito mais como
un xestor especializado. Se aquí
houbese autonomía as actas dos
acordos destes organismos irían
primeiro a rendir sanción no Con-
cello e logo á Xunta e todos sabe-
ríamos que, se no recheo do Areal
non hai nada que ocultar, quen son
os candidatos a ocupar o mesmo
e se os xestores últimos, pode ser
os que estan constituíndo un mo-
nopolio entre Asia e América, an-
da tamén polo medio, porque se os
cartos son para unha compañía de
Hong Kong, mellor deixalo. 

O que en cambio me gostaría
que tivesen os redondeláns, os
vigueses, e os de Nigrán e Baio-
na, algo que poidan incluir non
seus respectivos plans xerais, ac-
tuar como unha autentica área

metropolitana e proxectarse o
mundo, salvando a súa dignidade
e o seu respeto ecolóxico, sería
ese auténtico paseo maritimo des-
de a Illa San Simón, ata a Guía,
pasando polo peirao de trasatlán-
ticos, Casa Mar, Bouzas, o Museo
do Mar, a Casa das Palabras e al-
gunha actuación sobre Toralla pa-
ra pechar a salvación da costa de
Vigo na última praia de Vigo no
Portiño e firmar o acordo con Ni-
grán para o empalme con Prado e
seguir ata Baiona. 

Parte desees paseos estan ha-
bilitados pero corren o risco de
quedar isolados pola presión ur-
banística e Portuaria. Creo que o
plano xeral debe facer previsións
para garantir un paseo de madei-
ra e indicadores onde non quede
outra solución e pensar nun acc-
ceso vertical cara os fitos que xa
teño citado, mesmo cun indica-
dor luminoso ou faro, segura-
mente único. e símbolo da cidade
que eu deixaría nas mas de Leiro,
pero tampouco me quero meter. 

Outrosí quero lembrar e que o
edificio do peirao de trasatlánticos
será pola forza da razón porta de
Vigo para recibir os visitantes por
terra ou por mar e que Vigo pode
saltar ainda as mellores concentra-
cións contra o chamado feismo e
as mellores reunións de arquitec-
tura e de protección da natureza do
mundo se o alcalde que sexa –por-
que non pode ser outro personaxe
por motivos democráticos– asume
agora un plan coma este para ter
trazada a liña físicamente no pró-
ximos catro anos e que se sinta ca-
paz de desenrolar nos seguintes a
maioría do plan. A mesma empre-
sa que hoxe levanta o plano xeral
creo que podería ampliar concrato
e incluir este xigantesto paseo ma-
rítimo e ceder incluso a arquitectos
de sona parte do fitos que aquí se
sinalan. E poderemos ver Vigo
dende o mar. Outro mar de Vigo
sorprendente.♦

Pasear o mar desde
Redondela a Baiona

XOHÁN VILA

¿Por que non trazar un grande paseo ma-
rítimo dende a Illa de San Simón ata Baio-
na? Abórdese nos plans xerais e podere-
mo ollar outro mar de Vigo sorprendente.

Vigo

A Autoridade Portuaria debería facilitar a consecución do paseo pola Ría de Vigo.



O BNG ven de realizar dúas
propostas, unha sobre a pre-
sencía de Galiza nos órganos
da UE, outra dun “novo con-
trato co Estado español”. ¿Cal
é o motivo de facelas agora?

Pensamos que é necesario uti-
lizar ao máximo o actual marco
do estatuto de autonomía, pois
aínda hai 53 competencias que
poden ser transferidas á nosa co-
munidade. No futuro, se existe o
consenso necesario, deberíase ir a
unha modificación en positivo do
Estatuto e, polo tanto, tamén do
marco constitucional. Dentro de-
sa perspectiva, consideramos ne-
cesario que Galiza esteña presen-
te en todos os organismos de de-
cisión da UE, de xeito directo. Aí
tómanse moitas decisións que nos
repercuten directamente. As oito
propostas que presentamos son
efectivizábeis  hoxe dentro do ac-
tual marco da Constitución e o
Estatuto. Pero o problema non é
unicamente que teñamos poucas
competencias, senón que se utili-
zan de xeito subordinado á políti-
ca española e europea. Trátase de
propostas para que os cidadáns
galegos podan vivir millor.

Pero, ¿cal é a diferencia
que pode existir agora a res-
peito de hai dous anos?

A proposta de aprofundizar
no autogoberno non é de agora.
Pero ultimamente estábase a pro-
ducir un debate virtual no que se
utilizaba o nome de autogoberno
como fectiche . Dada esa situa-
ción de confusión, pensamos que
era preciso pasar da declaración
de principios aos feitos concre-
tos. A partires de agora, cando se

fale de autogoberno terá que fa-
cerse sobre cuestións concretas.

Con anterioridade rexeita-
ran a propostas presentada
polo PSdG-PSOE.

Nós nunca rexeitamos a pro-
posta dos socialistas. Entre outras
cousas porque o PSOE non foi
quen de realizar
unha proposta
concreta e non
nos deu oportu-
nidade ao resto
das forzas políti-
cas de debatir so-
bre dela. Unica-
mente era unha
declaración de
principios. Aínda
hoxe non coñe-
cemos cales son.
O que coñece-
mos é a práctica
diaria no campo
parlamentar e, aí
non hai unha soa
actuación do
PSOE que sirva
para aprofundar no autogoberno.
Niso a súa política é calcadiña a
do PP.

Porque discutir agora
sobre o Estado

Cando naceu a Declaración de
Barcelona quería levar a discu-
sión sobre unha nova configu-
ración do Estado á sociedade.
Agora pasouse a propostas con-
cretas non só polos seus asinan-
tes, senón tamén polo PSC...

Despois de 25 anos do dese-
ño territorial do Estado é lóxico
que se suscite unha discusión so-

bre a súa evolución. Para desgra-
cia nosa, o PP o que está é a le-
var unha dinámica de regresión
autonómica e das libertades na-
cionais e colectivas, vaciando de
contido o Estado autonómico.
Nós pensamos que é o momento
de recoller o que a propia Cons-

titución defen-
de: a existencia
de nacionalida-
des históricas e
rexións. A parti-
res de aí, pro-
fundizar cara un
Estado plurina-
cional.

Pero o que
non se pode es-
quecer é que ca-
da nación ten a
súa propia reali-
dade social e o
seu propio ritmo
político. Nese
senso, en Cata-
luña e Euskadi
propoñen as sú-

as aportacións. Os galegos face-
mos o mesmo, pero desde a nosa
propia realidade. Por iso o BNG
non copia as aportacións doutras
nacións. Realizamos unha xenui-
namente galega e pensando na
nosa realidade.

Dentro desta discusión so-
bre a realidade do Estado, o
BNG conseguiu colocar, por
vez primeira, a Galiza en pé de
igualdade nesa perspectiva.
Cando na Transición se definiu
o esquema territorial do Estado,
Galiza estivo totalmente ausen-
te. No debate que se está a dar
agora  estamos ao mesmo nivel

que Euskadi e Catalunya, pero
coas nosas propias propostas.

Cal é a visión que o BNG
ten sobre a proposta realizada
polo Goberno basco. Por un
lado o PP acúsaos de “contra-
ditorios”, pola outra o PSdG-
PSOE alaba a súa “sincerida-
de por sacar a carauta”.

A proposta que fai o BNG
non ten nada que ver coa do PNV.
O que si ollamos na que realiza o
lehendakari é que, cando todo o
mundo estaba agardando unha
proposta a prol da independencia,
Ibarretxe acaba de marcar un ca-
miño para un novo xeito de inte-
gración no Estado español. Se se
actuase de maneira intelixente,
cando menos, deberíase dialogar
sobre dela e non contestar desde o
fanatismo como se está a facer.

Se é así, ¿por que nen tan
sequera se pode discutir esa
proposta que entraría nas
canles constitucionais?

Cando se aprobou a Constitu-
ción e o Estatuto xa existía ETA.
Se fósemos capaces de apartar a
vista de Euskadi, entenderíamos
como son os nacionalismos
emancipadores os únicos que
cuestionan o uniformismo que se
está a dar no mundo.  Por iso se
nos ataca con tanta virulencia. O
proceso de uniformización mo-
nopolista non pode admitir espa-
cios nacionais de libre decisión.
De aí a necesidade das posturas
democráticas e progresistas pen-
sadas desde nós mesmos.

O PP ven utilizando o terro-
rismo de ETA para tapar calquer
debate que poña en dúbida a po-
lítica social e teritorial que a de-
reita quer impoñer. Temos que ter
a suficiente intelixencia e sereni-
dade para explicarlle á cidadanía
a realidade deste feito e poder se-
guir a defender propostas de total
xustiza e necesidade para Galiza.

No próximo debate sobre
o Estado da Autonomía, o
BNG non será moi crítico con
Fraga. O diálogo...

Si que imos realizar unha
análise crítica do que ten sido a
súa acción de goberno. Levamos
un ano sen impulso político can-
do o país ten importantes necesi-
dades que atender. Somos a antí-
tese do PP e queremos exempli-
ficala con propostas e alternati-
vas. Non se pode confundir a ne-
cesaria interlocución institucio-
nal, que debe ser entre as tres
forzas políticas, coa controversia
que se ten que dar en todo siste-
ma democrático. O debate non
impide os acordos comúns que
sexan positivos. Ambas posturas
son compatíbeis, pero, por falta
de valentía política doutros, a in-
terlocución non ten dado aínda
os resultados apetecíbeis.♦
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Capital
Porto
XOSÉ L. FRANCO GRANDE

Todo fai agardar que a ca-
pital de Galicia, da
bracarense e da lucense,

sexa Porto. Afirmación que,
de sinxela, pode parecer ino-
cua. Pero non o é. Porque esa
afirmación ten que ver co
porvir de Galicia. Así de sin-
xelo. E de claro. Hai
síntomas de que esa realidade
pode incluso estar próxima e,
ademais, xa en camiño.
Porque vexo unha chea de
factores que, ó meu ver,
anuncian que a nosa capital
vai estar no Douro.

Paréceme que o Norte de
Portugal está
desenvolvéndose dunha ma-
neira moito máis racional e
fonda ca Galicia. Alí, a dife-
rencia do que pasa acá, a
xente non iniciou aínda o
despoboamento do agro. O
aeroporto da cidade do Dou-
ro non só é máis moderno
cos galegos –un bo aeropor-
to compite con tres
mediocres, construídos estes
para contentar  ás
parroquias de sempre–,
senón que en peores
condicións de situación em-
pezou hai tempo a ser
utilizado por galegos que te-
ñen máis preto un ou dous
dos tres que temos.

E a súa Universidade, po-
lo que sei, non perdeu en im-
portancia por  teren aberto
outra na rexión Norte, que
realmente cumpría abrir. Ata
en isto foron os nosos
veciños máis espelidos ca
nós: a eles non se lles tería
ocorrido nunca esgazar unha
Universidade en tres (que
agora, ó mellor, non haxa
alumnos, ou anden escasos,
non importa, o importante
era o localismo de telas), e
dando saída á mentalidade
diocesana propia desta terra
nosa, e neste caso, ó acubillo
dunhas autoridades da Xunta
tan ignorantes coma os veci-
ños,  ou parroquianos-siarei-
ros , de Vigo e A Coruña.
¡Triste espectáculo!

Por outra banda,  a pobo-
ación do Norte de Portugal
non ten os problemas que son
ben coñecidos na nosa: nin
tan avellentada nin tan en re-
troceso. Ademais, todo indica
que se están  incrementando
os investimentos directos dos
nosos empresarios en
Portugal e dos portugueses
en Galicia –un banco galego
e unha gran fábrica de
cemento son hoxe de capital
portugués. Seguro que imos
asistir a unha actividade ata
agora descoñecida.

Pode que por iso, polo
seu dinamismo e intelixente
desenvolvemento das  poten-
cialidades da zona, teña Por-
to ben gañada esa capitalida-
de. O que nos obriga a
anova-las nosas ideas, as no-
sas actitudes, os nosos
comportamentos. E a outras
decisións.♦

Anxo Quintana
‘As nosas propostas de autogoberno non teñen a ver

coas do PNV ou de CiU’
AFONSO EIRÉ

O coordenador da Executiva da BNG analisa as propostas que os nacionalsitas galegos
realizan para lograr un maior autogoberno, negando que sexan miméticas coas do PNV
ou CiU, “porque a realidade social e política galega é diferente e ten outros ritmos”.

‘Seremos moi

críticos con Fraga

no debate do Estado

da autonomía.

Non confundamos

a interlocución

coa necesaria

confrontación.

Somos

a antíteses do PP”

PA C O  VILABARR O S



HORÁCIO VIXANDE
A agresión dun concelleiro so-
cialista a un nacionalista ao re-
mate dun pleno en Porto do Son
revela o grao de tensión que se
vive nese concello da Barbanza.
Dous partidos que gobernaron
en coalición na pasada corpora-
ción, hoxe manteñen diferencias
importantes sobre os principais
capítulos da vida municipal.

“Si que lle peguei, e sorte que non
lle dei máis, pero o agresivo foi el,
que me chamou caco”, dixo Xosé
Manuel Santos, concelleiro de
Obras polo PSdeG no Porto do
Son. Días despois de agredir o edil
nacionalista Gonzalo de Lucas, di-
mitía e abandonaba o concello.

“O ex concelleiro de Obras
non ten advertencias nin expul-
sións nos plenos municipais, pe-
ro si o concelleiro do BNG Gon-
zalo de Lucas”, dixo o alcalde
socialista Ramón Quintáns, que
no pleno seguinte á agresión, ve-
ladamente, culpou á víctima.

Unha voz allea aos naciona-
listas e socialistas dálle a razón ao
agredido. O portavoz do Partido
Popular, Antonio González Gro-
veiro sinalou que “Santos ameaza
aos edís do BNG desde hai bas-
tante tempo e o alcalde non fai
nada para frear esta actitude”.

Xosé Manuel Santos é unha fi-
gura controvertida. Sindicalista e
traballador durante 35 anos en
Bélxica, ingresou na corporación
no actual mandado. No Porto do
Son, ademais de presidir unha po-
lémica xunta de montes en Caa-
maño, sostén un preito cos veciños
do edificio no que as súas fillas te-
ñen un establecemento hostaleiro.

Á marxe da agresión, o alcal-
de recoñece que “as relacións en-
tre o PSdeG e o BNG envelenan a
vida municipal”. Quintáns culpa
os nacionalistas da situación ao
non incorporarse a un goberno
municipal do que formaron parte
na pasada corporación en coali-
ción cos socialistas. “As actua-
cións propostas na pasada corpo-
ración, resulta que agora non ser-
ven”, sinala o rexedor, que acusa
ao Bloque de “bombardear moitos
proxectos por simples detalles”.

A situación é moito máis
complexa, segundo indican os na-

cionalistas. “O pasado mandado
asumimos compromisos que non
nos gustaban. Na actualidade, ao
haber diferencias, naturalmente
somos máis esixentes”, explica o
concelleiro Gonzalo de Lucas. De
todos xeitos, o nacionalista bota
en falta “capacidade de nego-
ciación por parte do alcalde; ou
aceptas as cousas como di, ou es-
tás contra el, e tampouco está en
posición de impor nada”.

Os nacionalistas, que perderon
dous concelleiros –agora teñen
dous– tras formar parte do ante-
rior goberno municipal, pretenden
que sexa “perceptíbel as diferen-
cias de talante e negociación con
nós dentro e fóra”. O alcalde acú-
saos de “deixar o goberno en mi-
noría”, pero eles insisten en que
“moitas veces abstémonos para
non votar co PP; sen embargo, o
PP e o PSOE estiveron gobernan-
do xuntos durante todo mandado
ata hai ben pouco e os socialistas
agora están apertados”.

Coincidencias

Recentemente socialistas e po-
pulares coincidiron na aproba-
ción dun parque eólico ao que se
opuñan os do BNG. Hai máis
exemplos do que o Bloque cuali-
fica como “coincidencia entre as
políticas importantes”.

Cercado por nacionalistas e
populares, o alcalde socialista
Ramón Quintáns elude pedir o
seu partido que reclame ao BNG
o cumprimento dos pactos muni-
cipais porque “Touriño e Beiras
non se entenden entre eles”. Para
Gonzalo de Lucas o que aconte-
ce é que “o alcalde vai por libre,
só fai campaña cando hai elec-
cións municipais, pasa do seu
partido o resto do tempo; é unha
cuestión persoal, non partidaria”.

No Porto do Son as cuestións
persoais son ás veces peculiares.
É significativo o papel xogado
no concello desde 1979 polo ac-
tual portavoz do PP, Antonio

González Groveiro, protagonista
dunha singradura política case
inédita. Groveiro chegou á alcal-
día nas primeiras eleccións mu-
nicipais democráticas á fronte da
Agrupación Municipal Demo-
crática Galega, unha marca elec-
toral do PCE para evitar compa-
recer como forza comunista. Pa-
ra a súa elección contou co
apoio, entre outros, do BNG.
Posteriormente pasouse ao
PSOE e gobernou con maioría
absoluta durante os seguintes
mandatos. Neses momentos o
seu primeiro tenente de alcalde
foi Ramón Quintáns. Hai dous
mandatos, Groveiro marchou pa-
ra o PP e Quintáns quedou á
fronte da candidatura socialista e
alcanzou a alcaldía. A demarraxe
política de Groveiro valeulle un-
ha pintada que dicía: “Quen o
viu e quen o ve. Comunista, do
PSOE e agora do PP”. A pintada
durou só unhas horas, alguén en-
cargouse de borrala.♦
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XOSÉ M. SARILLE

Poucas tomas de
posición tiveron para a
política española a

envergadura da que acaba de
facer Ibarretxe. Postular un
estado libre asociado,
ademais de ser arriscadísimo
implica unha serie de
peculiaridades e reviravoltas
imposíbeis de perceber desde
fóra da sociedade vasca.

O Goberno vasco propón
esa meta, e os demais, os que
non somos vascos e non
vivimos a realidade de
Euskadi, debemos limitarnos
a respetar e recoñecer o
direito que asiste a calquer
pobo a decidir o seu destino.

Porque unha cousa é
defender a libre escolla
dunha nación e outra poñerse
a opinar sobre as bondades
do plano do lendahakari, sen
analisar para nada as súas
miudeces. E menos desde o
BNG. E menos con esta
rapidez. E menos sen unha
reflexión colectiva ou
colexiada. 

Camilo Nogueira erra
outra vez coas súas
declaracións, coas súas
présas por situarse na carreira
sucesoria, co seu afán por
aparecer publicamente
debuxando os grandes trazos
da frente nacionalista. Ao día
seguinte, ou aos dous días,
afirmaba que o Bloque apoia
a alternativa de Ibarretxe. 

É de supoñer que un
apoio desta natureza
requerirá un acordo amplo no
Bloque, onde, que se saiba,
os federalistas convivimos
cos independentistas sen
termos por iso menores
conviccións nen menos
ánimos para lograr metas
estratéxicas. 

Asombra tamén que se
sentencie tan rapidamente a
constitucionalidade dos pasos
que vai dar o goberno vasco.
Como se fose tan fácil e
como se o asunto se reducise
a unha simples polémica
legal. E como se en Galiza a
mellor lección pedagóxica
fose falar sobre as opcións
vascas. 

Débense dicir as
verdades. Sen dúdiba.
Convén deixar claro que o
nacionalismo español busca
quebrar a convivencia
democrática. Que a dereita
española pertence á pior
tradición patriótica, e bebe
nas augas das anteriores
xeracións, a de Fraga e a de
Franco. Debe dicirse tamén
que o PSOE é un partido
timorato, capaz de deixar que
todo escorregue polas piores
pendentes do autoritarismo.
É preciso denunciar o
asasinato terrorista e a tortura
en Euskadi. Todo iso. Pero
afirmar, coa devaluada
Declaración de Barcelona
debaixo do brazo, que o
Bloque apoia a alternativa
Ibarretxe, soa a despiste ou a
gañas de falar por deixarse
ver.♦

A agresión a un edil nacionalista revela a tensión municipal no Porto do Son

‘Pegueille e sorte que non lle dei máis’

Como en moitos concellos gale-
gos, a política urbanística é mo-
tivo de polémica. Porto do Son
acusa unha pronunciada baixa
do censo fronte ao que se ofre-
cen antídotos de toda caste. Se
por unha banda os nacionalistas
reclaman vivendas sociais que
fixen poboación, o alcalde prac-
tica unha política de permisivi-
dade con construccións como os
galpóns. Entre unha opción e
outra, as diferencias agrándanse.

Gonzalo de Lucas (BNG)
acusa o alcalde de “victimista”.
O concelleiro denuncia que
“sempre lle bota a culpa de todo
ás outras administracións”.

O certo é que Ramón Quin-
táns acusa as demais forzas po-
líticas e administracións de cer-
car a Porto do Son. “Temos 37
quilómetros de costa, só dous
núcleos de poboación importan-
tes e agora vén Cuíña e, co con-
to de rematar co feísmo, vai im-
pedir construír a menos dous-
centos metros do mar e obriga a

contar con 5.000 metros para
construír, co difícil que é ter to-
do ese terreo. E para colmo pre-
tenden incluír parte do concello
na Rede Natura”.

Ante a eventualidade de que
se aprobe a Rede Natura, o al-
calde está a conceder licencias
de galpóns na zona afectada. “É
para que a xente poda facer algo
cos terreos”, indica. Pero os na-

cionalistas lémbranlle que “os
galpóns non benefician a nin-
guén, non pagan contribución,
carecen de fosa séptica e non
pagan o lixo, admitilos é unha
medida populista e, se quere
frear o despoboamento, podía
facer vivendas sociais, pero o
proxecto que tiñamos no pasado
mandato está paralizado”.

O planeamento municipal
no Porto do Son é difuso. No
pasado mandato socialistas e
nacionalistas coincidiron na ne-
cesidade de redactar un novo
plan e a empresa Consultora
Galega resultou elixida para fa-
celo. O proceso prolongouse e
cando o proxecto chegou ao
concello, o alcalde meteuno
nunha gaveta, deixando vixente
o anterior plan. “O que desexa-
ría sería que non houbese plan,
para poder dar licencias ao seu
antollo, pero unha administra-
ción ten que facer cumprir a
lei”, di o concelleiro nacionalis-
ta Gonzalo de Lucas.♦

Un plan xeral agachado e o concello
inzado de galpóns

O alcalde Ramón Quintáns goberna en
minoría.

O agresor Xosé Manuel Santos di que “o agresivo foi el por chamarme caco”. Á dereita, un exemplo de permisividade urbanística: un edificio ilegal situado rente ao mar e no que
construíron un andar de máis. O secretario xeral do PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, veranea nesta casa do Porto do Son.
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Aqueles dous primeiros anos da
década dos oitenta foron, segura-
mente, os máis difíciles para o na-
cionalismo galego. O golpe de Es-
tado do 23-F non só lle meteu o
medo no corpo a moitos militan-
tes, senón que daba por rematado
o proceso de Transición mediante
un pacto co anterior franquismo
ao que se uniron a case totalidade
das organizacións políticas. A au-
tonomía puxérase en marcha e a
entrada na CEE e na OTAN darí-
alle solidez á configuración dun
Estado que decidira non só aferro-
llar aos nacionalismos, senón des-
cafeinar as nacionalidades históri-
cas, cociñando un café de puchei-
ro servido en 17 tazas idénticas co
anagrama da LOAPA (Lei Orgá-
nica de Armonización do Proceso
Autonómico). Dinámica que se
mantivo até 1987.

Esta realidade sería a que le-
vou ao nacimento do Bloque
Nacionalista Galego en 1982.
Poñíaselle o ramo ao proceso o
26 de setembro no Pabellón dos
Deportes de Riazor, na Coruña.
Pero a realidade nunca aparece
así de evidente para todos, nin
todos coinciden tampouco nas
solucións máis acaidas para ope-
rar nas novas condicións. O que
estaba patente para a maioría era
a necesidade de pór a andar un-
ha nova dinámica política. 

Durante 1981 dase un forte
debate tanto na UPG como na
AN-PG (Asamblea Nacional-Po-
pular Galega) no que se analisa o
fracaso da ruptura co franquismo

e se discute un novo rumo políti-
co para ambas organizacións.
Tanto nunha como noutra, os que
apostan polo acatamento do novo
marco constitucional comezaron
a sentirse a disgusto. Tamén os
que consideran que no BN-PG
(Bloque Nacional-Popular Gale-
go, a coalición coa que se pre-
sentaran ás eleccións AN-PG e
UPG) se está a producir o “liqui-
dacionismo” das posturas histó-
ricas, aínda que algunhas fosen
introducidas unicamente dous
anos antes, como o término de
“vangarda exclusiva” que a AN-
PG aprobaba no seu III Plenarío
(1979), así como a adscrición
persoal dos militantes. 

Este debate leva a un tu-
multuoso proceso no BN-PG, que
acaba nunha escisión nas organi-
zacións que o compoñen. Por un-
ha parte, estaban os que na frente,
encabezados por Manuela Fra-
guela e Fernando Pérez López se
opoñian á liquidación da AN-PG.
A discusión na UPG non se daba
de xeito tan aberto, emascarada
entre acusacións de “liquidacio-
nismo” e diatribas persoais. Pero,
no fondo, tamén estaba a negativa
a “destruír” a AN-PG e á necesi-
dade dun cambio de estratexia e
organizativo froito da asunciónm
política da imposibilidade de rup-
tura pola consolidación do Estado
das autonomías. Este sector esta-
ba liderado polo ex secretario xe-
ral da ING (Intersindical Na-
cional Galega), García Montes,
sendo especialmente relevante a

influencia no eido sindical vigués
e en Compostela.

Outro sector, radicado princi-
palmente en Lugo (con 50 desta-
cados militantes), liderado polo
secretario xeral da UPG, Pedro
Luaces, por Manuel Castiñeiras
(deputado provincial) e Xosé

Ramos, propugnaban o acata-
mento total da Constitución e do
Estatuto dada a nova coxuntura. 

Os primeiros foron expulsa-
dos das dúas organizacións an-
tes do Congreso, constituíndo en
Abril de 1982 a Asemblea de
Nacionalistas Galegos. Os se-

gundos abandonarían a organi-
zación logo do III Congreso da
UPG celebrado 8 de xaneiro de
1982 en Compostela. Constitui-
ríanse como Nacionalistas de
Esquerda aproximándose a Es-
querda Galega, cuxas teses de-
fendían algúns destes militantes.

A posta en marcha do BNG

Logo destes debates, que deixaron
ao BN-PG nunha feble situación,
o III Congreso da UPG aproba a
necesidade de “chegar a un acor-
do con todo o mundo, non ocul-
tando os erros metodolóxicos, nin
os feitos errados, así como as difi-
cultades”. Na clausura deste con-
greso, Francisco Carballo, repre-
sentante da AN-PG, realiza un
chamamento para que “se inte-
gren na frente todos aqueles que
sexan nacionalistas, esquecendo
erros pasados e olvidando perxuí-
cios”. Francisco Rodríguez, o no-
vo secretario xeral da UPG, pide

O 26 de setembro cumpríronse vinte anos da creación da frente nacionalista

Crónica do nacemento do BNG

Acto de apertura da Asemblea Constituinte do BNG en Riazor, presidido pola Comisión Xestora (abaixo).

AFONSO EIRÉ
O BNG constituiuse hai 20 anos, o 26 de setembro de 1982.
Aquí relatamos como foi aquel proceso, as diferentes posturas
políticas, os atrancos, os logros e as discusións. Daquela, in-
cluidos moitos nacionalistas, non lle auguraban moito futuro.

Xosé Manuel Beiras e Lois Diéguez, derradeiro voceiro da ANPG.
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que se “clarifique o debate e as
posicións ideolóxicas”.

En febreiro de 1982 Xosé Ma-
nuel Beiras reaparece publica-
mente presentándose a decano da
Facultade de Económicas, enfron-
tandose dialécticamente a Abel
Caballero nunha tensa asemblea.
Nunha entrevista en A Nosa Te-
rra, anuncia a “participacióna ac-
tiva en política aínda que non teño
ambicións persoais”. A Beiras
considéraselle ata ese momento
próximo ás teses de EG, liderada
por Camilo Nogueira.

En abril, o PSG (que se
apresentará ás eleiccións auto-
nómicas na coalición Bloque-
PSG) celebra o seu III Congre-
so que non dá rematado os días
3 e 4 previstos. Pero sí lles da
tempo a aprobar as resolucións
políticas. Nelas apóstase pola
“unión das organizacións de
masas que asumen o proxecto
político nacional-popular, cre-
ando así o xerme dun poder que
asegure a liberación ancional
de Galiza e a democracía do
povo”. Consideran que a “fren-
te patriótica é a arma máis
axeitada”. Un sector do partido
non está de acordo. Pero a esci-
sión non se producirá ata rema-
tado o proceso de constitución
do BNG.

Nestes tres primeiros meses
do ano prodúcense múltiples
contactos, sondaxes persoais,
explicacións e reunións propi-
ciadas pola UPG, PSG e na-
cionalistas da AN-PG indepen-
dentes, para pór a andar unha
nova fronte política. 

A AN-PG celebra
o derradeiro plenario

Os días 3 e 4 de abril tamén se ce-
lebra en Compostela o V Plenario
da AN-PG, no que se cuestiona a
súa estrutura e se aposta pola crea-
ción dunha nova organización po-
lítica. Nas asambleas discútense
dúas ponencías. Unha apoiada po-
la maioría da Dirección Nacional e
outra que estaba avalada por dous
dos seus integrantes, Manuel Cas-
tiñeiras e Xosé Ramos. A diferen-
cía básica é que o chamado Grupo
de Lugo, que ven de abandonar a
UPG se opón á criación dun frente
patriótico e reclama tamén menor
dureza cara as institucións, a
Constitución e o Estatuto.

Pero, á vista da marcha da
discusión interna, pouco favorá-
bel para os seus postulados, de-
ciden abandonar a organización,
sendo acusados pola dirección

de “eurocomunistas” e de ter
“idénticos posicionamentos que
Esquerda Galega”.

O Plenario da AN-PG cele-
brouse coa participación dos ca-
se cincocentos delegados que ti-
ñan dereito a asistir e cos simpa-
tizantes. Os observadores das or-
ganizacións que darían nacimen-
to ao BNG, estiveron presentes
no acto de clausura. Das tres po-
nencias apresentadas só se discu-
tiu a oficial. A marcha do “Gru-
po de Lugo” imposibilitou a dis-
cusión das súas teses. A apresen-
tada pola emigración unicamente
foi lida ao morrer en accidente
de tráfico Xosé Díaz Rifón, can-
do viña de Madrid precisamente
para defendela no Plenarío.

Entre os convidados tomaron
a palabra Méndez Ferrín, en re-
presentación de Galicia Ceibe-
OLN que se posicionou a prol da
unidade do nacionalismo afir-

mando que “a nosa man está ten-
dida, esperamos que a reciba-
des”. Eduardo Gutiérrez deu “un
saudo de irmandade” do PSG e
Bautista Álvarez (UPG) referiuse
á necesidade de que “o frente se
amplie para ofrecerlle máis resis-
tencia ao enemigo colonizador”.

Pechou o acto o secretario
portavoz, Lois Diéguez que fixo
un chamamento para a partici-
pación na nova frente “abeiran-
do as pequenas diferencias que
poida haber”.

Na ponencia oficial aproba-
da afírmase que no novo frente
pódese organizar calquera que
defenda os principios e tamén
“calquer partido ou organiza-
ción que non esteña e contradi-
ción práctica nin teórica cos
principios programáticos da
frente patriótica”. Poñíanse así
os cimentos do que, seis meses
despois, sería o BNG.♦

te nacionalista

Desde o Plenari,o da AN-PG
vaise afianzando, pouco a
pouco, un clima de unidade do
que foi parte sustancial a luz e
taquígrafos nas discusións,
reflexadas, sobre todo, nas
páxinas de A Nosa Terra. Un
clima que se extende tamén ás
centrais sindicais, coa
unificación da ING e máis a
CSG. Pero tamén a outros feitos
como ás reivindicacións
lingüisticas e, sobre todo, a
decisión de liberar a presos
nacionalistas, cuxa sentencia se
deu a coñecer, precisamente,
mentres se celebraba o Plenario
da AN-PG. O 21 de marzo tivera
lugar unha manifestación en
Compostela pola Libertade dos
Nacionalistas Presos, cunha
forte carga policial e múltiples
detencións, entre elas a de
Xosé Manuel Beiras. Foi o seu
sinal público de achegamento
ao frentismo, pois EG era o
único partido nacionalista que
non convocaba.

Os días 24 e 25 de Abril, Ga-
licia Ceibe-OLN tamén celebra o
seu IV Plenario en Melide, rea-
firmandose na liña independen-
tista e apostando pola unidade
dos nacionalistas. Por estes días
tamén se constitúe a Asemblea
de Nacionalistas Galegos (expul-
sados da AN-PG e UPG no últi-
mo ano), “organización proviso-
ría” que tiña por obxeto a “cria-

ción dunha frente patriótica” e
“pular polo mantenimento e for-
talecimento das organizacións de
masas”. Os principios son seme-
llantes aos da AN-PG, citicando
a “nova frente da UPG e o PSG”.

En maio tamén se crea o
Grupo de Nacionalistas de Es-
querda (coñecido como o Grupo
de Lugo). Afirman na súa crea-
ción que “existen dúas estrate-
xias nacionalistas e deben ser
respetadas as dúas”. Deixan cla-
ro que “imos confluír coas que
estamos máis de acordo” (EG).

O domingo 30 de maio ten lu-
gar en Compostela a primeira
xuntanza da “xestora aberta para
articular unha frente nacionalsi-
ta”, realizando a semana anterior
un chamamento a todas as organi-
zacións e colectivos para que se
“inserten no proceso de elabora-
ción da alternativa que arelamos”.

O proceso, “aberto e demo-
crático”, tiña os seguinte princi-
pios mínimos aprobados polas
organizacións convocantes:

—Recoñecemento do carác-
ter plural do Estado español e de-
fensa do dereito á autodetermina-
ción das nacións que o compo-
ñen, negados pola actual Consti-
tución, motivos, entre outros, po-
lo que non pode ser aceitada.

—Defensa dunha alternativa
de autogoberno real frente a au-
tonomía. Defensa práctica do
principio de autoorganización
política e sindical.

—Posición antimperialista a
nivel do Estado e do mundo.

—Carácter ideolóxicamente
plural e funcionamento demo-
crático na organización unitaria
do nacionalismo.

O chamamento estaba asina-
do pola AN-PG, Galicia Ceibe,
PSG, UPG Independentes de
Santiago e A Coruña (capitanea-
dos o primeiros por Beiras e os
segundos por Ramón Muñiz),
ANG e Colectivo Arco da Vella. 

Nesta reunión formase a Co-
misión Xestora da Unidade Na-
cionalista, na que entran, ade-
máis dos citados, ERGA (Estu-
dantes Revolucionarios Gale-
gos) e grupos de independentes
de Vigo e o Condado.

O 27 de xuño queda pefilada
a Alternativa Política da Frente
Nacionalista Galega pola xunta
xestora e o documento comeza a
ser discutido.

A postura de Esquerda Galega

Neses mesmos días está a celebrar
o seu primeiro congreso Esquerda
Galega. Nas ponencias aprobadas
negan a “redución estratéxica que
divide ás forzas obreiras e da es-
querda en nacionalistas e españo-
listas”; cuestiona a viabilidade do
sindicalismo campesiño galego e
deixan claro que os seus contrin-
cantes non son o “PCG e o PSG,
senón o PSOE e o BN-PG”. Valo-
ran positivamente a Constitución e
a Autonomía e rexeitan a frente pa-
triotica por “estar en contradición
coa teoría e a práctica de EG”. O
partido liderado por Camilo No-

gueira aposta pola converxencía co
PSG (que tería logo unha escisión),
co PCG (Anxo Guerreiro interviu
no congreso) e cos Nacionalistas
de Esquerda que participarían nas
súas listas ás eleccións xerais pero
sen que a maioría chegase logo a
integrarse. Para EG existen dúas li-
ñas no nacionalismo galego, “a no-
sa e o modelo frentista que fraca-
sou totalmente”.

Tamén a ANG decide retirar-
se do proceso frentista. Apostan
por unha frente no que os parti-
dos e colectivos non teña repre-
sentación (a imaxe da AN-PG),
critican tamén a excesiva presa
por rematar o proceso e a negati-
va a analisar as causas que leva-
ron a crear esta nova organiza-
ción, considerando viciado o pro-
ceso por non ser “democrático,
asembleario e plural”.

Lois Díeguez fai un chama-
mento en nome da xestora através
de A Nosa Terra, tanto a eles como
a EGn afirmando que na nova fren-
te “non hai nada concretado ideo-
loxicamente”, pedíndolles que
“discutan na xestora” e sorpren-
déndose do “radicalismo político”.

Méndez Ferrín arremete contra
Camilo Nogueira e Pedro Luaces
afirmando que “non queren saber
nada cos comunistas”. Defende o
proceso de unidade afirmando
“que se está a dar nunha discusión
aberta e GC non pactou nada”.

A xestora convoca a celebra-
ción do Día da Patria, á que asisten
todos os partidos presentes no pro-
ceso. É a presentación en socieda-

O Día da Patria como meta
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Cordiais
tensións
na Asemblea
de Riazor

“Todo o mundo cedeu no que tivo
que ceder”. Esta foi a frase máis
escoitada cando o 26 de setembro
quedou constituído o BNG. X.M.
Beiras diría no discurso final que
“acabamos de dar un paso de xi-
gante na práctica política galega,
porque un paso adiante vale máis
que mil programas”. Durante o
día 25 e 26 máis de 1.000 persoas
debatiron os diversos aspectos ide-
olóxicos políticos. Pero estes xa vi-
ñan moi mallados e debatidos tan-
to nas asembleas comarcais e lo-
cais como nas reunións da xestora.

A principal rifa centrouse na
pertinencia de concurrir ás elec-
cións. Galicia Ceibe propoñía non
apresentarse aos comicios estatais e
autonómicos e, de facelo, que os
candidatos asinasen un documento
comprometéndose a non pisar os
respectivos parlamentos. Acordou-
se por ampla maioría participar, co
que comezou o descontento de GC.

A respeito dos símbolos che-
gouse á síntese de que sería a ban-
deira da organización a galega coa
estrela de cinco puntas e tamén a
oficial de Galiza. Moitos rexeita-
ban a estrela por considerar que
estaba asumida como a bandeira
do BN-PG e querían cortar todas
as amarras con esta organización.

Esta postura estivo tamén moi
presente na escolla do nome, sen
dúbida o ponto máis conflitivo e
que chegaba “virxe”, non pactado,
a Riazor. Nun comezo presentá-
ronse seis propostas, aínda que lo-
go a de Povo Unido se retirase. Nas
distintas defensas puido compro-
barse que existían dúas liñas clara-
mente diferenciadas. Mentres uns
(UPG, AN-PG e independentes
achegados) propiciaban o nome de
Bloque Nacionalista Galego, dada
a introdución xa da verba Bloque
as outras candidaturas, ademáis de
defender a súa proposta rexeitaban
o nome de Bloque polas súas con-
notacións anteriores.

Uns afirmaban que se podía
pensar que “era todo igual ca an-
tes o que coutaría a entrada na
organización”. Os outros rebatía-
no afirmando que “o que conta é
a práctica que terá esta organiza-
ción” e que alí se puderon com-
probar as verdadeiras intencións.

Saíu elexido o nome de Bloque
Nacionalista Galego que acadou
529 votos, Frente de Unidade Na-
cionalista 142, Galicia Unida 103,
Frente Nacionalista Galego 0 e 16
abstencións. Despois da votación
Galicia Ceibe comunicou que
abandonaba a organización e mo-
mentos despois abandonaría tamén
Arco da Vella “ata que se demostre
na práctica que non hai erros do
pasado”. Semellaba unha disculpa
pois as súas diferencias radicaban
no seu carácter libertario.

X.M. Beiras, que aparecía co-
mo o novo referente público do
nacionalismo frentista, afirmaría
na súa intervención que pechaba a
Asemblea que “o contido progra-
mático desta organización, a súa
estruturación e o desexo de unida-
de, fainos asumir o que haxa que
asumir, ata nomes”; para rematar
afirmando que “dunha cousa es-
tamos completamente seguros:
venceremos nós”.♦♦

Mario López Rico, Ramón Muñiz e Xosé Luís Méndez Ferrín, voceiros do PSG, independentes da Coruña e Galicia Ceibe.



A.N.T.
O pleno da Deputación de Ponte-
vedra rexeitou, o pasado venres
27 de setembro, cos votos da
maioría do PP, a concesión a
Alexandre Bóveda do título de
Fillo Adoptivo da Provincia. Pa-
ra expresar a súa repulsa, a Aso-
ciación Cultural Maio Longo de
Pontevedra está a recoller firmas
a través da páxina dixital de
Vieiros, que xa conta con máis
de setecentas sinaturas, entre as
que se atopan Suso de Toro,
Emilio Insua, Manuel María,
Marga Romero, Miro Villar, Ma-
nolo Moldes ou Vázquez Pintor.

O presidente da Deputación,
Manuel Abeledo, despois de
“lamentar” a morte de Bóveda,
xustificou a postura do seu par-
tido argumentándoa coa “falta
de medios dun home que viviu
pouco en Pontevedra e que foi
un simple funcionario”.

CAE, CAF e Galiza Nova, son
tres das organizacións que se unen
á iniciativa da asociación, xunto
con Daniel Pino, Núñez Seixas,

Dionisio Pereira, Carme Adán,
Víctor Casas e Braulio Amaro.

A asociación Maio Longo,

pretende acadar con esta acción
a rectificación do presidente da
Deputación, recoñecendo deste

xeito a importancia de Alexandre
Bóveda, executado o 17 de agos-
to de 1936.♦
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Cando o BNG naceu, en
setembro de 1982, o pa-
norama político estatal

seguía mergullado na resaca
do 23-F: a LOAPA era unha
das peaxes esixidas para que
a xerarquía militar non tivese
novas tentacións golpistas de-
rivadas da contemplación das
elevadas estatísticas de
vítimas provocadas pola vio-
lencia de ETA. Eran tempos
malísimos para calquera lírica
democrática, sobre todo se a
peza que se quería interpretar
aludía aos criterios inspirado-
res da articulación territorial
do Estado. Precisamente o
BNG tivo que pagar o
contundente prezo da perda
da presenza parlamentar por
facer unha explícita defensa
da súa lexítima discrepancia
co texto constitucional.

Vinte anos dispois, a orga-
nización nacionalista galega
mudou significativamente o
seu tecido militante e
multiplicou a súa representati-
vidade social. Ten que aturar,
porén, unha paisaxe política
máis ríxida do que tal vez ca-
bía esperar. A situación do Pa-
ís Vasco fica nunha rúa sen
saída e condiciona seriamente
calquera proposta a respeito
do autogoberno formulada
dende outras comunidades na-
cionais. Agora non semellan
existir xefes militares dispos-
tos a reinstaurar a España
eterna da unidade de destino
no universal. Mais existe unha
combinatoria infernal: a
pervivencia dunha violencia
organizada que chegou á per-
versión de practicar unha
auténtica limpeza ideolóxica e
a obsesión por artellar unha
resposta baseada
exclusivamente en criterios de
eficacia policial.

O nacionalismo galego
atópase nunha encrucillada
paradóxica: ten máis apoio
social que hai dúas decadas
pero aínda non ten a potencia
suficiente para neutralizar os
efeitos colaterais provocados
polos avatares da política
vasca. Posúe unha interlocu-
ción consolidada coas forzas
nacionalistas que xa ostenta-
ban o goberno do Pais Vasco
e Catalunya en 1982 pero
non é quen de propiciar unha
dinámica que coordine
adecuadamente o contido, a
forma e o momento das
iniciativas emanadas do
triángulo nacido na Declara-
ción de Barcelona.

A LOAPA que predica
teimudamente Aznar non per-
mite pensar na proximidade
dun cenario de diálogo multi-
lateral na percura dun
encaixe máis satisfactorio das
comunidades nacionais
presentes no Estado. Os tem-
pos, máis unha vez, non
semellan ser bós para as líri-
cas que postulan novas leitu-
ras constitucionais necesaria-
mente precedidas pola
desaparición de ETA. Pesia
todo e pase o que pase, o na-
cionalismo político galego
dispón dun importante capital
acumulado nestes vinte anos
tan cortos  como intensos.♦

Se alguén pensaba que os Orza-
mentos do Estado servían para co-
ñecer os investimentos que se van
realizar no próximo ano en Gali-
za, na súa comarca ou cidade, es-
tá totalmente equivocado. Desde
hai tempo estes orzamentos con-
vertíronse nunha ferramenta de
propaganda para xustificar a polí-
tica de quen goberna. Están cheos
de trampas para facer ver á ci-
dadanía o que non hai. Un dos tru-
cos máis utilizados é a repetición
sistemática da mesma inversión,
cando non a súa rebaixa, ano tras
ano, sen que chegue a executarse.

O grave non é só esta agre-
sión permanente a Galiza por
parte do Goberno Central, senón
que desde a Xunta e desde algúns
gobernos municipais xustificase
esta política de marxinación. “O
importante é que os conceptos fi-
guren nos orzamentos, as canti-
dades serán unha cuestión a ne-
gociar despois”, dicía o alcalde
Vázquez. O resultado deste en-
treguismo é que o investimento
por habitante en Galiza será de
283 euros, moi por debaixo da
media de España de 392.

Os cartos previstos para in-
vestimentos en A Coruña, segun-
do os Orzamentos do Estado pa-
ra 2003, foron calificados como
insulto, vergoña, escándalo, dis-
criminación. E non é para menos
porque nin siquera mantemos as
falsas promesas do ano pasado.

Alvedro non terá tampouco no

2003 sistema antinéboa para que
os avións poidan operar con baixa
visibilidade. Só están previstos
0,88 millóns de euros e non hai
noticias do anunciado Plan Direc-
tor. A conexión do aeroporto coa
A-9 terá que esperar porque só hai
6.000 euros para un Estudio Infor-
mativo, cando o ano pasado había
124.800 euros, que non se execu-

taron, e o proxecto é de 1999.
O túnel de Eirís, fundamental

para unir o porto coa N-VI e N-
550, só terá 3,25 millóns de eu-
ros, practicamente o mesmo que
o ano pasado, que non se execu-
tou. Os terreos están expropiados
desde hai cinco anos e aprázase
o remate ata o 2005.

Para a Estación Depuradora

de Augas Residuais (EDAR) de
Bens hai 3,7 millóns de euros, a
metade do previsto para o ano
pasado; aínda non se iniciaron as
obras e a súa finalización retrá-
sase ata 2006, canto tiñan que es-
tar rematadas no 2001.

O porto recibirá un investi-
mento de 10,6 millóns de euros,
cando estaban previstos 15,8. Non
hai nin un euro para a estación in-
termodal nin para o porto exterior.

O único investimento impor-
tante previsto é para a ampliación
do paseo marítimo ata o Portiño
con 1,9 millóns de euros, aínda
que as obras non rematarán ata o
2005. O deputado do BNG, Car-
los Aymerich calificou esta canti-
dade como “o plato de lentellas”
para calar ao alcalde Vázquez,
que aínda non se pronunciou so-
bre estes Orzamentos. Este silen-
cio pode estar relacionado co ro-
tundo fracaso das súas xestións
cos ministros do PP. No Pleno do
Congreso de 28 de febreiro de
2001 a deputada do PSOE, Car-
men Marón, mostraba a súa satis-
facción porque nos Orzamentos
do Estado para 2001 había 1.120
millóns de pesetas para EDAR,
“unha partida suficiente para po-
der iniciar as obras este ano”.
Poucos meses despois visitaba A
Coruña o ministro de Medio Am-
biente, Jaume Matas; foto co al-
calde no Millenium e máis pro-
mesas: as obras da depuradora
comezarán a finais de 2002…♦

Os trucos dos orzamentos postergan por anos
os investimentos

MANUEL MONGE

Cantidades que estaban en presupostos de varios anos atrás seguen sen gastarse. As ci-
fras dos orzamentos na Coruña reflexan truculencia contábel e demasiada propaganda.

A Cor uña

Protestas contra a resolución da Deputación
pontevedresa de ignorar a Alexandré Bóveda

Avelino Pousa Antelo, presidente da asociación Castelao, nunha oferenda floral no monumento a Bóveda en Poio. A . N .T.

O alcalde coruñés Francisco Vázquez.



A singradura para lograr defini-
tivamente o recoñecemento da
Unesco empezou hai un ano,
cando a Real Academia de Be-

las Artes de A Coruña propuxo
ao conxunto de fortificacións
ferrolás como candidatas para
acadar este distinguido título.

Hai que lembrar que as mura-
llas de Lugo xa lograron este
recoñecemento hai máis dun
ano e que o Alcalde da cidade,
López Orozco, foi unha das pri-
meiras personalidades en apoiar
publicamente a Ferrol.

O visto bo do Congreso su-
pón un paso de xigante de cara a
lograr a aproba-
ción do executi-
vo estatal. Tal e
como lembrou
Xaime Bello,
“poucas cidades
poderán dicir que
lograron en tan
pouco tempo tal
cantidade de ad-
hesións”. Neste
sentido, o porta-
voz nacionalista
no Congreso dos
Deputados, Fran-
cisco Rodríguez,
emprazou ao
executivo a que
non poña “direc-
tamente no mer-
cado inmobilia-
rio” o Castelo da
Palma, recente-
mente desaloxa-
do por parte da Mariña española. 

As pretensións do executivo
son as de sacar nunha nova po-
xa pública o castelo, logo de
que a primeira convocatoria,
celebrada o 23 de xullo, ficase
deserta. Esta fortificación é a
máis antiga da ría ferrolá das
que continúan en pé, xa que da-
ta do ano 1577 o inicio da súa
construcción. Foi reformada no
século XVIII e continuou desti-
nada a fins militares ata a ac-
tualidade. Varias empresas ho-
teleiras amosáronse interesadas

na Palma, coa intención de con-
verter este castelo nun parador
turístico. Sen embargo, o alto
prezo de partida na poxa de xu-
llo botou para atrás a estas com-
pañías.

Para os nacionalistas “é ne-
cesario que o Goberno dea prio-
ridade a permanencia do castelo

no ámbito es-
trictamente pú-
blico”. O execu-
tivo central
amosouse dis-
posto a atender
“calquera ini-
ciativa” da Xun-
ta ou do Conce-
llo para nego-
ciar a venda da
Palma a estas
i n s t i t u c i ó n s .
Trátase dunha
segunda opción
logo de que ám-
balas dúas ad-
ministracións,
autonómica e
local, declina-
sen unha oferta
inicial para a
adquisición da
propiedade feita

polo Goberno de Aznar. De to-
dos os xeitos, o executivo esta-
tal deixou claro na resposta ao
BNG no Congreso, que de non
propoñer nin a Xunta nin o
Concello ningunha oferta para
facerse cargo do inmoble, “xa
existen dúas empresas coas que
se estableceron contactos e que
están dispostas a adquirir o cas-
telo”. O BNG mostrouse preo-
cupado porque “o executivo
afirmou que o prezo da Palma
será o da primeira poxa ou se
reducirá ata nun 15%”.♦

N
º 

1.
05

0 
●

D
o 

3 
ao

 9
 d

e 
ou

tu
br

o 
de

 2
00

2 
●

A
no

 X
X

V
POSONEJRO posonejro@yahoo.es

Lula, da
auga ao viño
PERFECTO CONDE

Se non fallan as previsións,
o domingo que ven Luiz
Inácio Lula da Silva será

elexido novo presidente de
Brasil. Como acaba de dicir o
diario francés Liberation, “o
candidato do Partido dos
Trabalhadores, despois de ter
suavizado fortemente o seu
discurso antiliberal, parte como
grande favorito á elección pre-
sidencial do domingo”.

Isto sucede vintetrés anos
despois de que un poderoso re-
presentante da patronal brasile-
ña, Mario Amato, tentase barrer
da política ao mesmo candida-
to, entón máis esquerdista, con
esta frase lapidaria: “Se Lula
for eleito, 800.000 empresarios
vão deixar o país”. Pola contra,
agora, as palabras dun
importante banqueiro, tamén
brasileño, Roberto Setúbal, son
as seguintes: “Lula será un pre-
sidente razoável e pragmático”.
Outro patrón bancario, Israel
Vainboim, aínda dixo máis:
“Un goberno do PT não tem
nada de assustador”. Volvendo
á interpretación que lle deu ao
caso Liberation, o que pasa é
que “o Lula ligth foi da auga ao
viño”.

Os tres grandes
candidatos, Lula, José Serra e
Anthony Garotinho, disputan
por un electorado volúbel
focalizando as súas campañas
máis en personalidades que en
facer propostas concretas de
goberno.

Sen embargo, o país que lle
toca gobernar ao que resulte ga-
ñador non está moito para polí-
ticas de salón. Brasil aínda ten
agora mesmo dous millóns e
medio de traballadores someti-
dos á condición de escravos.
Segundo o Ministerio de Traba-
llo do país das garotas, do
fútbol, das favelas e do samba
–¿non é tamén de Jorge
Amado?–, entre 1995 e 2001,
cerca de 3.400 traballadores fo-
ron liberados da súa condición
de escravos, e, no primeiro
semestre do ano no que
andamos, 1.149 persoas saíron
desa inhumana condición
gracias á fiscalización das auto-
ridades laborais.

A violencia implantada en
Brasil polo narcotráfico é de
tal envergadura que Elías Ma-
luco, a penas un capo de
barriada, permitiuse o luxo de
matar ao xornalista Tim Lopes
e a Policía, minada entre
outras cousas pola súa propia
corrupción, tardou meses en
prendelo a pesar de telo
controlado. Outro capo da dro-
ga, este dos tutti capi, Fernan-
do Beira Mar, goberna os seus
negocios dende a cadea na que
está preso despois de ser entre-
gado a Brasil por Colombia.
Podiamos lembrar a extrema
dependencia da moeda brasile-
ña con respecto ao dólar ou a
pouca gracia que lle fai a Bush
a boa posición electoral de Lu-
la a pesar do seu alonxamento
do esquerdismo de antaño. En
fin, aínda que gañase o mellor,
Brasil seguirá tendo
problemas.♦

O BNG solicita que o Castelo da Palma continúe en mans públicas

O Congreso apoia o Arsenal e fortes de
Ferrol como Patrimonio da Humanidade

RUBÉN VALVERDE
O Congreso dos deputados aprobou por unha unanimidade a in-
clusión da candidatura do Arsenal e dos castelos de San Felipe e da
Palma de Ferrol como Patrimonio da Humanidade. A proposición
non de lei, presentada polo grupo parlamentario do BNG, deberá
ser agora referendada polo Consello de Patrimonio Histórico e po-
lo Goberno central no seu camiño para ser nomeado pola Unesco.
O alcalde da cidade, Xaime Bello, sinalou que “o percorrido pa-
ra lograr o título é longo pero a resolución favorábel da Comisión
de Cultura do Parlamento supón un avance importantísimo”.

Arsenal de Ferrol.

Castelo de San Felipe.



Xesús Ferro Ruibal, Manolo
González, Salvador García Bo-
daño e Andrés Torres Queiruga
son os catro académicos que
forman a comisión creada pola
Real Academia Galega para
iniciar conversas co grupo que
o pasado ano promovera un no-
vo acordo normativo. Segundo
Xosé Ramón Barreiro a deci-
sión de formar esta delegación
tomouse “a proposta miña, e
recibiu o apoio de 15 académi-
cos frente a 5 votos en contra.
Non o considero un refrendo
persoal senón unha mostra de
sensibilidade e desexo de qui-
tar atrancos do camiño. De-
mostrouse que a Academia era
sensíbel ás case 1.500 sinaturas
que se presentaron de múltiples
sectores cidadáns, sobretodo de
profesores”.

As sinaturas ás que se refire o

presidente da Academia Galega,
foron recollidas pola AS-PG nas
semanas posteriores ao rexeita-
mento, hai agora un ano, do
acordo proposto por unha comi-
sión formada polos departamen-
tos de galego das tres universida-
des e o ILG coa coordinación de
Alberte Ansede, naquela altura
presidente da Asociación Socio-
Pedagóxica Galega.

Segundo declarou a A Nosa
Terra Alberte Ansede, nos pró-
ximos días reuniranse para ver
que catro persoas se reúnen coa
comisión académica. Ansede
amósase satisfeito da decisión
da RAG “e de que tome como
ponto de partida o traballo xa
realizado. Todo o que supoña
chegar a un bo porto debe ser
ben recibido e a ninguén se nos
pasa pola cabeza que isto se po-
da frustrar”.♦

Falamos hai tempo da palabra latina baculus “vara, bastón” que nos
deixou en galego báculo, bacelo e bacilo. Volvemos hoxe a ela pa-
ra dicirmos que a partir do seu derivado italiano bàcchio se creou
despois un diminutivo feminino, bacchèta, que denominou unha va-
riña, xeralmente de pau. Usos especiais son os da variña que utiliza
o director dunha orquesta, a que serve para bater en certos instru-
mentos de percusión, a que se lles atribúe aos magos e fadas para os
seus encantamentos, ou a que se utilizaba antigamente para calcar a
pólvora despois de introducila polo cano dos fusís. Velaí, pois, a ori-
xe da nosa expresión tratar á baqueta ou a baquetazos, é dicir, tra-
tar a paus, de malas maneiras. De aí tamén estar moi baqueteado,
maltratatado ou curtido por circunstancias desfavorables.

A palabra italiana tamén pasou ao francés, onde adoptou a
forma de baguette. E a mais de conservar os significados de-
vanditos, nesta lingua utilizouse para denominar unha vara ou
barra de pan estreitiña, de 250 gramos. Tipo de barra que, co
nome francés, se fabrica tamén agora noutros moitos países. É
un caso semellante ao do croissant. A palabra francesa crois-
sant denomina o cuarto crecente da lúa; de aí a denominación
do bolo, pola súa forma.

Mais volvendo ás varas e ás barras, diremos que ao parecer pri-
meiro foi a vara e despois a barra. Falamos das palabras, claro está.

Do adxectivo latino varus, “oposto, contrario, colocado ca-
ra a fóra”, naceu o substantivo vara “travesa de madeira” que
primitivamente tiña o sentido de “pau que separa” e despois,
onde nós, calquera pau estreito e longo. Mais tarde, no latín se-
rodio, aparece a palabra barra, que semella relacionada con ou-
tras das linguas célticas que teñen o sentido de “extremidade,
cabo, remate”. Idea moi próxima, logo, á de separación que ti-
ña vara. O certo é que o barra do latín serodio ten o mesmo sen-
tido que vara: travesa de madeira.

Dese significado de “peza delgada e longa de madeira” pro-
ceden os distintos sentidos que ten hoxe en galego e noutras lin-
guas a palabra barra.

Imos só reparar nun moi específico, o da barra dun establece-
mento público de bebidas, como unha cafetería ou un... bar.

Efectivanente, bar, palabra inglesa, procede de barra, a pala-
bra latina da que estamos a falar. Era a barra que servía para se-
parar o espacio reservado para uso do establecemento daquel ou-
tro onde se encontraban os clientes, a barreira.

Por unha desas ironías da vida das que xa temos dado outros
exemplos, o francés medieval introducíu no inglés a palabra ba-
rre e o inglés devolveulla (ao francés e aos outros idiomas) trans-
formada en bar.♦

Varas
HENRIQUE HARGUINDEY
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Reunirase cos promotores do acordo rexeitado en 2001

A Academia Galega crea unha comisión para estudar
unha reforma ortográfica

A Mesa pola Normalización
Lingüística fixo pública a súa
acollida favorábel á proposta de
diálogo realizada por Manuel
Fraga para a elaboración do Pla-
no Xeral de Normalización Lin-
güística. Segundo Carlos Ca-
llón, presidente da Mesa, “re-
sulta crucial fechar os frentes de
traballo abertos coa chegada da
democracia. Sería posíbel porse
xa mans á obra no labor de aca-
dar un consenso social amplo
sobre a lingua se o goberno ga-
lego ten de verdade interese en

dar un xiro positivo á sua políti-
ca lingüística”.

A Mesa fai unhas propostas
mínimas que considera deberían
estar presentes no Plan de Nor-
malización Lingüística. No que
atinxe á toponimia reclama que
se respeten as formas xenuínas
por parte de todas as forzas polí-
ticas e que o goberno galego non
tolere incumprimentos por parte
dos concellos. Respecto do ensi-
no reclama o cumprimento do
Decreto 247/95 e garantir o uso
do galego como lingua veicular

na etapa infantil e no primeiro
ciclo da primaria. Propón tamén
a Mesa que se faga un amplo de-
bate social sobre a relación de
Galiza cos paises de lingua por-
tuguesa para propiciar a abertura
de miras nas relacións culturaus
e que se estude a posibilidade de
abrir delegacións da Xunta ne-
ses países para fomentar siner-
xias culturais. Suxire tamén que
se promova unha porcentaxe mí-
nima de bibliografía en portu-
gués estándar nas bibliotecas
universitarias.♦

A Mesa acepta
o diálogo proposto por Fraga

X.C.
A proposta do presidente, Xosé Ramón Barreiro, a Acade-
mia Galega decidiu na súa sesión do 28 de setembro, formar
unha comisión para estudar unha reforma ortográfica. O
acordo foi tomado por unha ampla maioría de académicos.

Alberte Ansede, coordenador do grupo impulsor da reforma ortográfica, e Xosé Ramón Barreiro, presidente da Academia Galega.



H.V.
Con oito manifestacións, o mér-
cores dous de outubro a CIG
celebrou unha xornada de loita
contra a reforma laboral e o de-
cretazo que coincidiu co anun-
cio do Goberno dunha rectifi-
cación na súa política laboral.

Vigo rexistrou o acto con asis-
tencia máis numerosa. Á mani-
festación celebrada nesa cidade
asistiron unhas catro mil persoas
e estaba encabezada por unha
pancarta sob o lema “Contra o
decretazo. Mobilización”. Á
fronte da marcha ía o secretario
xeral da organización convócan-
te, Xesús Seixo, así como nume-
rosos membros da súa Executiva
Confederal. Tamén destacaba a
presencia de representantes do
BNG, como o seu líder Xosé
Manuel Beiras, ou os deputados

Olaia Fernández e Xesús Veiga.
Ademais de Vigo, celebrá-

ronse manifestacións na Coruña,
Ferrol, Lugo, Ourense, Ponteve-
dra e Santiago, así como unha
concentración en Burela.

Ao principio da mobilización
viguesa, o secretario xeral da CIG
destacou o feito de que o Goberno
central anunciase a negociación
do chamado decretazo. Coas cau-
telas que coas a CIG que atende
todo anuncio do Goberno, Seixo
atribuíu a retirada do decretazo ao
“éxito da folga xeral do 20 de xu-
ño, ao desgaste que supuxo esa
convocatoria e á do Goberno ne-
cesidade de recuperar imaxe, dis-
curso público e apoio electoral”.

A CIG espera que se concre-
te o anuncio gobernamental e
lembra que o seu obxectivo é a
retirada total do decretazo e da
Lei de Reforma Laboral que tra-

mitan as Cortes Xerais.
Xesús Seixo tamén observa

unha debilidade do Goberno
“pola situación económica e a
perda de emprego que se rexis-
tra, algo que lle está a facer mo-
dificar o seu carácter déspota e
autoritario e formularse a necesi-
dade de negociar cos sindicatos”.

Posición de UGT e CCOO

Respecto á posición das outras
centrais sindicais, tanto CCOO
como UGT racharon a unidade
de acción coas restantes centrais
nada máis triunfar a folga xeral
do 20 de xuño. Esa ruptura, a
xuízo da CIG, ponse de manifes-
to ao convocar CCOO e UGT de
forma unilateral, sen consultar ás
restantes forzas, unha marcha
estatal para o cinco de outubro.
Foi precisamente esa convocato-

ria unilateral a que levou á CIG a
chamar a celebrar a xornada de
loita contra o decretazo que se ti-
vo lugar o dous de outubro e que
concluíu con oito mobilizacións
en toda Galiza.

A pesar da unilateralidade de
CCOO e UGT, a CIG confía en
que os dous sindicatos estatais
non se preguen ante o Goberno e
nas eventuais negociacións que
se produzan sexan coherentes
coas reivindicacións da folga xe-
ral do 20 de xuño e que esixan a
retirada da reforma laboral.

A pesar do anuncio do Go-
berno, a CIG continua na liña de
esixir a retirada da polémica re-
forma do mercado laboral. Neste
sentido, nas mobilizacións cele-
bradas en todo o país o dous de
outubro salientou a necesidade
de convocar unha nova folga xe-
ral se non se retira o decretazo. O

único resultado do ambiguo
anuncio gobernamental foi, se
cadra, unha merma da capacida-
de mobilizadora, xa que moitas
persoas deixaron de asistir ás
manifestacións convocadas pola
CIG tras o anuncio do Goberno.

Aínda que se produciu un
anuncio de retirada, en dous me-
ses que leva en vigor do decreta-
zo xa se puxo de manifesto o con-
tido desta medida do Executivo.
Todos os despedimentos non reci-
ben os salarios de tramitación
(aqueles que se deberían cobrar
en tanto non se produce o xuízo
polo despedimento), milleiros de
traballadores perderon o dereito á
prestación de desemprego, iniciá-
ronse expedientes de anulación
da prestación asistencial a nume-
rosos prexubilados e impúxose a
mobilidade xeográfica de forma
indiscriminada.♦
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Entre os dias 16 e 20 de Setem-
bro reuniu-se en Santiago de
Compostela a Organización de
Pesquerias do Atlántico Norte,
mais coñecida coas siglas en in-
glés NAFO, que para o sector
pesqueiro galego, nomeadamen-
te a frota conxeladora, tiña un in-
dubidábel valor.

Nesta reunión fixáronse os
Topes Autorizados de Captura
(TAC) e a correspondente asig-
nación de cuotas sobre as seis es-
pécies que se poden pescar, entre
as diversas partes que conforman
NAFO, entre elas a Unión Euro-
pea. Cumpre lembrar que os in-
tereses comunitarios neste cala-
doiro son fundamentalmente ga-
legos, e en menor medida portu-
gueses. Probabelmente radica
neste feito a histórica inhibición
e desinterese de Bruxelas e Ma-
drid á hora de facer valer os inte-
reses pesqueiros neste foro.

NAFO é tamén un bon exem-
plo dunhas regras de xogo truca-
das e acientíficas, así como da hi-
pocresía e a desigualdades impe-
rantes nas relacións internacionais.

Así, Canadá, que pasa por ser
un estado comprometido coa
protección do meio mariño, dos
recursos pesqueiros, ou do equi-
librio meioambiental, é tamén
quen de incumprir flagrantemen-
te as recomendacións de NAFO
en relación coa moratoria para a
captura de bacallau, especie pra-
ticamente esgotada, pero explo-

tada por Canadá nas súas propias
augas xurisdicionais. Iso si, este
mesmo Canadá, simultáneamen-
te, non dubida en realizar actos
de piratería internacional (lem-
bremos o lamentábel  caso do
apreixamento do buque galego
Estai) en aras dunha pretendida
“defensa” do fletán fóra da súa
Zona Económica Exclusiva.

Por outra banda, a Unión Eu-
ropea é tamén experta en apre-
sentar como grande éxito o que
en realidade son sucesivos fraca-
sos negociadores. No caso do

fletán negro, por exemplo, que
como é sabido é unha especie
fundamental para a frota conxe-
ladora galega naquelas augas, a
Unión Europea tiña anunciado
públicamente a súa intención de
defender unha cuota de 18.046
tns. fronte ás 16.406 tns. que tiña
asignadas no presente ano 2002.
A ese discurso sumáronse, como
é habitual, Goberno español e
Xunta de Galiza, por certo sen
ningunha estratexia previamente
definida. Porén, o resultado final
da decisión adoptada por NAFO

non admite dúbidas: non só non
se incrementou a cuota, senón
que mesmo se rebaixou. Este
ano, portanto, os buques galegos
pescarán menos grazas á “firme-
za” negociadora da UE.

E é a partires de aquí onde se
tira unha conclusión política ben
evidente: ¿É lóxico que, sendo
Galiza o país máis afectado por
esta decisión (o 90% dos buques
comunitarios en NAFO son gale-
gos), o noso país non conte con
voz nin voto, xa non no seo de
NAFO, mais tampouco dentro da
UE? ¿É acaso comprensíbel que
Luxemburgo teña máis capacida-
de política que Galiza en materia
pesqueira? ¿Resulta aceitábel, en
termos políticos, que PP e PSOE
rexeitasen, como aconteceu no
Pleno do Parlamento de Galiza, a
proposta do BNG de que o noso
país exercese o direito a existir
politicamente como tal na UE?♦

A NAFO reúnese en
Compostela sen voto galego

BIEITO LOBEIRA

Pesca

Os actos coinciden co anuncio de rectificación do Goberno 

Oito manifestacións da CIG reclaman a retirada
da reforma laboral

Perto de catro mil persoas protestaron en Vigo contra o “Decretazo”                       PA C O  VILABARR O S



Tanto BNG, como PSOE presen-
taron as súas queixas publicamen-
te polos escasos recursos que des-
tinará o Goberno Central a Gali-
cia. O Grupo Parlamentario do
BNG presentou na cámara galega
unha serie de preguntas para pul-
sar a opinión oficial do executivo
ao respecto do comportamento do
Goberno de Madrid á hora de fa-
cer o reparto dos investimentos.
No Parlamento Español, tanto o
deputado nacionalista Francisco
Rodríguez, como o socialista Ce-
ferino Díaz, criticaron duramente
o que consideran como “orzamen-
to enganoso e insuficiente”.

Para Francisco Rodríguez “o
Estado discrimina claramente a
Galicia no reparto xa que os inves-
timentos son insuficientes e ridícu-
los en comparación co resto das
Comunidades Autónomas”. En
Galicia o Ministerio que máis vai
investir será o de Fomento, con
210,63 millóns de euros. Sen em-
bargo, vendo os datos comparati-
vos do investido por cada socieda-
de estatal, apréciase a diferencia
co resto das comunidades. Así por
exemplo, FEVE (Ferrocarrís de
Vía Estreita) destinará no 2003 pa-
ra Galicia 3,4 millóns de euros,
dun total de 72 millóns que se des-
tinarán para o resto do Estado. Po-
la súa banda, no que se refire á cre-
ación de vías  de alta velocidade, a
sociedade estatal encargada, Xes-
tor de Infraestructuras Ferrovia-
rias, destinará a Galicia 6 millóns
de euros. “Este dato é ridículo se
temos en conta que Comunidades
Autónomas que xa contan co AVE
levaranse máis de 3.500 millóns
de euros”, sinala Francisco Rodrí-
guez. De feito, Comunidades co-
mo Cataluña recibirán 1.355 mi-
llóns de euros, Andalucía 461 mi-
llóns, Castela-La Mancha 349 mi-
llóns, Madrid 464 millóns ou Cas-
tela León 343 millóns. Renfe, pola
súa parte, destinará 58,7 millóns
de euros, dun total de 917 que in-
vestirá no conxunto do Estado. Is-
to ocorre, segundo Ceferino Díaz,

“na comunidade que peores infra-
estructuras ferroviarias ten a pesar
de contar coa liña máis rendíbel de
España que é a do corredoiro do
Atlántico”. 

O propio Goberno de José Ma-
ría Aznar contestoulle por escrito a
unha pregunta no parlamento feita
por Francisco Rodríguez, que o
Estado contabiliza en 360 millóns
de euros entre 1996 e o 2002 os
cartos que entre Renfe e a Direc-
ción Xeral de Ferrocarrís destina-
ron a  Galicia. Esta cifra supón tan
só o 8% do total investido no mes-
mo período no conxunto do Esta-
do Español. Para o BNG “son ci-
fras paupérrimas que se cualifican
por si soas e especialmente graves
se temos en conta que nese perío-
do Galicia no recibiu nin un euro
dos 4.163 millóns que se investi-
ron na alta velocidade”.

Segundo Ceferino Díaz, “o pe-
or xa non son soamente as ridícu-
las cifras, senón que moitos deses
investimentos están suxeitos a uns
cálculos do goberno que parten de
postulados erróneos segundo to-
dos os economistas”. Segundo o
deputado galego no parlamento
estatal, “o Goberno de Aznar leva
tres anos situando a inflación no
2%, mentres que os datos reais co-
lócana finalmente por riba do 3%.
Semella que se trata da aposta da

Lotería do Neno, máis que dunha
análise rigorosa da situación eco-
nómica”. Ademais, engade Ceferi-
no Díaz que “o crecemento nunca
vai ser do 3%, polo que considero
o déficit cero como unha obsesión
absurda nestes intres. As empresas
e as familias van ser víctimas des-
tes datos falseados e para o vindei-
ro ano non van investir”.

Comportamento amigo 

Tanto para o BNG como para o
PSOE, “estes febles investimen-
tos son consecuencia directa do
comportamento amigo da Xunta
de Galicia co Goberno Central”.
Para Ceferino Díaz esta conni-
vencia entre ámbolos dous pode-
res leva a que “practiquen o prin-
cipio insolidario e chulesco do
eu poño e ti pagas, xa que hai nu-
merosas obras que terán que ser
co-financiadas pola Xunta”.

A pesar de que o propio presi-
dente do executivo autonómico,
Manuel Fraga, recoñeceu publica-
mente que os orzamentos “amo-
san luces e sombras”, aínda non se
solicitou unha revisión dos mes-
mos. Sobre todo, tendo en conta
que parte dos cartos destinados a
Galicia nin sequera son realmente
investimentos na comunidade.
Por exemplo, as Fragatas F-100,
que custarán 86 millóns de euros,
conforman gran parte do presu-

posto destinado polo Ministerio
de Defensa para Galicia que as-
cende aos 149,7 millóns de euros.
Tal e como recorda Francisco Ro-
dríguez, “estes cartos non van
quedar en Galicia, como si acon-
tece cando se fai unha autovía ou
un aeroporto. Unicamente se pode
contabilizar parte do traballo que
se elaborará en Izar, do cal me ale-
gro moito, pero os barcos van ser
para o Exército Español non para
Galicia. Ademais, a meirande par-
te dos materiais de construcción,
que se computan nese presuposto,
van mercarse fóra polo que é in-
comprensíbel que inclúan estes
barcos dentro dos investimentos
na nosa comunidade”.

Outras cifras que chaman a
atención son os investimentos
que destinarán Portos do Estado
e AENA (empresa estatal de na-
vegación aérea) para o vindeiro
ano. A sociedade marítima tan só
gastará 82,9 millóns dos 780 mi-
llóns que presupostou para o res-
to do Estado. Pola súa banda,
Lavacolla, Peinador e Alvedro
tan só recibirán 39,9 millóns do
ambicioso plan que elaborou Jo-
sé María Aznar para modernizar
os aeroportos estatais e no que
gastará 2.205 millóns de euros.

Obras repetidas 

Outro dos aspectos que resaltan os

representantes do PSOE e do BNG
como “impresentábeis” dos presu-
postos é o feito de que se inclúan,
segundo eles, obras de infraestruc-
turas que en teoría xa estaban in-
cluídas nos orzamentos do pasado
ano. “Estas partidas que se repiten
refírense sobre todo a obras meno-
res, como circunvalacións de acce-
so a cidades, reformas de traxectos,
desvíos, etc. En teoría son cantida-
des pequenas, pero que sumadas
supoñen unha cifra importante”, si-
nala Francisco Rodríguez. “Por
exemplo, en Santiago hai cinco
obras que se repiten dun ano para
outro. Non sei se queren dar a im-
presión de que Fomento estivo dú-
as veces alí”, engade Ceferino Dí-
az a este respecto.

O problema é que moitos dos
investimentos que se proxectan te-
ñen un prazo de execución que en
moitos casos non se cumpre. “O
Ministerio de Medio Ambiente di
agora que as depuradoras de Lugo,
Ferrol, A Coruña e Santiago esta-
rán listas para o 2006, cando xa de-
bían estar rematadas. O peor é que
nin para o 2008 estarán listas”,
apunta Rodríguez. Noutros casos,
aparece presupostado unha obra
que non ten prazo aínda de execu-
ción. É o caso da autovía transcan-
tábrica, da que se presupostaron
dous millóns de euros. “Estas pro-
mesas son como o conto do lobo.
Calquera persoa sabe que eses car-
tos non chegan para nada, soamen-
te se trata de prórrogas de estudios
infinitas”, sentencia Ceferino Díaz.
“Penso que o Goberno de Madrid
no ten vontade de afrontar o pro-
blema das comunicacións en Gali-
cia”, engade o deputado do PSOE.

O BNG preguntou no parla-
mento se o executivo autonómico
participou nas contas do Estado.
Para os nacionalistas, “o resulta-
do dos orzamentos evidencia o
escaso peso político da Xunta” e
engaden que “manteñen unha po-
sición política que correspondería
máis a unha delegación do Go-
berno Central que a un executivo
galego”. O secretario xeral dos
socialistas galegos, Emilio Pérez
Touriño, reclamoulle á Xunta que
“solicite a Aznar 300 millóns
máis para terminar en catro anos
o tramo galego da autovía do
Cantábrico e as comunicacións
interiores da comunidade, como a
autovía Santiago-Ourense e a co-
nexión Santiago-Lugo”.♦
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Outros gastos en Galicia

Concepto Gasto en Galicia Total do Estado

Augas da Conca do Norte 1,7 24
Infraestructuras e 5,3 98,8
equipamentos penitenciarios
SEPI 18 155
Ente público RTVE *93 26
TVE SA 0,468 35
RNE 0 17
Sociedades mercantís, 241,5 10.446
fundacións estatais,
entidades públicas
empresariais e outros
organismos públicos 
Investimento per cápita **283 **392

Cifras expresadas en millóns de euros, salvo indicación contraria.
(* Miles de euros) (** Centos de euros)

As Fragatas F-100 ou obras presupostadas o ano pasado son incluídas como investimentos

Case 100 millóns dos orzamentos
non serán gastados en Galicia

RUBÉN VALVERDE
Galicia saíu prexudicada do reparto dos orzamentos que o Estado
realizou para o vindeiro ano. En total serán 500,72 millóns de euros
os fondos públicos que gastarán os distintos Ministerios na nosa co-
munidade, dos que case 100 millóns non deberían ser incluídos. Es-
ta cifra supón unha media de 283 euros por habitante, fronte os
392 do conxunto do Estado. Isto coloca a Galicia na cuarta comu-
nidade con menos investimento, por detrás de País Vasco, Nava-
rra e Canarias, que contan cun réxime especial de financiamento. 

Os Presupostos do Estado para o 2003
parecen feitos por Harry Potter. Os críti-
cos politicamente correctos xa os tacha-
ron de “optimistas”. Os que andamos por
outros derroteiros non podemos menos
que tachalos de fraudulentos. Os presu-
postos deste ano incorporaban un 2,9%
de crecemento e un 2,9% de deflactor do
PIB, que xa nos debates do ano pasado se
dixo que eran improbábeis. A finais do
verán a realidade impoñía que o crece-
mento deste ano non superará o 2% aínda
que o goberno central insiste en que po-
derá estar polo 2,2%. En todo caso, Rato
admitiu que de 2,9%, nada. A inflación
anda xa polo 3,6%, a demanda interna
tampouco medrou no 2,1% que calculaba

o goberno e todo quisque sabe hoxe que
non haberá recuperación económica.

Os presupostos do 2003 insisten no
erro de basearse nun escenario macro-
económico pouco probábel. É ilusorio
pretender que a economía no seu con-
xunto medre un 3% o ano que ven. É ilu-
sorio que o deflactor do PIB se sitúe en
2,8% cando estamos nunha inflación
subxacente de 3,6% real. É ilusorio que a

demanda interna medre en 3,1%. E pou-
cos pensan que a creación de emprego
chegue a 1,8%. A revisión dos informes
económicos locais ou internacionais de-
mostra que o goberno central está só nes-
ta apreciación sobre o escenario no que
se desenvolverá e economía do estado.

A maiores está a insistencia no déficit
cero. Aznar e Rato móstranse como os
fundamentalistas do neoliberalismo. Ale-

maña, Francia e Italia presionaron á Co-
misión Europea para que se pospuxese o
Plano de Estabilidade do 2001. Estes pa-
íses poden superar a cota de 3% de défi-
cit público este ano. O estado español cal-
cula para o 2003 un déficit de 0,5% en-
xugado co superávit da seguridade social.
O mesmo Bush cambiou de disco e aban-
donou o déficit cero despois do 11-S. Es-
tados Unidos está a utilizar o presuposto
público deficitario como instrumento da
recuperación económica. O escenario
económico mundial non está para receitas
fundamentalistas. Aznar e Rato necesitan
un cursillo rápido de reciclaxe en análise
macroeconómico, pero non na escola de
aprendices de mago de Harry Potter.♦

Presupostos Harry Potter
RAMÓN MACEIRAS

Ceferino Díaz, deputado polo PSOE en
Madrid.



O lehendakari Ibarretxe realizou
unha proposta de nova relación
de Euskadi co Estado. A “sobera-
nía compartida” xa fora reivindi-
cada por Jordi Pujol en marzo
de1997 no Senado. Agora o presi-
dent afirma que “o pacto constitu-
cional está en perigo”. Denuncia
a involución autonómica e anun-
cia que CiU deixará de colaborar
co PP e PSOE se siguen por ese
camiño. Tamén reclama “máis
autogoberno para Cataluña”.

“Aznar está a botar abaixo a
Constitución” acusaba Xosé Luis
Barreiro nestas mesmas páxinas a
semana pasada. Non se pode ter
ao ex vicepresidente da Xunta con
AP como un “nacionalista perigo-
so”. Miguel Herrero de Miñón,
que tamén foi destacado dirixente
de AP, arremete contra os que ne-
gan calquer caste de diálogo (“so-
mentes os ditadores de vocación
anatemizan calquer discrepancia”,

afirma), recordando que é perfec-
tamente lícito propugnar a refor-
ma do Estatuto e a Constitución,
pois ambos teñen mecanismos
contemplados para realizala.

“Nin os Estatutos nin a Consti-
tución, díxose até a saciedade para
alabalos, son pétreos, senón total-
mente reformabeis, porque se dan
nunha sociedade aberta”, escribe o
ponente constitucional en El País.
Defende Herrero que a proposta
do lehendakari entra dentro da
Constitución porque se fundamen-
ta na base democrática que é “o
respeto á decisión dos cidadáns”.

Afirma que o consenso e a le-
aldade constitucional se asentan
unicamente “no procedimento da
adopción de decisións, e non nas
decisións mesmas”, afirmación
que sustenta o Tribunal Constitu-
cional en varias sentencias. Acu-
sa pola contra de deslealtade
constitucional a aqueles que lle

negan “o dereito a ser” a unha
parte, os nacionalistas.

¿Qué é lealtade constitucional?

Finalmente sostén Herrero que
“guste ou non guste, a forza nor-
mativa dos feitos, esixe para
Euskadi unha fórmula de auto-
goberno singular e diferente da
actual, que non ten porque ser a
independencia estatal, e a cues-

tión consiste en se se conseguirá
con España ou contra España”.

Martín Villa, ex vicepresidente
do Goberno español e un dos cola-
boradores máis directos de Aznar
tamén discrepa daqueles que ten-
tan dar por pechado o modelo au-
tonómico e non admiten reformas. 

“Ás veces, desde a miñas
propias fileiras do PP dise que
hai que deseñar definitivamente
o Estado autonómico. Esto é po-

sibel para negociar transferen-
cias, pero imposíbel desde o
punto de vista político”.

Martín Villa, aquel ministro
do interior antiautonomista do
periodo 1978-1981, explica as
súas razóns: “Porque calquer na-
cionalismo ten dereito a existir:
o catalán, o basco ou o naciona-
lismo español, que tamén ten de-
reito a existir”, afirmou nunha
entrevista en El País. ♦
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Un novo trebón político sacude
desde hai sete días o Reino de Es-
paña. Juan José Ibarretxe foi ca-
paz, unha vez máis, de trasladar o
debate a onde el, e todos aqueles
descontentos coa actual configu-
ración do Estado español, queren.
O presidente vasco plantexou un
novo encaixe de Euskadi en Es-
paña: un novo pacto de conviven-
cia que poida e consiga acomodar
a todas as sensibilidades do pobo
vasco. Propón convertir a Euska-
di nun Estado libre asociado a Es-
paña, con maiores competencias
e posbilidade de novas interrela-
cións con Iparralde e Nafarroa.

O seu discurso no Parlamento
estaba tan ben estruturado e foi
tan realista, que os portavoces da
oposición, desde Mayor Oreja
ata Otegi, ficaron a contrapé.
Chegaron coas súas réplicas es-
critas, pensando que o discurso

de Ibarretxe sería baleiro e saíron
descolocados. O certo é que máis
alá dunha proposta de renovación
do pacto político Euskadi-Espa-
ña, subxace o descontento de
moitos sectores sociais, e non só
nacionalistas periféricos, coa ar-
ticulación xurídico-política dun
Estado que segue nomeando a
Galiza, Catalunya e Euskadi
“Nacionalidades históricas”, e
non nacións de feito e dereito que
poidan relacionarse de igual a

igual coa nación española.
De aí o calibre da proposta do

lehendakari. Ibarretxe deu un pa-
so atrás no tempo, ata 1977, para
recordar que a Transición aínda
non rematou. Que o modelo de
Estado está aínda por definir para
que todos caiban nel. E recordou
que o Estado español está sendo
moi infiel con Euskadi por non
completar o Estatuto. Ibarretxe
anunciou que asumirá, tal e como
lle pediu o Parlamento en xuño,

as 37 competencias que lle faltan,
comezando pola ampliación en
200 axentes máis dunha Ertzaint-
za mermada en efectivos.

Non é certo que haxa que
pospoñer os debates políticos ata
que desapareza ETA. ETA non
quere que se fale de política, por
iso a mellor maneira de combatila
é con máis democracia e con máis
debate político. O PP e o PSOE
van refugar o debate, pero, ¿ata
cando? Ibarretxe terá listo un bo-

rrador para dentro dun ano, que lo-
go será sometido a consulta popu-
lar en ausencia de violencia. Todos
sabemos que non terá carácter le-
gal nin vinculante, porque Madrid
non deixará. Tampouco o Congre-
so dos Deputados dará so seu visto
bo, porque é unha Cámara domina-
da polo bipartidismo xacobino.

Pero Ibarretxe xoga con algo
ao seu favor: un pobo que está en
marcha, que non quere ser tutela-
do nin por ETA nin por un Aznar
cegado polas súas fobias antina-
cionalistas. Aínda que Madrid
diga “non”, se os cidadáns din un
si maioritario, estaremos ante un
proceso dificilmente parábel.

Dentro dun ano saberemos se
este 27 de setembro foi o día no
que Ibarretxe se meteu no seu
propio cadaleito político, ou se
se abriu a porta da resolución de-
finitiva do conflito vasco.♦

Ibarretxe abre unha nova etapa
DANI ÁLVAREZ

O lehendakari Ibarretxe propón modificar o estatus de Eus-
kadi dentro de España con un novo marco de convivencia.

Bi lbao

Afirman que negar a posibilidade de reformar o Estado é impedir a existencia do nacionalismo

Herrero de Miñón e Martín Villa frente a Aznar e Zapatero
B. LAXE

Martín Villa afirma que defender como imutábel a Constitu-
ción é impedir na práctica a existencia dos nacionalismos. He-
rrero de Miñón acusa precisamente de “deslealtade constitu-
cional” a aqueles que negan a posibilidade dos nacionalistas de
realizar as súas propostas, aínda que sexan contrarias á Cons-
titución. O debate sobre a reforma do Estado está servido. Pero
semella centrarse no dereito a reformalo máis que nas propostas.

Martín Villa era considerado un dos ministros menos proclives ás autonomías nos gobernos de Adolfo Suárez.

NOVIDADES A NOSA TERRA

Mariví Villaverde
Tres tempos e a esperanza

Mariví Villaverde

MULLERES

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



A.N.T.
Nada mudará no mapa político
das Cortes marroquís. Os socia-
listas de Abderraman Iusufi se-
guirán contando co respaldo do
rei Mohamed VI para formaren
goberno mentres que os islamis-
tas alcanzan o terceiro posto
nas bancadas do Parlamento.

Os resultados electorais en Marro-
cos demoraron unha semana para
estaren listos. As autoridades que
xestionaron o reconto desculpáron-
se na necesidade de engadir aos
votos xa consignados a cota femi-
nina de 30 escanos que o rei con-
cede por designación directa entre
as mulleres. Finalmente non houbo
novidades. O poder seguirá nas
mans dunha coalición de amplo es-
pectro, comandada polos socialis-
tas pero coa participación doutros
dous partidos de centro. Entre estas
tres listas axuntaron 139 dos 325
deputados do Parlamento (50 para
os socialistas, 48 para o nacionalis-
ta Istiklal e 41 para a Reagrupación
Nacional de Independentes), pero
serán suficientes para tomar conta
do novo goberno.

Desvelada a incógnita de sa-
ber quen ía comandar o novo go-
berno no país magrebí, os analis-
tas internacionais tiñan moito in-
terese por coñecer cál era a evolu-
ción electoral do Partido da Xusti-
za e o Desenvolvemento, denomi-

nado como “islamista moderado”,
que basea o seu programa na loita
contra o paro (que alcanza no pa-
ís o 40 por cento) e na defensa dos
valores tradicionais islámicos, “en
perigo pola influencia ocidental e
o abandono das prácticas relixio-
sas”, segundo un dos dirixentes do
partido, Edine Othmani. Cos seus
42 deputados, os islamistas con-
vértense na cabeza da oposición,
aínda que xa anunciaron que cola-
borarán para “fortalecer a idea de
Marrocos e defender os seus inte-
reses en colaboración coa coroa”.

A esquerda, distribuída entre a
Fronte das Forzas Democráticas e

o Partido do Progreso e o Socia-
lismo conseguiron 23 escanos. Os
nacionalistas bereberes reforzaron
a súa posición, con 45 escanos.

Segundo as análises diplomáti-
cas, Mohamed VI encargaralle ao
novo goberno un amplo programa
de investimentos estranxeiros (xa
actualmente operan moitas empre-
sas europeas atraídas polos baixos
salarios) e unha decidida posición
territorial que pasa pola absorción
definitiva do Sáhara (con apoio
dos EE UU) e a continua reivindi-
cación das cidades de Ceuta e Me-
lilla, novo punto de inflexión na
relación con Madrid.♦♦
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Nestes días celébrase en Valencia unha cimeira
hispanolusa que debe abordar numerosas cues-
tións pendentes de diverso signo. En primeiro lu-
gar, asinarase o Tratado hispano-portugués sobre
cooperación transfronteiriza entre entidades terri-
toriais que recolle as Comunidades de Traballo co-
mo organismos de cooperación “sen personalida-
de xurídica”, é dicir, negando a satisfacción dunha
vella e modesta demanda que obrigará a reformu-
lar boa parte dos instrumentos cooperativos para
transformalos en Consorcios. A maiores, son pre-
visíbeis avances en materia de comunicacións físi-
cas (os enlaces por autoestrada e as ferroviarias) e
do espiñento asunto do mercado eléctrico ibérico.
A cimeira vén precedida dun Forum bilateral cele-
brado en Funchal e, entre outros, do anuncio de
que parlamentarios ibéricos se reunirán en xaneiro
próximo en Lisboa. Avanza, pois, moi claramente,
o eixe que une as dúas capitais estatais. E mentres,
dez meses despois da demisión de Guterres, nada
se sabe aínda sobre quen será o responsábel da
Comisión de Coordinación do Norte de Portugal.
¿Demora inxustificada? ¿Demora buscada?

Nese Norte, aínda moitos sectores siguen
confiando en Galiza e intúen razonadamente esa
problemática reorientación dos investimentos ca-
ra o área de Lisboa. Pero ¿responde Galicia a
esas expectativas? ¿Facemos unha aposta, de
verdade seria, por Portugal? Un dato: entre nós
temos dous Consulados de Portugal, un de ca-
rreira e outro honorario; temos unha oficina do
ICEP e Turismo de Portugal; outra do Instituto
Camões; un Centro Portugués, etc. ¿Cal é a visi-
bilidade de Galicia, xa non en todo Portugal se-
nón só no Norte? Nula. Non estou a falar só do
goberno galego, senón do país. Vexamos: sería
moi importante contar en Porto cunha Casa de

Galicia, onde poideran atoparse os nosos empre-
sarios, os nosos escritores, os nosos deportistas,
os nosos cociñeiros, os nosos artistas, os nosos
profesionais... para dar conta do que somos como
país e visualizar con nitidez unha identidade que
desexa recuperar a mistura co veciño. 

E digo non só do goberno, tamén da socieda-
de, dos partidos, especialmente daqueles que ex-
perimentan Portugal non soamente como unha
estratexia senón como un estado de espiritu, que
nos diría Plácido Castro. Non existen, non se cre-
aron, non se propoñen mecanismos informais de
reflexión e debate entre as forzas políticas ga-
legas e portuguesas. ¡Imos ao Avante! Pero ¿por
qué non instituir unha reunión de deputados ga-
legos con deputados do Norte de Portugal? ¿Por
qué non crear un grupo de traballo –ou o que di-
ga o regulamento da Cámara- para imaxinar un
conxunto de políticas sólidas e coherentes en re-
lación ao país veciño? Poida que aquí as dificul-
tades para establecer un encontro de pareceres
sexa moito máis verosímil que no relacionado
coa participación nas instancias comunitarias. 

Probablemente en Portugal deberán tomar de-
cisións importantes nos próximos meses. Interreg
III está aí e o 2006 á volta da esquina. Pero aquí
tamén, aínda que soamente sexa para outra vez
evitar que unha cuestión importantísima como a
dotación de personalidade xurídica específica ás
Comunidades de Traballo transfronteirizas pase
con pés de lá por diante de todo un país sen que
ninguén abra a boca para dicir nada. Iso si, se-
guirémola enchendo sempre que falemos de Por-
tugal. ¿Menos mal? Non nos queda Portugal.♦

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

Non nos queda Portugal
XULIO RÍOS

Aquí fór a

Os socialistas vencen, mais só co 15% dos deputados 

Marrocos seguirá tendo un goberno
de concentración nacional

Mohamed VI, no centro,quixo demostrar cos estes comicios que Marrocos ten plena de-
mocracia, algo posto en dúbida por Aznar, á dereita.



Luiz Inácio da Silva, Lula, nunca
acariñou tan de perto a posibilida-
de de entrar en Brasília investido
coa banda verde-amarela de pre-
sidente. O domingo, 6 de outu-
bro, os brasileiros pasarán, obri-
gatoriamente, polas urnas para a
primeira volta das eleccións pre-
sidenciais. Todas as sondaxes dan
como vencedor o Partido dos
Trabalhadores (PT) de Lula. Al-
gunhas incluso prognostican que
esa mesma noite, o que fora líder
sindical da metalurxia iniciará
unha nova etapa para o Brasil.

Para explicar a situación ac-
tual da política brasileira hai que
acudir á situación interna do pa-
ís: os cambios conxunturais en
todo o seu espectro político, a
durísima crise económica que
afianzou aínda máis o abismo
entre os ricos e os pobres e a boa
sensación que deixou a xestión
municipal dos cadros do PT des-
de finais dos 90.

O Brasil está acordando de
mala maneira do soño de progreso
que trouxera o ‘Plano Real’ e os
mandatos de Fernando Henrique
Cardoso, claro dominador nas an-
teriores eleccións gracias ao apoio
de todo o centro dereita e ao seu
compromiso de aumentar os ga-
ños da economía financeira. O seu
relevo non foi doado. Os “social-
demócratas” colocaron no canto
de Cardoso a José Serra, ministro
do seu gabinete pero incapaz de
aglutinar simpatías no contorno
neoliberal brasileiro. Contodo, a
maquinaria do poder está ao servi-
cio de Serra e gracias ao control
que ten sobre a Rede Globo (prin-
cipal industria mediática do Bra-
sil), danou de morte os principais
adversarios que nas beiras da de-
reita poderían facerlle sombra.

A oposición, culpábel da crise

Nesa estratexia de debilitamen-

to dos seus rivais, o candidato
oficialista contou co apoio da
clase especuladora que paira
nos parqués da bolsa de São
Paulo. Des que apareceu a pri-
meira enquisa que daba como
gañador a Lula, o mercado qui-
xo impoñer a súa lóxica para
ameazar os votantes. Todos os
expertos coinciden en que hou-
bo un ataque premeditado con-
tra a estabilidade da moeda (o
real), que acabou deprezándose
ata a metade do seu valor res-
pecto ao dólar en só uns meses.
Moitos medios de comunica-
ción acusaron veladamente dos
problemas económicos do Bra-
sil á suposta chegada ao poder
da esquerda.

Ao tempo que o mercado am-
peaba (ao igual que no resto das
bolsas do mundo), o tesouro pú-
blico tiña que pedir axuda urxen-
te ao Fondo Monetario Interna-
cional para poder manter a esta-
bilidade do país e non acabar
contaxiada polo efecto arxenti-
no. Daquela entón volveron dicir
que Lula acabaría cos pagamen-
tos da débeda externa. Pero os
índices de popularidade nas son-
daxes non diminuía, máis ben to-
do o contrario.

Mais o PT pretende caracteri-
zar o seu futuro goberno por un
novo pacto social entre brasilei-
ros de todos os estratos sociais.
Mercé ao candidato a vicepresi-
dente, José Alencar, houbo un
achegamento ao empresariado
que se fraguou nas continuas de-
claracións públicas de importan-
tes homes de negocios a prol de
Lula. Pola esquerda, os Sem Te-
rra, os sindicatos e moitas orga-
nizacións sociais cualificaron
como moi positivo este intento
de reformular o plano democráti-
co para un país que sofre un alto
paro e un índice de inseguridade
cidadá case inasumíbel.♦
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Discrepancias
MONCHO LEAL

Asituación
internacional
desde setembro do

pasado ano, cando os EE
UU toparon a causa
precisa para unha
expansión que controle
puntos estratéxicos de
índole militar e
enerxético, o que vai
afianzar a ese imperio
coma a potencia armada
hexemónica no planeta,
obríganos a reflexionar
sobre que está a
acontecer. Estase
perseguindo todo tipo de
disidencia, alcumando de
terrorismo ou de
cómplices a calquera
movemento que vulnere a
doutrina oficial. Non é a
primeira ocasión. 

Nese país pasou a
historia coma “caza de
bruxas” o que foi unha
persecución da
discrepancia nos anos 50.
Trascendeu máis a
represión da
intelectualidade,
nomeadamente a do
cinema, pero afectou a
toda a sociedade. A
desaparición do carácter
reinvindicativo de moitos
sindicatos, que anos antes
foran vangarda mundial
e protagonistas dos feitos
polos que conmemoramos
o 1 de maio e o 8 de
marzo a nível
internacional, culminouse
neses anos. A poboación
tiña medo, non estar de
acordo era ser obxecto de
sospeita. A delación era
un mecanismo de
defensa.

En todo o mundo
poténciase desde o
sistema a visión acrítica
dos problemas, a
ausencia de análises. Nos
pasados meses causou
polémica que o presidente
da Unión Europea
reducise o gasto que esa
organización destina ao
países non desenvolvidos.
Suscitou protestas, pero
poucas voces falaron de
que non hai países
pobres, senón
emprobecidos, non
existen países ricos, senón
espoliadores. O concepto
mesmo de sociedade de
benestar fica na
ambigüedade. ¿Qué
significa, prestacións
sociais para todo o
planeta ou que un sector
do mesmo consumamos
máis? 

¿Interesa ao comercio
mundial o que non
consume? ¿Por que África
hai douscentos anos non
tiña fame? ¿Como é que
as fronteiras dese
continente son
rectilíneas?♦♦

Conta con destacados apoios empresariais
para os comicios deste domingo

O ‘pacto social’ de Lula
ilusiona os brasileiros

CÉSAR LORENZO GIL
Pouco e pouco, a esquerda converteu as boas expectativas
electorais nas enquisas en reais esperanzas de chegar ao po-
der no Brasil. A candidatura de Lula logrou axuntar nun
mesmo proxecto a rexeneración social do país e unha nova
xeira económica que saque o país da fonda crise na que vive.



A prensa deportiva de Madrid
esqueceu por un momento de
Ronaldo e montou en cólera logo
de se mancar Juan Carlos Vale-
rón durante o partido diante do
Valladolid. Por contaxio, os xor-
nalistas coruñeses encontraron o
mellor xeito de acusar a Lendoi-
ro de falta de previsión ao deixar
o equipo cun só mediapunta polo
centro tras vender a Djalminha.
Finalmente foi Javier Irureta
quen recibiu a meirande parte
das críticas, como se o 0-4 encai-
xado ante o Milan tivese algo

que ver cun xogador que a penas
defende.

O irundarra tivo que axeitar-
se ao pedido da lóxica e colocar
no mesmo once a Diego Tristán
e a Roy Makaay. Esa decisión
era a máis necesaria. O holandés
está noutro momento doce, ca-
paz de marcar goles magníficos
como o que lle meteu ao Lens.
Pola súa parte, o ariete sevillano
é un home de moitísimo valor
que mantén aínda o título de má-
ximo goleador. Con dous dian-
teiros, o Deportivo ten máis efi-

cacia, asusta máis polas bandas
e trae en xaque as defensas con-
trarias. Irureta teme, con razón,
de que pode pasar mal cando
non teña o balón controlado e fa-
ga falta estorbar e defender.
Mais o Dépor xa estaba a de-
fender mal antes de se lesionar
Valerón. Nunca antes recibira
oito goles en Riazor en tan esca-
so período de tempo, mais polo
momento os coruñeses poden
vivir tranquilos á conta da cali-
dade do seu ataque.

A transición céltica

En Vigo produciuse un cambio
de réxime. Pasouse do vestiario
labirinto-trampa que conducía
baixo intriga e silencio Víctor
Fernández ao conciábulo de Mi-

guel Ángel Lotina, que conver-
teu a Madroa nunhas conviven-
cias algo cristiás (o adestrador
ten dúas irmás monxas) nas que
os xogadores que non van con-
vocados seguen felices e os xo-
gadores que o fan mal nun parti-
do sentan na bancada para o se-
guinte. Lotina fala pouco, non lle
gusta a retórica futbolística e co-
menta o seu fútbol con palabras
sinxelas. Tan sinxelo é o modelo
de fútbol que fai. Aceptou final-
mente a táctica de Fernández pe-
ro simplificouna. De momento,
os resultados son bos.

O Celta é terceiro empatado a
puntos co líder (o Valencia) e só
no partido diante do Málaga esti-
vo ranqueante. Obviamente non
é aquela escadra que facía vibrar
os siareiros con xogo vertical e

imaxinativo de hai anos pero es-
tá aínda enxoito da catastrófica
inundación do paraíso dos derei-
tos da televisión.

De momento, Mostovoi aínda
non tivo morriña de Karpin nin
protestou pola estatua da que
nunca máis se soubo (¿alguén ten
idea do que pasou cos cartos que
se recadaran?). McCarthy confir-
mou que aínda pode facer algo
grande no mundo do fútbol e es-
tase creando unha auténtica estre-
la: Luccin, que tivo sorte de non
estar xogando no Madrid e non
asistir á debacle do pasado Mun-
dial. O seu debut cos bleus está
moi perto. Outravolta o Celta
aparece como o equipo con maior
acerto á hora de fichar medios
centros defensivos (Mazinho, Ito,
Makelele, Giovanella...)♦
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O Celta, no alto da táboa cun fútbol tan calmo coma Lotina

O Deportivo acha a vacina contra a síndrome Valerón

As televisións
pagarán
aínda menos
por retransmitir
deporte

A.N.T.
As corporacións que xestionan
os dereitos de transmisión de es-
pectáculos deportivos advertiron
da necesidade de reducir os seus
presupostos de pagamento de de-
reitos aos equipos e federacións
para poderen salvar o seu nego-
cio. Na xuntanza de Sportel, na
que se deron cita en Mónaco as
principais empresas do sector, os
máximos dirixentes das transna-
cionais coincidiron en sinalar
que  algunhas disciplinas deben
pagar para seren retransmitidas,
especialmente os actos daqueles
deportes de baixa demanda pero
con necesaria difusión para ga-
rantir os patrocinios. 

Por outra banda, desde a Fe-
deración Internacional de Atle-
tismo (FIA) reclámase que se
emita deporte na televisión en
aberto, tal e como explicou o
presidente da FIA, Lamine
Diack. “Moitos adeptos viven en
países onde nin se oíu falar da te-
levisión de pago”, dixo.♦♦

CÉSAR LORENZO GIL
O comezo da liga en Galicia deulle máis importancia ás ausen-
cias que á brillantez do seu xogo. Na Coruña tremeron os ci-
mentos do sistema Irureta por mor da baixa de Valerón. En
Vigo, aínda paira a pantasma de Víctor Fernández entre-
mentres Lotina acaba de pintar o plantel coa súa idea de fútbol.

A baixa de Valerón obrigou a Irureta a un cambio de sistema. Á dereita, Mostovoi e Luccin, ao fondo, son os líderes do Celta actual.



Euforia, novo traballo
de Madredeus
Os compoñentes de Madredeus esco-
lleron o 21 de outubro para o lanza-
mento do seu traballo sinfónico Eufo-
ria, gravado en directo xunto coa Or-
questra da Radio Flamenga o pasado
abril en Bélxica. O traballo, composto
por 25 temas, recolle cancións da súa
carreira musical, especialmente do dis-
co Movimento, ademais de presentar
algúns orixinais, con arranxos a car-
go de Antonio Vitorino de Almeida.♦

Freixanes e
Díaz-Fierros na RAG
A habitual sesión mensual da Real Aca-
demia Galega celebrouse o pasado 28
de setembro atendendo a dous puntos
fundamentais. Dunha banda, Francisco
Díaz-Fierros, vicepresidente do Conse-
llo da Cultura, pronunciou o seu discur-
so de entrada na RAG. Da outra, o ple-
no da Academia decidiu ratificar a elec-
ción de Víctor Freixanes como acadé-
mico, única candidatura presentada pa-
ra a praza vacante de Carlos Casares.♦

Berrogüeto,
premio La Opinión
O 4 de outubro entregaranse no teatro
Rosalía de Castro, de A Coruña, os Pre-
mios do xornal La  Opinión, cos que se
tenta recoñecer os mellores traballos de
folk dentro do panorama musical gale-
go. Designados por un xurado de oito
críticos nesta ocasión os premiados fo-
ron a gaiteira Susana Seivane e os
grupos Fía na Roca e Berrogüeto, tra-
lo éxito do seu disco Hepta, traballo
arriscado no que intentan fusionar di-
ferentes manifestacións artísticas.♦

hegou ás carteleiras, relucinte
do ouro de Donostia, a pelícu-
la de Fernando León, Os luns
ao sol. Ubicada en calquer ci-

dade en crise, é doado identificar a cri-
se do naval nos anos oitenta nas cidades
de Vigo e Ferrol. O cine recupera o pul-
so da crítica social e o público responde
con identificación. Participación do pú-

blico é o que precisa o festival Galicre-
ques que se desenvolve ata o día 10
por todo o país e que supón unha ma-
neira diferente de ollar o feito teatral ás
veces, como lle pasa á literatura infan-
til, tida equivocamente por arte menor.
A Ourense tamén podemos viaxar nes-
tes primeiros días de outubro para se-
guir a cita anual da banda deseñada.♦
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Díaz-Fierros.

Berrogüeto

Luìs Tosar e Javier Bardén nun fotograma de Os luns ao sol.



“¿Que día é hoxe?” A pregunta
de Santa, o personaxe interpreta-
do por Javier Bardem, está car-
gada de contido en Os luns ao
sol. Domingo é igual a martes,
sábado ou luns na vida deste gru-
po de parados arredor dos que se
constrúe o filme. “É fácil meter-
te na historia, a película reflexa
situacións reais que se poden dar
en calquera barrio da cidade”,
comenta Romina, filla de emi-
grantes e alumna do curso de
formación ocupacional de audio-
visuais que asistiu con nós á pre-
sentación en Vigo. Os trece mo-
zos asisten á proxección levados
polo interese no mundo do cine,
onde esperan algún día ter o seu
futuro laboral, e algúns deles xa
se achegaran ás sesións de roda-
xe en Vigo. Despois do pase da
película, os comentarios veñen
máis polos contidos e pola idea
compartida de que o cine ten que
reflectir unha realidade tan dura
como o paro e pode servir para
denunciala. Case todos os com-
pañeiros de Romina están con
ela nesa apreciación: non hai
esaxeración na dureza das histo-
rias que o filme narra.

Venres, día laboral, e en Vi-
go fai sol. Á saída do cine trece
mozos de entre vinte e trinta
anos saen á luz despois de asis-
tir á proxección e refugan de re-
latar historias persoais a respeito
do tema tratado. Pero as histo-
rias saen. Clara, por exemplo,
remexeuse na butaca cando a
Lino lle súan as mans ao asistir
a distintas convocatorias para
conseguir un posto de traballo.
“É agobiante. Vas ás entrevistas
e ves tanta xente que che dan ga-
nas de marchar. A min tenme pa-
sado de levantarme e irme por
non aguantar a tensión. Tam-
pouco é fácil estar pendente dos
anuncios breves e do teléfono
por si te chaman, porque ás ve-
ces non chaman nunca” afirma
Clara mentres aplaude que Fer-
nando León decidira levar o te-
ma á pantalla grande porque, se-
gundo di, “á xente non quere ve-
lo, parece como se houbese que
silenciar estas situacións”. 

As apreciacións de Clara
confírmanse na propia conversa.
É moi difícil asumir que se está
no paro, os eufemismos saen ao
momento. O mesmo acontece
cando entre todos tratamos de lo-
calizar a casa de Vigo desde on-
de se tira Amador, un parado que
perdeu xa todas as esperanzas.
Ninguén coñece ese edificio
destartalado, non está preto das

súas vivendas. De seguido, todos
apuntan posibilidades. Pode ser
Teis, Coia, ou Vulcano ou outros
espacios aos que dificilmente se
vai de paseo. Pero, en todo caso,
a casa está en Vigo, cidade que
Fernando León toma como esce-
nario pero que quere desdebuxar
para que poda ser calquera unha,
porque en todas hai un edificio
como desde o que se tira Ama-
dor. “A cidade que nos mostra é
deprimente, triste, pero esas zo-
nas existen” apunta Susana que,
con 29 anos, pasou por máis de
unha entrevista de traballo como
as que se narran na película. 

Un bar de soidade

“Todas as situacións son reais. O
bar no que se reúnen é o centro
da soidade e a desesperación”
comenta Fran mentres recupera
unha escena da película que o
impresionou especialmente.
Cando Ana decide deixar a Xosé
–personaxe interpretado por
Luís Tosar– e abandona a idea
despois do suicidio de Amador,
temerosa de que a el lle poda su-
ceder o mesmo. “Soporta moitas
tensións, a da explotación do seu
traballo e tamén a angustia de
que o home este no paro porque
non é só o afectado o que sofre
as consecuencias senón que
afectan a todo o seu entorno” de-
fende Susana que encontra en
Ana unha muller de especial for-
za e que quere deixar constancia
de que o paro non é un problema
individual senón que por cada
parado hai, ás veces, moitas per-
soas que sofren. 

Pero, sen dúbi-
da, é o papel repre-
sentado por Bardem
o que máis admira-
ción esperta entre
todos eles. “É un re-
volucionario que
non dá o brazo a
torcer porque defen-
de a súa dignidade”
sinala Ramón e to-
dos aplauden o mo-
mento en que Santa
rompe de novo un
farol do estaleiro
despois de pagar as
oito mil pesetas que
a xustiza lle impón
por ter destrozado
outro durante unha
mobilización dos
traballadores da em-
presa. Para Bea o
que fai é “expresar
o que sinte con ca-

breo, mostrar a indignación por
todo o que pasou” e, como ao ca-
so, comenta a última manifesta-
ción obreira á que asistiu en Vi-
go, cando as porras policiais batí-
an sobre calquer obxectivo. “A
película é triste pero Santa dálle
forza e rebeldía pola súa condi-
ción de líder” engade Diego que,
como María, gaba o seu orgullo.
“Admiro o seu sentido da liber-
dade, mantén os seus ideais a pe-
sar das consecuencias que iso lle
poda traer” anota Alexandra que,
sen embargo considera que Fer-
nando León “pasouse” na deses-
peranza da película. “Meu pai es-
tá parado desde hai dez anos,
cando pechou a fábrica na que
traballaba e non toma así as cou-
sas. Agora ten 58 anos e espera a
xubilación” relata. ¿Asumiu en-
tón con tranquilidade o paro?
“Non, ao principio estaba nervio-
so e intentou buscar outro traba-
llo pero sabes que é difícil. Ago-
ra está na casa. Se resulta com-

plicado cando tes vintecinco anos
que non será aos corenta. Píden-
che informática, idiomas... requi-
sitos que ningún maior ten” co-
menta, describindo de novo coa
narración da súa historia familiar
algunhas das escenas máis im-
presionantes do filme, cando Li-
no tinxe o pelo e vístese con rou-
pas xuvenís para asistir a unha
convocatoria de postos de traba-
llo ou cando lle pide ao seu fillo
que lle ensine uns coñecementos
básicos de informática.  

Suor nas mans 

¿Non son extremas as historias
persoais de Os luns ao sol? “Non
o son. Eu mesma atopeime en si-
tuacións límite. O máis impresio-
nante é a soidade dos personaxes,
porque existe. O paro limítate
persoalmente, vai diminuíndo as
túas relacións coa sociedade.
Quedan sós e iso leva tamén a
que a unión entre eles sexa

maior” apúrase a dicir Mª Xesús,
das poucas que se atreve a rela-
cionar o filme coa súa situación
persoal. Sentiuse solidaria con
Amador e recorreu con Lino to-
das as caras que comparten can-
da el á longa espera dunha entre-
vista de traballo. Tamén mostra
Raquel a emoción que lle produ-
ciu Amador, personaxe interpre-
tado polo galego Celso Bugallo,
protagonista dunha dramática
historia xa que “queda sen traba-
llo, a muller abandónao e el dei-
xase ir ate rematar no suicidio co-
mo caso extremo dos efectos que
pode ter o paro”. Xaquín non ten
cercana ningunha historia como
a de Amador pero di que “si se
poden dar, a falta de traballo po-
de arrastrar ate o fondo a unha
persoa e na película aparece o te-
ma do alcol pero tamén están ou-
tras drogas e mesmo o cárcere”.
É venres e en Vigo vai sol. Na ci-
dade coméntase a estrea da fita
de Fernando León e os máis apú-

ranse a recoñecer os
escenarios onde se
gravou hai un ano
e durante case ca-
tro meses. Imposí-
bel non identificar
o peirao desde on-
de saen os barcos
para Cangas ou
Moaña pero difícil,
moi difícil, descu-
brir os interiores
de Os luns ao sol.
Poden ser, como
buscaba Fernando
León, os de cal-
quer cidade ou po-
de acontecer ta-
mén que, como pa-
sou na conversa
cos trece mozos
parados, que esas
imaxes non apare-
zan nunca vence-
lladas á cidade na
que se habita.♦
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Ollamos a película de Fernando León
cun grupo de de mozos vigueses en paro

CARME VIDAL
Todos os personaxes principais de Os luns ao sol coinciden no
mesmo bar de barrio, escenario privilexiado da película. Pero te-
ñen en común algo que marca máis a súa vida, son parados des-
de que a industria naval eliminou os seus postos de traballo. Im-
potencia, angustia e desesperación son os sentimentos que máis
reflicten os seus rostros e as súas historias. Á presentación en Vi-
go, cidade na que foi rodada, asistiron un grupo de mozos para-
dos que nos comentaron as súas impresións sobre o filme de Fer-
nando León, gañador da Concha de Ouro do festival de Donosti. 

Grupo de parados que asistiu á estrea de “Os luns ao sol”.

A estrea en Vigo, con todo o equipo de “Os luns ao sol” produciuse a véspera de recibir a Concha de Ouro en Donostia.
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Ten pouco máis de trinta anos
e xa seis libros publicados... 

Non creo que a idade in-
flúa. Hai grandes escritores que
ao longo da súa vida soamente
publicaron dous libros, como
Juan Rulfo, e outros que publi-
caron máis de corenta. Para
min escribir trátase dunha
cuestión de necesidade.

O libro dos aparecidos volve
a presentar o tema das ánimas
pero dun xeito totalmente inno-
vador, ¿De onde xurdiu a idea?

En Galicia a presencia das
ánimas ou espíritos leva presen-
te na cultura popular moitísimo
tempo. Tentei recuperar esta tra-
dición pero dándolle un sentido
distinto. Para darlle actualidade
pensei no chat e na internet,
dous elementos imprescindíbeis
da comunicación moderna.

¿É vostede afeccionado
ao chat?

Coñezo internet e o chat aín-
da que non paso demasiado tem-
po conectado. Xa tiña varios re-
latos feitos sobre o tema dos apa-
recidos e quería darlle un marco
distinto para que non caesen nos
tópicos. Entón foi cando pensei
que podería existir conexión en-
tre o chat e as ánimas e tentei
adaptar ambos elementos.

Como os catro libros an-
teriores de literatura para
adultos que publicou, O libro
dos aparecidos componse dun

conxunto de relatos ¿Pensa
que se está a consolidar como
un xénero privilexiado en
Galicia, onde existe unha
gran tradición?

Na literatura galega o relato
ten unha importancia capital pe-
ro tamén se trata dun xénero
con moito peso nas distintas
culturas. Nos séculos XIX e XX
a novela tivo unha importancia
grande. A finais do século pasa-
do o relato cobrou moita forza
con autores como Cortázar,
Rulfo, Cunqueiro ou Ánxel Fo-
le.  O feito de que todos os meus
libros sexan de relatos, débese á
influencia destes autores.

¿Non encaixa vostede co
perfil habitual do escritor ga-
lego que na maior parte dos
casos se dedica ao ensino?

Antes de viaxante fun cama-
reiro e anteriormente recepcio-
nista nun bingo. Na miña actual
profesión teño un horario flexí-
bel e polo tanto bastante tempo
para ler. Cando traballaba de ca-
mareiro era peor porque case
non tiña tempo para nada e no
oficio de escritor é imprescindí-
bel ler. Sen embargo si é certo
que o 80 ou 90% dos escritores
galegos son docentes pero non
creo que inflúa a profesión. Eu
tomei a opción de escribir xa
dende os 15 ou 16 anos.

Tamén presentou hai pou-
co tempo un libro de literatu-

ra infantil, A verdadeira histo-
ria do burro Feldespato. ¿Pa-
ra que tipo de público se sin-
te máis cómodo traballando?

Hai moita diferencia entre a
literatura infantil e a feita para
adultos. Penso que as historias
para nenos son moito máis li-
bres, imaxinativas, surrealistas
e complexas. Dáche a opción de
saír do guión da normalidade,
de facer algo distinto. Persoal-
mente tiña a apetencia de facer
literatura infantil porque era al-
go no que viña pensando dende
había moito tempo. Nun princi-
pio elaborara dúas historias di-

ferentes, a do burro Feldespato
e a da meiga Marica Pendella.
Nun momento pensei que ám-
balas dúas podían xuntarse xur-
dindo así unha historia de amor
imposíbel entre Feldespato e a
súa dona, Marica Pendella.

¿Está preparando na ac-
tualidade algún novo libro?

Estou traballando nunha
historia ambientada nos anos
oitenta sobre a vida dun ado-
lescente de 16 ou 17 anos.

¿De novo será un relato?
Non, nesta ocasión trátase

dunha novela, que será a pri-
meira.♦

Xerardo Quintiá
‘Existe conexión entre a internet e as ánimas’

A vida de
Clara e máis
Xacobe
LOIS DIÉGUEZ

Xacobe casou un
sábado coa Clara, no
convento monfortino

de Nosa Señora da Antiga.
Quixeron ambos os dous,
asi, dar-lle solenidade ao ri-
to baixo as tallas
abarrocadas e vivas de
Francisco Moure e a ollada
serea do cardeal Rodrigo de
Castro, aquel home sempre
señardoso da sua Terra des-
de outras alleas que a vida
lle preparou. Fun testemuña
da carreira apurada nos
dias prévios para asegurar o
acto relixioso no noso
idioma. Aquí, ainda segue a
ser unha excepción o cura
afeito a utilizar o galego nas
suas cerimónias. Sentir-se
exiliado na própria terra, di-
cia Rosalia, nós, calquer na-
tivo que, contra vento e ma-
rea queira ser el, sen
complexos nen burlas, para
afirmar-se asi no colectivo.

Non apareceu o cura dese-
xado. Ou, atopado despois de
moitas voltas, a última hora,
as múltiplas obrigas, non lle
permitiron realizar o encargo.
E o rito lembrou-nos páxinas
literárias de realismo máxico,
histórias incríbeis no país re-
volto, é dicer, de pernas para
arriba e cabeza pendurada, e
outra história no mesmo
Monforte, hai xa, polo menos,
vinte anos, cando os nosos
amigos Lis e Mari casaron,
contra o seu critério, no
idioma imposto polo cura
da parróquia. Hai vinte
anos e atopamo-nos no mes-
mo banzo.

Foi asi como burlento ou-
vir os rezos e as palabras do
sacerdote no idioma español,
a rebolar contra as solenes
pedras, e as respostas dos
mozos en galego, firmes, me-
lodiosas. Un espectador
imparcial tiraria a conclusión
de que algo raro estaba a
acontecer. Mantiña a Igrexa
o poderio castrante da histó-
ria imposta, a sua soberba
anti-cristiá; e mantiñan os
noivos a humildade afirmada
da sua cultura, do seu mesmo
espíritu. Que tempos estranos
son estes que seguen a
mostrar esa liña, fronteira de
divórcio, entre unha
institución relixiosa e o povo
mesmo, mais agora non tan
submetido.

Tivemos que botar-lle al-
go de humor para romper o
esperpento, e cando Clara e
mais Xacobe saian da igrexa,
entre as nubes de macarróns,
substitutivos agora do arroz,
e os rolos de papel hixiénico
voando polo ar, achegamo-
nos a eles para lles dicer:

—Non pasaria o mesmo
se fórades polo civil. 

Riron os amigos, e Xaco-
be, un tanto inquedo, confir-
mou a certeza. “Nunca máis
casarei na igrexa”, engadiu.
A Clara apertaba-lle a man
e sorria.♦♦

RUBÉN VALVERDE
Natural de Friol (Lugo), con tan só 32 anos e viaxante de pro-
fesión, ven de publicar o seu sexto título: O libro dos apareci-
dos. Trátase dun conxunto de relatos que afrontan dun xeito
novidoso o tema das ánimas. Neste caso o chat e a  internet
serven como fío condutor do libro. Tamén comenta o seu úni-
co libro para nenos A verdadeira historia do burro Feldespato.

DA MIÁ N  VARELA



Títulos: Desobediencia civil / Vidas sen fun-
damentos.
Autor: Henry David Thoreau.
Tradución: Henry David Thoreau.
Edita: Positivas.

Comenza Henry David Thoreau
este pequeno ensaio con dúas
frases que enganchan ao leitor
“Un goberno é, no mellor dos
casos, un recurso; mais a maioría
dos gobernos xeralmente, e to-
dos ás veces, son un inconve-
niente” e a máxima “o mellor é o
que goberna menos”. Este inte-
lectual nado en Concord e estu-
dante en Harvard, onde ía a elite
da sociedade estadounidense e
que pasa unha
estadia de dous
anos na fogar
do tamén ensa-
ísta e filosofo
transcendenta-
lista Ralf Wal-
do Emerson, é
o creador dun-
ha nova forma
de loita, a ne-
gativa a prestar
obediencia ás
leis e os decre-
tos, a desobe-
diencia civil
que dá título ao
primeiro dos ensaios do libro.

Thoreau non é só un teórico,
por vontade propia, escolleu ir
ao carcere, aínda que fose unha
noite, en vez de pagar impostos
a un goberno que mantiña a es-
cravitude e a guerra con Méxi-
co. Para el o individuo ten o po-
der máis alto, é independente do
que sostén o Estado, que obtén
o seu poder por delegación. Es-
ta doctrina ten seguidores no sé-
culo vinte, primeiro na loita po-
la independencia da India co
que se denominou Satyagraha
(verdade e firmeza) personifica-
do en Mahatma Gandhi ou na
loita polos dereitos civís de
Martin Luther King.

Desobediencia civil (1949) é
posibelmente o seu ensaio de
máis sona e que senta os ali-
cerces da resistencia pasiva, este

filósofo e poeta que publicaba
os primeiros poemas na revista
transcendentalista The Dial en
1940 retrátanos aos Estados
Unidos da época, a súa socieda-
de cun estilo lírico na súa prosa,
inzado de citas literarias tiradas
da Biblia, de Charles Wolfe ou
Shakespeare  que demostran a
súa erudición e a paixón que
sentía pola lectura, sen perder a
perspectiva do seu obxectivo
principal, o individuo, por iso un
4 de xullo de 1845, con 28 anos,
decide trasladarse a unha cabana
ás beiras do Walden Pond, un la-
go preto do seu lugar de nace-
mento e onde nacerá o ensaio tí-
tulado Walden alonxándose do
goberno da relixión, da prensa
para, nas súas propias palabras,
“atoparse cara a cara comigo
mesmo” voltando de novo á súa
vila natal en 1847. Esta expe-

riencia emprendida por Thoreau
serviulle a Skinner, o conductis-
ta, para crear o seu propio retiro
tentando demostrar as súas teses
na obra Walden Dos.

As 47 páxinas que ocupa
Desobediencia civil é un en-
saio de actualidade, nada é
alleo ao ollar de Thoreau, a súa
sutil análise pode extrapolar
aos tempos que estamos a vivir
sen demasiada dificultade pro-
vocando no leitor unha refle-
xión pausada que se comple-
menta coa segunda parte do li-
bro Vida sen fundamentos onde
o autor medita sobre o absurdo
da nosa existencia, inserindo

unha enorme dose de ironía
“iso que chaman política é algo
tan superficial e inhumano que
non me interesa nada en abso-
luto. Observo que os xornais
dedican algunhas das súas co-
lumnas especialmente á políti-
ca ou ao goberno, sen cobrar-
lle, mais como eu amo a litera-
tura e, ata certo punto, a verda-
de, nunca, baixo ningún con-
cepto, leo esas columnas”.

Henry David Thoreau pro-
ponnos un achegamento ao ho-
me, ao ser humano en estado na-
tural, o máis puro posíbel, sen
artificios onde as leis do merca-
do non nos convirtan en infrahu-
manos, sentando os alicerces de
respecto á natureza, aos seus re-
cursos, e aspirando a que o ser
humano sexa máis culto e máis
libre fai que este libro se conver-
ta nunha obra imprescindíbel de
cara á creación de libre pensado-
res, porque a súa preocupación
principal son os homes “cando
preferimos a cultura ás patacas e
a ilustración ás ameixas, entón
extráense os grandes recursos do
mundo e o resultado ou produ-
ción principal non son escravos
nin obreiros, senón homes –eses
froitos escasos chamados hero-
es, santos, poetas, filósofos e re-
dentores. 

En 1862 prodúcese o pasa-
mento do autor que puso en
práctica a máxima “Simplicity,
simplicity, simplicity” deixán-
donos de herdanza o seu pensa-
mento e unha cantidade de
obras inéditas que irían vendo
a luz paseniñamente. 

Libros como este son esen-
ciais, indispensábeis para crear
pensamento e opinión, mágoa
que non haxa unha continuidade
na súa tradución e publicación.♦
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João da Nova,
historia dun
navegante galego
O investigador Santiago Prol
reconstrúe nunha
pormenorizada biografía a
historia dun
filllo
ilustre de
Maceda, o
navegante
João da
Nova quen,
ao servicio
da coroa
portuguesa,
fai algunha
das máis
importantes
navegacións dos
descubrimentos. A el se
deben os primeiros fitos
europeus en Santa Helena e
Ascensión, e a chegada da
monarquía lusa á actual illa
de Sri Lanka. A investigación
de Prol esgota todas as fontes
coñecidas e a narración é un
relato que nos leva ao século
XVI, época de consolidación
dos grandes imperios
ibéricos ultramarinos.♦

Retratos persoais
de Castrelo
Publicase o álbum de fotografí-
as de Castrelo, parroquia do
concello de Cambados. A
iniciativa parte dos profesores
do centro de ensino que
colleitaron as imaxes contando
co apoio de alumnos e pais. An-
troido,
campo,
deporte,

emigración,
festas,
folclore, ro-
marías ou
teatro son
algúns dos apartados que as fo-
tografías ilustran. Debaixo de
algunha delas indícase o nome
e curso do alumno que a
recolleu. “Concienciar do valor
do noso patrimonio cultural e a
necesidade de coidalo” é o
obxectivo desta publicación, se-
gundo os profesores que partici-
paron no proxecto.♦

Os obreiros
de Oleiros
O libro Asociacionismo e
Movemento
Obreiro en
Oleiros
(1900-1936)
de Carlos Pe-
reira Martínez,
bota a andar a
colección
Cadernos de
Estudios
Oleirenses, cre-
ada para
difundir a historia do concello.
Este primeiro título recorre cro-
noloxicamente todas as
asociacións e sindicatos que ac-
tuaron en Oleiros, analiza o
transcorrer do movemento
obreiro e o agrarismo e recolle
tamén unha antoloxía de textos
publicados na prensa cenetista e
asinados por sindicalistas
oleirenses.♦

H.D.
Thoreau
proponnos
un achega-
mento
ao home,
ao ser
humano
en estado
natural 
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Publícanse dous ensaios do norteamericano Henry David Thoreau

Henry David Thoreau.



Nº 1.050
Do 3 ao 9 de outubro de 2002

Ano XXV

Título: A modelo de Paco Asorei.
Autor: Xoán Xesús González. Edición de 
Marcos Seixo.
Edita: Biblioteca das Letras Galegas, Xerais. 
Vigo 2002.

A edición da obra de Xoán Xe-
sús González (Cuntis, 1895-
Santiago, 1936) ten o interese
de situar a figura, practicamente
esquecida, do escritor e político
cuntiense ao alcance dun lector
que, en xeral, a penas ten infor-
mación sobre o escritor asasina-
do polo fascismo en 1936 e víc-
tima da dobre morte que supón
o silenciamento. Un silencia-
mento ben de actualidade cando
recentemente asistimos a actitu-
des políticas como as do Partido
Popular que nega o recoñece-
mento da figura de Alexandre
Bóveda, unha actitude que amo-
sa a súa verdadeira face.

O estudio do profesor Mar-
cos Seixo é daquela máis que un-
ha simple introducción a unha
edición literaria, convértese en
valiosísima fonte de información
para coñecermos a un home que
xogou na década dos vinte e trin-
ta do pasado século un salientá-
bel papel na escena política e
cultural de Galicia, como políti-
co, xornalista e autor literario.

Como político Xoán Xesús
González desde a súa mocidade
manifestou unha adhesión firme

pola defensa dos intereses das
clase populares, primeiro desde
o agrarismo e despois desde o
socialismo marxista, pero sem-
pre cun firme compromiso cos
ideais nacionalistas culturais e
políticos. Da-
quela as súas
reflexións ide-
olóxicas foron
or i en tándoo
cara á fusión
dos principios
nacionalistas e
s o c i a l i s t a s ,
plasmados, du-
rante o período
republicano,
na formación
de partidos co-
mo a Unión
Socialista Ga-
llega. Todo un
labor de acción
e reflexión que
o levou a ser
víctima do asa-
sinato a mans
dos destructo-
res de calquera forma de valores
de progreso e liberdade. 

Como xornalista o seu labor
estivo fortemente imbricado nos
debates políticos e culturais do
seu tempo, angueiras que com-
plementou co exercicio da avo-
gacía e as súa incursións no te-
rreo literario, no ensaio, na poe-

sía, no teatro e na narrativa. Foi
un dos grandes dinamizadores
do rico debate cultural que viviu
a nosa cultura nos anos vinte e
trinta, tendo todos os seus traba-
llos como norte a vontade de
construír unha cultura que fose
ao tempo digna e popular, inte-
lectualmente rigorosa e didacti-
camente útil para o pobo.

Marcos Seixo ofrécenos a
máis significativa das súas nove-
las breves A modelo dePaco Aso-
rei, acompañada de tres textos de
crácter político-ideolóxico, “En

pé campesiños”, “Unión Socia-
lista Gallega” e “Unión Socialis-
ta Gallega ante los agrarios”. 

O primeiro é un folletón de
temática amorosa, moi correc-
tamente escrito, cun estilo va-
gamente modernista, ambienta-
do nun contorno urbano, con-
cretamente santiagués, e que se
enmarca, como sinala o seu edi-
tor, nun tipo de literatura con
vontade popular, que pretende
gañar lectores para a lingua ga-
lega en sectores pouco afeitos
ao seu uso culto. O argumento

folletinesco conta cos ingre-
dientes típicos do xénero, home
xeneroso, apaixonado, muller
feble, doenza feminina, aban-
dono, vago erotismo enfermizo,
imaxe tópica da muller, envolto
todo nun ambeiente romántico
É en definitiva un bo exemplo
desa narrativa popular comeza-
da na década dos vinte por co-
leccións como Lar, que preten-
día acrecentar o número de lec-
tores para o galego.♦

CARLOS L. BERNÁRDEZ

Unha novela perdida na néboa bélica de 1936
Recupérase para o novo público a narrativa de Xoán Xesús González

Un bo
exemploda
narrativa
popular
comezada
na década
dos vinte
por
coleccións
como Lar,
que preten-
día acrecen-
tar o
número
de lectores
para
o galego.

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

Santiago Prol - Xan Carballa

A NOSA TERRA

Homenaxe a Xoán Xesús Gónzález no camposanto de Cequeril, Cuntis, o pasado12 de setembro.



Título: Días de voda.
Dirección e Guión: Xoán Pinzás.
Fotografía: Gerardo Moschioni, coa colabo-
ración de Tote Trenas. Música: Juan Sueiro. 
Son: Johnny Bleep. Producción: Pilar Sueiro.
Inteérpretes: Monti Castiñeiras (Rosendo), 
Comba Campoy (Sonia), Ernesto Chao (Ale-
xandre), Belén Constenla (Xosefina), Rosa 
Álvarez (Rosa), Miquel Insua (Nacho), Pilar 
Saavedra (Beatriz), Javier Gurruchaga (Fer-
nando), Alfonso Agra (Padre Xacinto), 
Asunción Balaguer (avoa), Ernesto Ferro 
(avó), Alejandro Garrido (conserxe).

Dous anos despois de Era outra
vez, a que foi primeira tentativa
fílmica dentro do Estado espa-
ñol para importar o movemento
(ou así) Dogma 95 –concederí-
aselle o pertinente certificado
oficial un ano despois, co que
se converteu no filme dogmáti-
co nº 22–, Xoán Pinzás procede
á presentación da segunda en-
trega dunha triloxía que ten
previsto rematar a primeiros de
2003 co filme O desenlace. Da-
quela, en Días de voda retoma
algúns dos personaxes que pro-
tagonizaran o filme anterior.
Reencontramos a Rosendo que,
polo visto, seguiu a gatuñar po-
la súa particular escada cara ao
éxito social e profesional, e foi
quen de emparellar coa filla
(Sonia) dun importante editor
(Alexandre) que vén de promo-
ver, ademais, a creación dun
novo e apetecíbel premio litera-
rio. Tamén a Nacho (daquela
interpretado por Víctor Mos-
queira e desta volta por Miquel
Insua; en ambos os casos, por
certo, con igual solvencia), an-
tigo amigo e amante de Rosen-
do, xornalista que –impotente
fronte ao actual estado de cou-
sas nos medios– tivo que aban-
donar (nunha das mellores ide-
as deste novo filme) a escrita
das súas crónicas de cultura e
espectáculos e adicarse aos
chismes rosa-amarelados que
todo o invaden e empezoñan.
Así mesmo, reaparece Beatriz,
a explosiva e cobizosa presen-
tadora de informativos televisi-
vos, que segue a enlearse con
homes casados (substituíu o
ministro por un produtor cine-
matográfico) dos que pode tirar
vantaxes profesionais; ela vai
ser –quen mellor– a madriña
desta voda proxectada como
unha cerimonia da impostura.

Loxicamente, o evento cen-
tral deste segundo episodio leva
a incorporación dunha serie de
novos personaxes, maiormente
vencellados á familia da noiva,
que constituirán elementos de
esencial importancia na(s) tra-
ma(s): ao xa mentado Alexan-
dre, temos que engadir á súa es-
posa Xosefina (papel co que, cu-
riosamente, Belén Constenla re-
pite parentesco ficcional con
Comba Campoy logo do serial
televisivo Rías Baixas) e á súa
cuñada Rosa, e mais a Xacinto,
o cura que vai oficiar a cerimo-

nia e vello amigo da familia. Fi-
gura intermediaria este último,
as dúas primeiras constitúen os
dous polos opostos dun dos con-
flitos esenciais sobre os que se
constrúe o filme, deseñados po-
lo Pinzás guionista para inserir a
través delas diversos elementos
dramáticos, existenciais e se-
xuais que lle interesaba adxun-
tar; ao cabo, veículos dun deses
momentos de revelación que to-
dofilme Dogma debe posuír.
Complementariamente e avan-
zada a (excesiva) metraxe, han
aparecer os avós de Rosendo
(marxinados polo seu neto, cria-
do por eles -se cadra isto explica
moitas cousas- logo do acidente
mortal dos seus pais), feito que
marca outro punto de inflexión
no devir dos acontecementos.

Se, como é sabido, Era ou-
tra vez resultou un verdadeiro
desatino fílmico por moitas, di-
versase patentes razóns (dalgun-
has das cales deixamos constan-
cia no seu día: v.p.ex., ANT nº
930, 13-4-2000, pp.27-28),
cómpre sinalar agora e de entra-
da que nesta ocasión –e malia
que a acollida crítica volveu ser
banstante negativa– Pinzás e o
seu equipo habitual foron quen
de mellorar bastante as súas
prestacións (o cal, polo demais,
tampouco é moito dicir). Nesta
mellora interviron unha serie de
factores; algúns, derivados das
decisións tomadas no punto de
partida do proxecto; outros, re-
sultado das opcións escollidas e
das estratexias desenvolvidas no
decurso da rodaxe.

Entre as primeiras, a máis
salientable radica no cambio
de modelo referencial por par-
te de Pinzás á hora de filmar
Días de voda. Resulta eviden-
te que cando decidiu acollerse
ao Dogma, o cineasta vigués
–sempre espelido– tivo moi

claro que ía seguir o vieiro
aberto polos títulos fundacio-
nais daquel, é dicir, Os idiotas
(Idioterne, 1998, Lars von
Trier) e Celebración (Festen,
1999, Thomas Vinterberg),
aínda hoxe as obras máis in-
fluentes. 

O guión repite deficiencias:
o seu desaforado ton declamato-
rio e un epílogo inaxeitado son
as máis evidentes. Claro que
neste asunto débense ter sempre
en conta as moi relativas coor-
denadas marcadas polo Dogma,
na que as variábeis introducidas
pola marxe deixada á improvi-
sación dos actores (claramente
excesiva no caso de Javier Gu-
rruchaga, por exemplo) xogan
un papel importante. Un reparto
que, polo xeral, mantén un nivel
aceptábel dentro dun proxecto
gravado en galego (incluída
Asunción Balaguer); soamente
os personaxes foráneos falan -
en boa lóxica- español. Tamén a
formalización técnica da fita
(fotografía, son) devén agora
moito máis coidada. Asemade,
xusto é reparar por esta vez nal-
gunhas boas ideas de posta en
escena aportadas por Pinzás,
sinxelas na súa concepción e re-
solución mais non por iso me-
nos efectivas e elegantes, coas
que consegue algúns bos mo-
mentos de cine. E, dentro da
moi desigual liña de contrapun-
tos humorísticos salferidos ao
longo dun filme con elementos
dramáticos dignos dun cule-
brón, mantemos a ocorrencia
do desprexuizado e lúdico pol-
vo entre Beatriz e Fernando no
interior da Virxe da Rocha,
nunha reactualización sobre a
marcha e cámara ao ombro da
eterna comuñón entre o sagrado
e o profano.

Dito o cal, quedaríanos o lis-
tado de deficiencias que lastran

de xeito notorio a fita. O espacio
dispoñíbel  impón unha radical
redución nesa recapitulación.
Incidiremos soamente no pro-
blema que amosa o corpo cen-
tral do filme (isto é, o rodado no
Parador de Baiona –ao longo de
tres xornadas do mes de xaneiro
deste ano–, sobre todo no que
atinxe aos preparativos e poste-
rior desenvolvemento do ban-
quete no comedor), que non é
outro que o do rexistro escollido
para a súa posta en escena, o cal
non supera en moitas ocasións a
estética e encadres de calquera
deses vídeos domésticos cos que
logo sempre nos martiriza algún
familiar. É máis que probábel
que esa formalización obedeza a
unha opción previamente esta-
blecida que procuraría transmitir
unha presunta naturalidade na
mirada inherente ao movemen-
to no que a película está afilia-
da. É seguro que esa opción re-
sultou equivocada e, o que é pe-
or, pouco operativa: manter na
montaxe final secuencias como
a da preparación das mesas a
ritmo de gaita e tambor (a-lu-ci-
nan-te), botar man dunha figu-
ración de saldo e pouco convin-
cente ou filmar un banquete de
voda case en silencio non axu-
dan moito á transmisión da
mentada naturalidade.

Para rematar. Co gallo da
estrea deste filme, anunciouse
que O desenlace suporá non só
a derradeira entrega da triloxia
pinzaniana, tamén o peche ofi-
cial do movemento Dogma 95.
Un movemento que ía renovar o
cinema cando en 1995 presen-
tou en sociedade o seu docu-
mento fundacional e que agora
vai pechar Xoán Pinzás. Chega-
dos a este punto, que cada quen
tire as súas conclusións.♦
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E.n. Galiza
O socialismo galego do
século XXI

Nº 1. Verán de 2002.
Edita: Esquerda Nacionalista.

O primeiro número deste bole-
tín contén unha definición de
principios e recordatorio históri-
co do partido Esquerda
Nacionalista,
no seu
décimo
aniversario.
Alberte Rodrí-
guez Feixóo
explica cales
serán os pasos
futuros desta
iniciativa políti-
ca. Xan Antón
Rodríguez e
Francisco Pardo explican o con-
flito do BNG monfortino. Xosé
Manuel García fai balanzo da
última Asemblea Nacional do
Bloque. Xiana Barros defende o
sistema de cotas para afortalar a
presencia feminina na vida polí-
tica. Xoán Rama relembra a
Antón Avilés de Taramancos,
homenaxeado no Día das Letras
Galegas de 2003.♦

Latexo
Nº 30. Setembro de 2002.
Dirixe: Pepe Zarza.
Edita: Ureca.

Chano Eiroa explica as
circunstancias do feísmo urba-
nístico galego e as posíbeis
solucións para potenciar a be-
leza da paisaxe. Alberto Canle
relata o ascenso ao Kilimanja-
ro (o cumio máis alto de Áfri-
ca, situado en Tanzania) que
levou a cabo
unha
expedición
do Club
Peña Trevin-
ca. Arturo
Lago, dentro
da súa
sección de pa-
raísos
cercanos,
recomenda fa-
cer kaiak no río Miño, arrode-
ado por Galicia e Portugal. In-
clúe tamén diferentes viñetas
humorísticas de Quesada.
Ademais, engádese toda a
información sobre Ureca nes-
tes meses.♦

A Caramuxa
Nº 8. 2002.
Edita: Colectivo Sacou/Tososoutos.

Dentro da creación literaria,
inclúense traballos de Xoán
Fernández, Iria Lago, Manuel
Lôpez, Ramón Blanco, Estíba-
liz Espinosa, Iago Urgorri, Iria
López, Lara Araújo, Xabier
Olariaga,
Xabier Cam-
pos, María
Arce, Mario
Regueira e
Óscar
Sendón.
Valentim Ro-
drigues Fagim
e Xurxo Ores-
tes engaden a
súa aproxima-
ción particular ao debate sobre
a normativa do galego.♦

Dogma cinematograficamente incorrecto
Pinzás mellora na segunda fita da triloxía pero
segue cometendo excesos

Monti Castiñeiras e Comba Campoy.



A iniciativa tivo éxito e a NA-
SA celebra o seu décimo aniver-
sario coa fachenda de terse con-
vertido nun dos focos de maior
produción cultural da cidade.
Desde o seu camarín, Xesús
Ron, da Xunta de Comandan-
tes, fai balance da experiencia.

¿Como xurde a NASA?
Tivo moito que ver co gru-

po Chévere, que está formado
por actores pero tamén por
xente que compón música, que
escribe...  Necesitabamos dis-
por dun espacio propio que nos
dera fundamentalmente liberta-
de para facer o que queríamos e
chegar ao público sen depender
dos programadores oficiais e
dos teatros públicos. A xestión
destes espacios impón unha di-
námica de funcionamento que
non che permite adicarte a ou-
tras cousas. Levábamos anos
tratando de organizar pequenos
ciclos de cine, un festival, fixé-
ranse experiencias de poesía,
de novas músicas, de clown e
tamén observábamos as difi-
cultades que tiña moita outra
xente para dar a coñecer o seu
traballo. Os bares que daban
marxe para actuacións de mú-
sica ou de teatro estaban moi
colapsados. Xuntáronse moitas
circunstancias, entre elas ato-
par un local coma este.

Inauguran así a primeira
sala alternativa de Galiza e
converten a Chévere na com-
pañía residente ¿coñecían ex-
periencias similares?

Realmente metímonos moi
a cegas, nin sequer tratamos de
buscar un referente. Esa é unha
das peculiaridades que lle dá
forza á NASA como experien-
cia. Creouse a cegas pero cun
proxecto moi sólido Xa todos a
tiñamos imaxinada. No 1993
entramos a formar parte da rede
estatal de salas alternativas cun
modelo de xestión e funciona-
mento que segue a ser único.

¿Que a diferencia  dou-
tras salas?

Basicamente que non é unha
sala de teatro senón de artes es-
cénicas, un espacio de encontro,
moi fronteirizo. O proxecto in-
cluiu desde o principio danza,
música, teatro, cine, poesía.
Desmárcase incluso pola súa
constitución física. A NASA po-
de amoldarse a calquer espectá-
culo.  Podes quitar as cadeiras,
poñelas, ampliar o escenario, re-
ducilo, montar unha grada. Por
moitas críticas que nos chovan
seguimos pensando que nun tea-
tro do século XXI ten tanta im-
portancia a presencia do rock,
como a danza contemporánea
ou o teatro. Interesábanos moito
recuperar o formato de teatro de
variedades, no que se mistura
absolutamente todo e fuxir da
formalidade. Que a xente poida
ir ver teatro co mesmo espíritu
co que vai a un  concerto.

A consolidación da NASA
responde a unha búsqueda
de espacio por parte dos ar-
tistas pero tamén a unha de-
manda do público.   

O que chega ao escenario re-
presenta un 20% das ofertas pa-
ra actuar  que recibimos desde
absolutamente calquer parte do
estado e de Portugal. A demanda
supera con moito as nosas posi-

bilidades. Nós non podemos pa-
gar así que a prioridade para
moita xente é atopar un escena-
rio. A experiencia de traballar na
NASA con espectáculos que te-
oricamente non son maiorita-
rios, incluso moi experimentais
e con poucas posibilidades de
publicidade tamén demostra que
hai un público para este tipo de
propostas, que eu non chamaría

minoritario. Santiago ten 90.000
habitantes e pola NASA pasan
cada tempada entre 13.000 e
14.000 persoas. Máis de
120.000 en dez anos. Temos
máis de 150 tripulantes, unha
especie de club de espectadores
cun abono para todo o ano co
que reciben información puntual
e disfrutan dun desconto. 

Os responsábeis da NASA

queixádesvos da falta de
apoio do Concello.

Sempre nos toca falar do
mesmo. O que decimos é que se
levamos dez anos aquí é porque
hai demanda e solvencia profe-
sional nas equipas que  xestio-
namos os espacios. Puxemos en
marcha iniciativas novidosas
como unha tempada estábel de
teatro, música e danza dirixida

ao público familiar, que leva xa
cinco anos, e con 125 carnets
familiares. Demostramos que
funciona, pero cun orzamento
de 800.000 pesetas por ano non
podemos facer moito máis. No
Concello só colabora o departa-
mento de Educación. Cultura di
que non lle interesa. Tamén re-
xeitou o proxecto a Fundación
Caixa Galicia. A proxección
das salas en Madrid e Barcelo-
na multiplicouse cando empe-
zaron a recibir apoios. Aquí pa-
saría o mesmo, a NASA e a Ga-
lán están entre as cinco mello-
res salas do Estado. Nós temos
un orzamento de aproximada-
mente 150.000 euros, dos que
o 70% aproximadamente son
recursos xerados pola  propia
sala, o 12% patrocinios para
actividadas puntuais e un 18%
axudas públicas. No Estado es-
ta cifra non baixa nunca do
30% e en Europa representa
máis do 50%.

Sen  embargo, non é pou-
co o que aporta á cultura da
cidade.

Entre outubro e maio, nós
exclusivamente xeramos case
que o 20 % da oferta escénica
da cidade. Coa sala Galán su-
mamos a cuarta parte do que se
programa. A realización dunha
nova edición de  Alternativa, o
único festival de teatro que hai
en Santiago, pende dun fío por
falta de apoio. Temos ofertas in-
ternacionais, pero non podemos
facer fronte aos custes que xera
traer un grupo de Canadá, París
ou Barcelona.  Para os grupos
de rock e todos os seus deriva-
dos, a nível estatal, Santiago é
unha praza gracias a NASA
posto que seguimos sen ter un
auditorio público ao que poidan
vir en inverno grupos como
Planetas o Los Enemigos. No
teatro, a NASA funciona como
aglutinador e é un dos motores
creativos. Das Ultranoites sai-
ron e seguen a sair espectáculos
e compañías. Permite sobretodo
que o teatro galego sexa un pou-
co máis plural. Unha das razóns
que explica que aquí haxa unha
comunidade de actores é que
existan locais como este. Se a
xente non ten alicientes, marcha
ou desiste. É o que está pasando
cos grupos locais de rock ou coa
xente que se adica ao circo.♦

(+ información en www.salanasa.com) 
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P R E S E N T A C I Ó N
EN

R I A N X O
DE

“CARTAFOL DO BARBANZA”
Viaxe polo cuadrante das sereas
DE EDICIÓNS A NOSA TERRA

SÁBADO 5 DE OUTUBRO ÁS 20 H. NA CASA DA

CULTURA “CUARTEL VELLO COA INTERVENCIÓN DE

ANTÓN RIVEIRO COELLO, autor do volume.

Organiza
Concello de Rianxo - Edicións A Nosa Terra

informa

O  día 14 de outubro de 2002 celebrarase o sorteo ante
notario do concurso de debuxo convocado no díptico
encartado neste periódico no mes de setembro, polo que a
da ta límite para recibi-los debuxos que queiran participar
neste sorteo é a  do vindeiro 11 de outubro de 2002 .
Sogama fará público o resultado do mencionado sorteo. 

Ja ime D. Bermúdez A lvite . Presidente .

Xesús Ron
‘A NASA dalle un lugar aos artistas

para que os coñezan’
PAULA BERGANTIÑOS

Mentres as Olimpiadas de Barcelona e a Expo de Sevilla inundaban
as nosas vidas, o colectivo Chévere poñía rumbo, nun antiguo taller
mecánico en Santiago, a un teatro fóra do común. Na rúa San Lou-
renzo abría as súas portas a primeira sala alternativa do país, un es-
pacio que a compañía deseñou como base de operacións pero tamén
como centro de creación contemporánea, aberto e independente. 

A . PA N AR O



O investigador Paulo Porta estu-
diou Belas Artes en Valencia nos
anos oitenta e alí topou coa me-
moria de Arturo Souto, o pintor
nacido en Pontevedra hai agora
cen anos, un daqueles artistas
empeñados en facer propaganda
a favor da República, ao igual
que Castelao. Paulo Porta deu
con moitas publicacións do fren-
te de batalla nos que a man de
Souto estaba presente, xornais
de combate e trincheira nos que
a maioría das veces a firma do
artista non constaba pero o seu
trazo era inconfundíbel. 

Animado polo esforzo de
Luís Seoane e Isaac Díaz Pardo

que deron a coñecer en 1977
unha serie de debuxos de guerra
de Souto, Paulo Porta comezou
a “coleccionar” viñetas, debu-
xos, gravados e capas de libros
e folletos dun pintor que xa en
anos anteriores á República es-
tivo ligado ás vangardas artísti-
cas. Son os que agora ven a luz
publicados por A Nosa Terra, no
ano no que se cumpre o cente-
nario do nacemento do artista. 

Desde novembro de 1936 o
goberno lexítimo establécese en
Valencia e con el chegan intelec-
tuais e artistas como Souto, Ro-
dríguez Luna, Prieto ou Ramón
Gaya, ligándose a xornais como

El buque rojo, Ataque ou Uni-
dad Antifascista. A partir de
1937 Souto produciu unha enor-
me obra gráfica
para o comisaria-
do de propagan-
da, unha obra ar-
tística que estaba
esquecida e perdi-
da polas hemero-
tecas. Ao seu va-
lor documental
engádese o teste-
muño da potencia
artística dun Artu-
ro Souto que de-
buxou para volan-
deiras, libros de
propaganda ou
mesmo ilustrando poemas dos
seus compañeiros.

A obra de guerra de Souto
tamén se publicou en revistas
como Nueva Cultura, El mono

azul, La hora ou en publica-
cións e álbumes que naqueles
anos acadaron unha grande di-

vulgación, como
foi o caso dos ca-
dernos Los dibu-
jantes en la gue-
rra de España;
Madrid, álbum de
homenaje a la
gloriosa capital
de España e, so-
bre todo, o álbum
que publicou o
ministerio de Ins-
trucción Pública
en 1937, baixo o
título de Dibujos
de la guerra. Li-

tografías e óleos tamén de tema
bélico e revolucionario consér-
vanse na Fundación Pablo Igle-
sias e no Museo de Arte Moder-
no de Barcelona. 

Morto no exilio

Arturo Souto morreu na Cidade
de México en 1964 a poucos dí-
as de retornar da súa primeira
viaxe a Galicia despois do exi-
lio. Nacera na pontevedresa rúa
de Michelena en 1902, fillo do
tamén pintor Alfredo Souto
Cuero. O Concello de Ponteve-
dra organiza un programa de ac-
tos culturais para os días 7, 8 e 9
co fin de comemorar o seu cen-
tenario. Estrearase no Teatro
Principal de Pontevedra a pelí-
cula documental de Ignacio Vi-
lar “Recordando a Souto”, e re-
cupérase outra de Carlos Velo,
“Tres pintores”, no que se reco-
llen imaxes de Souto pintando
no exilio. O programa complé-
tase con conferencias sobre o
artista a cargo de Paulo Porta e
Fernando Martínez Vilanova.♦
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A recente publicación polo Círculo de Lectores e Gala-
xia Gutemberg da antoloxía “Las ínsulas extrañas” sus-
citou (antes da súa difusión nas librarías) unha serie de
mesquiñas declaracións sobre as que, basándome só no
título dunha vella e íntima amizade co grande poeta fa-
lecido Valente, quero oferecer algúns comentarios e
puntualizacións. Como sinalou o diario El País (do 14
de Setembro): “A polémica está servida” e xa se escoi-
taron “as voces irritadas dalgúns excluídos”. O espec-
táculo, que parece inminente, promete para algúns ser
interesante, e o comentarista citado non dúbida en in-
vitar aos poetas ao aberto “campo de batalla”: “Pasen,
señores poetas e pelexen”. ¿Seguirá á “operación triun-
fo” a “operación pelexa?”. Todo se pode agardar dos
nosos deleznabeis medios de información de masas.

Foi frecuente nos noso pasado que grandes poetas
pelexasen pero os primeiros lances deste aberto “campo
de batalla” caracterízanse pola escasa heroicidade que
supón o alancear a un moro morto e polo ausente inxe-
nio dunhas declaracións que evidencian, antes que ou-
tra cousa, un odio reprimido cara alguén de cuxa crítica
voz, tan certera como implacábel, despertaba nos nosos
estreados heroes un pánico cerval. Moito me temo que
dentro de poucos días asistamos ao pobre estrondo dun-
ha orquestación de “bombos mutuos” nos que o repro-
che á preterición doutros oculta torpemente o trauma
persoal de ter sido, ou crer ter sido, inxustamente valo-
rado. Neste, como noutros casos, seguimos padecendo
“no lugar do canto” o “odio espeso e a súa constelación

de sombra”. O caso de Carlos Bousoño é, neste aspec-
to, paradigmático e merece alguns breves comentarios.

Dinos Bousoño (La Voz de Asturias, 10 de Setembro
do 2002, na tribuna “Réplica a unha antoloxía”) que:
“Valente foi un ser destrutivo que fixo bastante dano ás
persoas que tiveron a desgracia de tratalo en vida”. Ig-
noro que dano puido causar Valente a Bousoño (ao que
todos sabemos que tratou) pero si desexo afirmar con
absoluta rotundidade que moitas persoas considerámo-
nos afortunadas pola circunstancia de telo tratado e de
ter sido os seus amigos. Para nós Valente foi un amigo
leal en cuia persoa non poidemos detectar nin o “resen-
timento” que lle atribúe Bousoño nin moito menos o
“odio ponzoñoso” que, segundo a súa pedestre imaxe,
circulaba polas súas veas. Bousoño aduce para intentar
darlle algunha sustancia ao seu ataque persoal os nomes
de José Hierro, Celaya e Alfonso Costafreda. Nunhas
amplas declaracións que Valente fixo ante o noso co-
mún amigo Claudio Rodríguez Fer, recollidas na revis-
ta lucense “Moenia” aparecen tratados temas relaciona-
dos con estes “ataques”. Permítaseme, non obstante,
unha testemuña persoal sobre Hierro e Costafreda.

Afirmemos, ante todo, que o belísimo poema “Poeta
en tiempos de miseria” trascende unha temática de ata-
que a unha persoa. Case me causa vergonza recordar isto
ante persoas que deberían de estar máis capacitadas ca
min para comprendelo. É unha sociedade, unha época
desafortunada e estéril, a que frustrou o destino posíbel
do “metal nobre que o martelo batera para causa máis pu-

ra”; non é o individuo, é o tempo de miseria, de mentira,
e de infidelidade o referente. Algún tempo despois de pu-
blicado o peoma Valente fixo unha viaxe a España na que
se atopou con Hierro. Relatándome as incidencias da súa
viaxe, na miña casa de Xinebra, recordo vívidamente con
que emoción me describía a “grandeza da ialma” de Hie-
rro cando se acercou a el para darlle un abrazo superan-
do, segundo cría el, calquer mesquiño resquemor. ¡Que
mágoa Hierro que o teu aparentemente xeneroso xesto
fose o dun hipócrita que non dubida en afirmar que: “co-
mo todos sabemos Valente é un fillo de puta” A “solida-
riedade co teu pasado” fuches ti quen a destruiu.

No que respeita á relación de Valente con Costafreda foi
a dunha amizade sen fisuras. Certo é que certo poema que
pretendía ser un acicate para Costafreda foi resentido por is-
te e retirado para sempre de edicións posteriores da obra do
“resentido”. Persoalmente fun testigo de cómo Valente tivo
máis dunha vez que sair escopetado para acudir en auxilio
da muller de Alfredo, angustiada polos reiterados intentos
de suicidio do malogrado poeta. Podería moi ben Bousoño
meditar algo sobre tal “curiosa” amizade lendo o poema
“Compañera de hoy” dedicado a Costafreda.

Rematemos cunha breve acotación ao reproche de
Ángel González ao “complexo” de Valente de “número
un”. Aconséllolle que utilice a linguaxe freudiana con
máis propiedade Sr. González. ¡Que lonxe están aque-
les tempos cando asinaba Vde. “Serafín”!; ¡que lonxe
está “Ruedo Ibérico”, Pirulo e outras cousas! Como di-
cía aquela andaluz: ¡Que lonxe queda todo! ¡Mágoa!♦

Polémica sobre unha antoloxia poética. Un testemuño persoal
XOSÉ FERNANDO PÉREZ OIA

O combate pola liberdade de Arturo Souto
Paulo Porta recupera os debuxos de guerra descoñecidos do pintor exiliado

A.N.T.
Son máis de cen debuxos que Arturo Souto elaborou coa ur-
xencia da guerra. Deseños que apareceron en xornais e pu-
blicación de combate e que agora Paulo Porta recolle no libro
A guerra de Arturo Souto que ven de publicar A Nosa Terra. Diversos actos

comemoran
en Pontevedra,
a cidade
na que naceu,
o centenario
do artista.



“A comida do Froilán” e “a cea de
Lucas”, tales lindas auto-homena-
xes a mesa e mantel eran as que
festexaban como derradeiras xun-
tanzas do ano o meu pai, don Álva-
ro Cunqueiro e Alberto Casal –tan
grande amigo e mecenas–, o tamen
mindoniense Xosé María de la
Fuente, e máis dous ou tres amigos
a escoller e distintos cada vez.
Cando xa ía eu mocete, e se non
había interferencia co curso acadé-
mico, permitíaseme a asistencia,
coitado de min, escoitador atento e
respectuoso. Se a xuntanza era a
das “feiras” (así as chamaba sem-
pre don Álvaro) de Lugo, “o Froi-
lán”, Cunqueiro, que vivía por en-
tón en Vigo, chegaba ó despacho
compostelán do meu vello á tardi-
ña recitando os pratos e viños que
xa encargara para o xantar e sal-
modiando con voz campanuda as
excelencias de cada un deles. Ex-
pricaba, un supoñer, que “as hostes
de Xelmírez almorzaron robaliza,
avoa da que eu apartei en Casa
Marbán de Lugo, e por iso, amole-
cidas as ditas hostes e matinando
aínda naquel sabor do Paraíso, non
deran batido a xeito nos norman-
dos pois o ataque fora denantes de
teren limpado a gorxa coa augar-
dente de herbas caurelás”. Coas
primeiras luzadas do día saíamos
cara a Lugo, que eran vésperas do
santo bispo. Eu veño sinalando o
tempo dos meus dezaseis ou deza-
sete anos como aquel en que as fei-
ras comezaron a deixar de habe-
rense por tales “feiras” e íanse pa-
sando á categoría descafeinada de
“festas”. Hoxendía eu non podería
percorrer o feiral con Cunqueiro,
preguntándolles aos coiteleiros de
Taramundi se iría ben a folla de co-
dela pra facer boa cirurxía na capa
dos ranchos recastados, tidos por
máis febles que os do país.

Non podería eu, non, explicar-
lles aos viñateiros do Aragón, vidos
acó cos pelexos enmanteigados,
que o Cariñena non se debe tomar
con embutido, que as adegas das te-
rras baixas dalí foran poídas polos
árabes e estes, amais de non proba-
lo cocho (“de portas pra fóra”, acla-
raba don Alvaro), acompañaban o
viño con frebas de año en pementa
doce. Tampouco non podería eu,
madialeva, acariña-las madeiras
nobres dos xugos, artesanía do
máis señorial e fidalga, ou tomar ó
peso as aguilladas dos abeledos de
Neira de Xusá ou de Castroverde, e
saber daquela que son da mesma
familia que os de Santillana de
Cantabria e os do Val do Baztán de
Navarra, familia que os vascóns
chamaban “gabe ikara”, que quería
dicer “sen medo”, porque delas fa-
guían as lanzas que lle deron unto
de grilo ás do señor Carlomagno. O
de “unto de grilo” gostáballe moito
a don Ánxel Fole, que llo escoitara
a un de Baralla que chamaban Pe-
drito de Ayán, que viña ver a expo-
sición de bois no Campo da Feira e

que tomaba tódolos anos, polo
Froilán, uns viños de Valdeorras
con il “pra prepara-la vista antes de
apalpa-lo gando”, aclaraba o Pedri-
to. O convite era no histórico Bar
Lugo, ó pé da Porta de Castela, e os
fregueses ampliábanse con Cun-
queiro e Alberto Casal, que xa antes
se tiñan axuntado noutra tasca pró-
xima e ben anterga, O ollo do cu,
onde faguía oficio de crítico sumi-
ller, e dirixía o coro propio do esta-
blecemento, o orixinalísimo co-
mandante Díaz Carreira. O día do
San Froilán e o Domingo das Mo-
zas había concerto do orfeón no
Ollo. No serán despois do xantar
dos amigos que contei, alí que se
xuntaban unha manchea de paisa-
nos, maiormente das terras da Fon-
sagrada, Baleira e Meira e a alguén
vin eu vírselle a auga ós ollos cos
alalás que tan limpamente entoaba
o Xan da Estación ou o Adeus a
Mariquiña que talmente aloumiña-
ba e padecía un espléndido baixo
que alcumaban Molondrón. O Mo-
londrón tiña noiva que era madama
de putas na Tinería e falábase que a
matroa lle daba viño reserva de
Burdeos pra enveluda-la voz. (Inda
que non sei se iso llo inventara don
Álvaro). Nas verbenas do Campo
Castelo afeccioneime eu a bailar
coas mozas da Terra Cha, lixeiras e
dereitiñas coma fusos nas voltas,
que case todas tiñan familia no Bai-
rro da Milagrosa. Os da Chaira
sempre gostaron moito dos loros
pra o carro que traballaban no San
Froilán uns de Monforte. Eu dancei
unha vez coa Orquestra Poceiro e
cun loro no ombro. Foi o día que o
señor Cunqueiro lle mercou a un
sarriao un corno de vaca. De volta
en Santiago, regaloumo. Dixo que
era o xemelgo do olifante de Don
Roldán. Eu colgueino a carón dun
cartel do “Teatro Argentino” dende
o que me ollaba Encarnita Morales,
unha cupletista da que eu namorei e
que solfexaba moi ben aquelo de
“El día que me quieras”.♦
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San Froilán
XERARDO PARDO DE VERA

O autor percorre os vieiros das súas lembranzas para rescatar aqueles vellos
San Froiláns nos que visitaba o Lugo máis auténtico da man de Álvaro Cunquei-
ro. Nostalxia dunha festa que segue vivindo plena no corazón de cada lucense.

A memoria polo

Os cabaliños, 1964. L. RUEDA.

Xigantes e caholeiros, 1965. AHP. Álvaro Cunqueiro.



Ourense vive en viñetas. Entre
o 4 e o 11 de outubro, a cidade
será escenario de diferentes
actividades que teñen en co-
mún o protagonismo do cómic.
Para aqueles que desfrutan
cos cadriños, son moitas as
posibilidades de atopar as prin-
cipais novidades desta arte e
reencontrarse con vellos coñe-
cidos, como Carpanta.

Juan Berrio e Miguel Núñez
son os autores homenaxeados
nesta edición. Berrio está con-
siderado un dos máis grandes
creadores de historietas do es-
tado, mentres que Núñez ga-
ñou ampla sona cos seus
eclécticos traballos, publicados
na revista El Víbora, entre ou-
tras. Pepe Carreiro presenta en

Ourense as planchas orixinais
de A retirada de Sir John Moo-
re, a primeira aventura de Tei-
xugo e os outros galegos que
lidan con ingleses e franceses
durante a invasión napoleóni-
ca, editada por Xerais.

A banda deseñada galega
conta tamén cun percorrido
pola revista Golfiño e dous
certames de cómic, o da Cida-
de de Pontevedra, que se ce-
lebra por primeiro ano, e o
Certame Galego de Imaxe Ar-
tística-Banda Deseñada.

No capítulo de presencias
estranxeiras, a organización das
xornadas incluíu un percorrido
polo primeiro século da novena
arte, cunha antoloxía de clási-
cos do cómic europeo e nortea-

mericano, procedente do arqui-
vo da Fundación Germán Sán-
chez Ruipérez. Tamén se expo-
rán os cómics de dez autores lu-
sos contemporáneos que amo-
san a imaxe contemporánea do
Porto. Para que non só se coñe-
zan en Galicia os traballos máis
oficiais, a Casa da Xuventude
ourensá tamén acolle Expofan-
zines 2002, a mostra de máis de
1.800 publicacións afecciona-
das elaboradas en máis de trin-
ta países de todo o mundo.

OUTRAS ACTIVIDADES

Este ano, as xornadas queren
concederlle unha importancia
especial ao cinema de anima-
ción. Nun ciclo elaborado coa

participación do Cine Club Padre
Feixóo, poderanse ver na cidade
Metrópolis (Xapón, 2001), de Rin
Tarô, un dos máis importantes tí-
tulos de cinema anime, o irmán
en movemento do tradicional
manga xaponés. As sesións se-
rán o próximo mércores, 9 de ou-
tubro, ás 8.30 e 11 da noite. O
xoves, 10, co mesmo horario,
estréase Ghost World (GB-EE
UU, 2001), de Terry Zwigoff, un-
ha adaptación da novela gráfica
de Daniel Clowes. Esta é a últi-
ma mostra do cinema inspirado
no cómic, con Thora Birch, Scar-
lett Johansson e Steve Buscemi
nos principais papeis. 

Ademais de poder ver todas
as novidades é bo tamén re-
lembrar aqueles tempos do te-
beo clásico. O martes 8, habe-
rá durante todo o día unha
grande exposición na que ade-
mais de ver as vellas aventuras
de Carpanta, o Príncipe Valen-
te ou Dona Urraca, os coleccio-
nistas poderán comprar os vo-
lumes que lles falten.

Ese labor de compra que
nunca se debe deixar de lado
nunhas xornadas de banda de-
señada terá o seu punto cen-
tral na feira que terá como se-
de a Facultade de Ciencias da
Educación todos os días salvo
o sábado 5 e o domingo 6 de
outubro. Nun amplo recinto ha-
berá ao dispor dos curiosos e
afeccionados unha enorme es-
colma de títulos vellos e novos
traballos de banda deseñada.♦
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55, St. Mark’s Road

‘AT’
CÉSAR VARELA

Omundo de fala
inglesa chama de
“at” ao

internacional signo do
correo electrónico @.
Hai países mais
imaxinativos onde o tal
sinal suxírelle diferentes
interpretacións, velaí: 

Aos rusos ise signo
preséntalle unha
faciana canina e
aplícanlle o nome de
“cobaka” (lido,
“sabaka”) que quer
dicer “o can”. Aos
italianos iste @
lémbralle un caracol e
por tanto danlle o nome
de “chiocciola”
(pronunciado
“kiochola”). Seica os
alemáns seguen o
padrón anglosaxón de
chamarlle “at”.

Ben sabemos que en
España trunfou o xeito
de designar o tal sinal
por “arroba”, en
lembranza da antiga
medida de peso. Nós
pensamos para os
galegos, e inspirándonos
na solución italiana, que
lle acaería moi ben o
nome de “croque”; eís o
porqué.

Xa tiñamos visto
outro día como esa
palabra designa tanto
as enrouladas guedellas
do noso santiagués
“santo dos croques”
como o saborido
marisco do mar de Vigo,
e todo facendo
referencia a esa espiral
que xa aparece inscrita
nos nosos penedos máis
íngremes desde os
tempos prehistóricos e
enfía agora co
“caracole” que é a
feitura do internacional
símbolo. Velaí o vincallo
entre os tempos mais
recuados da nosa
protohistoria co último
berro da comunicación
electrónica.♦♦

GONZALO

TEIXUGO DE PASEO POR
OURENSE

CÉSAR LORENZO GIL

O PERSONAXE QUE CREOU PEPE CARREIRO PARA A SÚA SERIE DE CÓMICS SOBRE
AS GUERRAS NAPOLEÓNICAS EN GALICIA SERÁ UN DOS PROTAGONISTAS DA SE-
MANA DA BANDA DESEÑADA DA CIDADE.
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Salvavidas, quentapés eléctri-
cos, moedores de residuos orgá-
nicos, innovadores sistemas para
o alumeado, ou instalacións para
destruír as dioxinas que expul-
san fábricas como as de celulo-
sa. Inventos máis ou menos úti-
les que intentan revolucionar o
mercado e facilitarlle a vida co-
tiá a unha poboación facilmente
abraiábel. Todos comparten un-
ha particularidade, os seus crea-
dores son galegos, con mentes
inquietas e prácticas que tentan
solucionar os problemas que
máis lles preocupan, ben sexa a
contaminación, o benestar dos
anciáns, a electricidade ou as
transmisións por radio.

“Somos xente normal, face-
mos as mesmas cousas que o
resto do mundo, aínda que ás
veces, eu durmo nunha nevei-
ra”.  Deste xeito, preséntase o
redondelán Xesús Pérez, un dos
tres inventores que se deron cita
na feira multisectorial FEXDE-
GA . Xunto a el, Xoan Rodrí-
guez, de Muros, e o coruñés Al-
fredo Peris Gil. O seu recuncho
particular, o Rincón do Inven-
tor, entre os diferentes exposito-
res da feira, sempre ateigado de
curiosos, que esperan ver impa-
cientes cómo Xesús Pérez, cam-
bia en cuestión de segundos un-
ha bombilla coas mans molladas
ou que o muradán explique o
seu sistema de flotación de
emerxencia para nenos.

Cada un dos inventores com-
binan este labor con outros ám-
bitos profesionais que lle facili-
tan a creación dos novos proxec-
tos. Como asegura Xesús Pérez
“Non é azar que deamos con es-
tas cousas, porque cada un dos
inventores domina o ámbito do
seu proxecto, coñece os proble-
mas e dificultades e idea a solu-
ción. Eu son un afeccionado da
electricidade e sei o que fago, o
que non me explico é como aín-
da non se lle ocorreron estas
cousas antes a ninguén”.

Os quecedores eléctricos
conforman a aposta que máis se
está a comercializar. Entre 45 e
70 euros custa adquirir un deste
aparellos calefactores sobre os
que se apoian os pés, pensados,
especialmente  para a xente
maior. Cousas coma estas xorden
no taller de ebanistería de Xoan
Rodríguez, onde xunto ao seu
aprendiz, alternan o traballo do
moble co pracer da invención. O
salvavidas que se prende no pes-
cozo, unha sorte de botelliña con
dous litros de aire comprimido
que se incha ao tirar dun cordón,
ou o moedor de residuos de ma-
teria orgánica son outras das cre-
acións deste muradán. “Traballo
en varios proxectos á vez, por-
que se me atranco, podo retomar
outro sen atafegarme. O proble-
ma está en que non podemos de-
dicarlle todo o tempo que quixe-
ramos, porque temos que traba-
llar noutras cousas”.

Preocupado polas dioxinas

No laboratorio privado da Coru-
ña do que é socio Alfredo Peris,
médico de profesión, nacen as
ideas máis innovadoras. Preocu-
pado polas dioxinas, especial-
mente a partir de 1998 coa polé-
mica desatada en torno dos pitos
belgas envelenados, ideou un
sistema para acabar coa contami-
nación que provocan as fábricas.
Consiste en someter os gases a
máis de 700ºC, temperatura na

que deixan de ser tóxicos. Non
ten unha estrutura fixa porque
como explica Alfredo “o sistema
debe adaptarse ás instalacións da
empresa. Aquí entra o labor dos
enxeñeiros, eu só teño a idea”.

Despois do éxito galego obti-
do o pasado 8 de setembro, en
Barcelona, na IX Feira Interna-
cional e Novas Patentes, Galácti-
ca 2002, están saíndo á luz gran
cantidade de inventos, como ex-
plica Xesús Pérez. Neste sentido
cabería a posibilidade de abrir

unha feira galega específica para
estes novos proxectos ou a crea-
ción dunha organización que po-
tencie aos inventores.

Sen embargo, nada é tan no-
vidoso como parece a simple
vista. “Temos o exemplo dos
móbiles, que tanto auxe están a
ter. A sociedade ten a sensación
de que xurdiron da nada pero
non son máis que o perfecciona-
mento dos walkie-talkie de toda
a vida, pero coa novidade de que
hai que pagar”.♦
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Goretti
Sanmartín
Rei
‘Os limiares
eran grandes
receptáculos
de ideoloxía’

A.N.T.
Acaba de publicar Os
(pre)textos galegos (1863-
1936), de Sotelo Blanco, li-
bro no que recolle os prólo-
gos máis destacados, ¿cal se-
ría o seu papel nesta época?

Ten claramente unha fun-
ción ideolóxica, ademais de
posibilitar a expresión dos es-
critores no seu idioma e de
xeito máis aberto. No caso
dos limiares alógrafos, com-
bínase a louvanza ao autor e á
obra, pero soen ser unha es-
cusa para que outra persoa fa-
le, de aí o título do meu libro.
Teñen valor en si mesmos po-
la autoridade da persoa esco-
llida ata o punto de poder
consideralas publicacións pa-
ralelas. A pesar de todo, ér-
guense como peza fundamen-
tal, especialmente nunha cul-
tura non normalizada como
era a galega na época. Nestes
textos expúñanse as dúbidas e
as inquedanzas referidas ao
idioma, sendo máis reais que
nas literaturas normalizadas.

¿Podería considerarse
o limiar como un subxéne-
ro literario?

Podería, sobre todo, por-
que presentan unha serie de
tópicos comúns: a modestia, o
xeito de chamar a atención do
público lector ou a louvanza
do escritor. É un subxénero
especial, co que se comezou a
incorporar o galego á prosa.

De todo o libro, ¿que
prefacio escollería?

É moi complicado. De
atender ao criterio literario
destacaría os de Rosalía polo
seu valor e transcendencia ou
os de Otero Pedraio porque
son verdadeiras obras litera-
rias pequeniñas. Pero dende o
punto de vista ideolóxico que-
do cos de Antón Vilar Ponte.

Hai pouco sacou Lendo
nas marxes, Espiral Maior,
referido aos títulos, notas
ao pé de páxina, ¿por que
escolleu este tipo de textos?

Porque o labor das Ir-
mandades da Fala, por exem-
plo, non só se transmitía nos
textos. Os paratextos son
grandes receptáculos da ide-
oloxía, e ao igual que os pró-
logos, miran todo o conxunto
rodeando as obras como fac-
tor de compromiso.♦

DE HOBBY, INVENTOR
MAR BARROS

Nin bata branca, nin maraña de pelo alborotada, nin xersei do revés, nin nada dese arquetípico personaxe ex-
céntrico que nos venden os filmes norteamericanos. Nada que os delate como inventores. Así son Xoan Rodrí-
guez Caamaño, Alfredo Peris Gil e Xesús Pérez Colmenero, xente normal, se cadra, cun chisco máis de enxeño.

¿En qué consiste o seu in-
vento?

É un sistema para a ilumi-
nación que consta de dúas pe-
zas. A primeira colocaríase no
teito ou na parede e viría coa
instalación, a xeito de porta-
lámpadas. A segunda, formaría
parte do elemento de luz, sería
un casquillo parecido ao das
bombillas, pero que o levarían
as lámpadas, as luces de emer-
xencia, todos, de tal xeito que
nun mesmo portalámpadas po-
deríase colocar calquera destes

elementos coa innovación de
que só é preciso medio xiro de
man para colocalos e de que o
contacto é invertido.

¿Cando xurdiu a idea?
Hai 12 anos ao facer a mi-

ña casa. Parecíame estúpido
perder tanto tempo para cam-
biar unha bombilla. Podemos
encontrar a unha persoa no de-
serto mediante un chip, pero
aínda nos gusta perder o tempo
en parvadas. A idea estaba cla-
ra, pero aínda tiven que facer
dez modelos antes de dar co

prototipo definitivo.
¿Que expectativas comer-

ciais ten a proposta?
Vai revolucionar o merca-

do nun par de anos, porque es-
tamos falando de pezas uni-
versais que servirían para to-
do. Só precisamos o apoio ini-
cial dunha empresa que o es-
tandarice e logo non hai volta,
quen non suba ao carro quéda-
se atrás. Teño esta actitude
chulesca porque sei que é un
proxecto bo, barato, sinxelo e
cómodo.♦

Xesús Pérez Colmenero
‘O mecanismo dunha chupeta aplicado ás lámpadas’

A . N .T.
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O camiño  de Baiona de Nova
Orleáns hoxe chámase Dauphi-
ne Street, pero nos tempos da
colonización española de Lui-
siana, a rúa foi baptizada co
nome da vila galega. Localiza-
da no histórico distrito francés,
está situada a carón de rúas co-
mo o Camiño Real, a rúa dos
Borbóns, a de San Pedro, a de
Santa Ana ou a de San Luís.
Como no resto do barrio, no
Camiño de Baiona sobrancean
as casas de estilo caribeño e
balcóns con forxados.

O Estado norteamericano de
Luisiana conserva sabor fran-
cés, pero antes de ser parte desa
República, pertenceu ao impe-
rio español durante un curto pe-
ríodo de tempo que non chegou
a medio século, entre 1762 e
1803. Finalmente, tras dunha
desas adquisicións tan habituais
nos Estados Unidos, pasou a
dominio de Washington. A im-
pronta española quedou na súa
toponimia e nalgúns dos seus
edificios e na cidade de Nova
Orleáns preocupáronse de non
esquecer parte da súa historia.

A rúa de Dauphine conserva
a memoria do seu nome primiti-
vo nos carteis que figuran nas
esquinas das mazás. Unha placa
composta de azulexos indica o
vello nome da rúa e, xunto a el,
aparece o escudo do reino de
Castela e León. O topónimo,
naturalmente, aparece deturpa-
do, pero o nome refírese á Real
vila galega, non á súa homóni-
ma do País Vasco francés.

Cando traduciron os nomes
das rúas de Nova Orleáns, nuns
casos tiveron máis coidado que
noutros. O camiño Real é hoxe
Royal Street e ao camiño do
Cuartel chamáronlle Barracks
Street, atendendo á literalidade
dos nomes orixinais. 

No caso da rúa dos Borbóns
foron un chisco máis poéticos
e puxéronlle Bourbon Street.
Descoñécese se chegaba ata alí
a soa dos Borbóns como aman-
tes do bo licor ou se foi que
simplemente aos traductores
sooulles parecido o apelido de-
sa familia real co do popular
whiskey norteamericano do

Mississippi. En calquera caso,
hoxe Bourbon Street é a máis
famosa das rúas do distrito
francés e nela mestúranse os
locais musicais con outros de
dubidoso gusto, aínda que as
dúas clases de bares están
orientadas a un turismo máis
ben pouco esixente.

O camiño de Baiona non ti-
vo a sorte da rúa Real e nin se-
quera foi víctima da deturpa-
ción que padeceu a rúa dos Bor-
bóns, senón que o nome elimi-
nouse e substituíuse polo de
Dauphine, que non ten relación
algunha co orixinal.

Hai máis restos galegos e

portugueses ciscados por No-
va Orleáns. O seu vello cemi-
terio de Saint Louis conserva
tumbas con lápidas en portu-
gués e castelán. A carón delas
está o lugar no que foi sepul-
tada a mítica raíña voodoo
Marie Laveau. Mesmo o hos-
pital Touro, onde naceu o es-
critor Truman Capote, podería
ter orixe galega.

En xeral, todo o sur dos
Estados Unidos –desde o este
ata o oeste– conserva vesti-
xios do imperio español. Cas-
teláns, vascos ou galegos ex-
ploraron esa zona e deixaron a
súa pegada.♦

Camiño de Baiona de Nova Orleáns
Sitios H. Vixande

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

Aínda que pareza mentira, o
fundador da orde dos cartuxos
nunca foi canonizado, e sen em-
bargo é unha das principais fi-
guras do santoral e un dos máis
inspirados motivos dos pintores
da Contrarreforma.

Estudara teoloxía ata
converterse nun dos
grandes teólogos do seu

tempo, de maneira que durante
máis de dezaoito anos impartiu
esa materia en Reims, a onde
acudían alumnos que tiñan co-
mo meta as máis altas esferas
da Igrexa, como foi o futuro pa-
pa Urbano II, ou os grandes se-
ñores do goberno da terra, na
procura dun consello seu.

En París, onde foi ordenado
sacerdote, acudiu un día a aten-
der a un grande home da uni-
versidade, que xacía no seu lei-
to con fama entre os paisanos
de que con el morría unha das
vidas máis santas e devotas da
historia.

Pero cando lle estaba rezando
os oficios de Corpore insepulto,
para pasmo de todos, a unha pre-
gunta do ritual do sacerdote, o fi-
nado incorporouse no leito mo-
ruorio e contestou: “Por xuízo de
Deus, son acusado”.

Ao ver os asistentes que
aquel home se erguía e falaba,

adiaron os oficios, convencidos
de que aínda non era o momen-
to de lle encamiñar a alma, pe-
ro ao día seguinte, no intre en
que volvía a ser interrogado ri-
tualmente, o finado volveuse
incorporar e respondeu: “Por
xusto xuízo de Deus son xulga-
do”.

O s familiares e ami-
gos do defunto vol-
veron a pospoñer os

actos relixiosos para o día se-
guinte, cando despois de volver
a comprobar que o morto estaba
realmente morto, volveu o cre-
go a facerlle a pregunta ritual; e
de novo o finado incorporouse
na cama e declarou: “Por xusto
xuízo de Deus estou condenado
ao lume eterno”. E desde aquel
momento Bruno decidiu que a
vida non paga a pena vivila se
non é pensando na eternidade, e
comezouse a ensimesmar e a
valorar a posibilidade dun reti-
ro do mundo.

Recollido en constante ora-
ción e soidade, xa só exercía o
seu labor de conselleiro cos diri-
xentes da sociedade civil e reli-
xiosa, que lle preguntaban, pero
non sempre lle facían caso.

E é que iso de facer reco-
mendacións ou observacións
nunca foi doado. Hai que dalos

pensando na sensibilidade do
outro sen renunciar ás propias
conviccións, e iso era algo que
Bruno, tan pendente do Outro
Mundo, non sempre tiña en
conta. Non sabía medir as súas
palabras pensando antes na
acollida que puideran ter na
sensibilidade dos oíntes, para
non ofender nin ser ofendido.
Bruno era home de principios,
e cando tiña que dicir algo non
se reprimía, fose quen fose o
seu aconsellado.

A sí foi como, en certa
ocasión, se viu na
obriga moral de recri-

minar publicamente a actitude
simoníaca do Arcebispo de
Reims, e daquela sufriu sobre
si unha feroz persecución, tal
que lle obrigou a fuxir e perder
todos os seus bens, a pesar de
que o caso foi elevado a altas
instancias xudiciais e finalmen-
te, no sínodo de Autum, o arce-
bispo prevaricador foi deposto
do cargo.

Por este tempo, Bruno xa
vivía apartado do mundo, nun-
ha constante penitencia na soi-
dade dos bosques, e en compa-
ñía de seis compañeiros dedi-
cados á oración, ata que se de-
cidiu a fundar o primeiro con-
vento de cartuxos, baseado na

orde de san Bieito, pero cunha
disciplina moito máis ríxida,
como era a de non falar se non
era na oración colectiva, non
saír do convento e non recibir
visitas máis que unha vez ao
ano. Non podían comer carne
nin peixe, e todas as horas do
día estaban dedicadas á oración
e ao traballo, principalmente ao
de copistas.

l l pesar disto, Bruno aínda
foi chamado para aconse-
llar ao papa Urbano II, o

seu exalumno, e este, en grati-
ficación, quixo nomealo bispo,
pero el desistiu e marchou para
seguir fundando mosteiros car-
tuxos, co único fin de apartarse
do mundo en vida.

Morreu o seis de outubro de
1101, pero cando foron a des-
tapar o seu sepulcro, no 1515,
o seu corpo permanecía intac-
to, polo que o papa León X au-
torizou un oficio propio no seu
honor, o cal vén equivalendo,
na práctica, a unha beatifica-
ción.

Xa no século XVII estendeu-
se o seu culto como se fose un
canonizado máis, sen embargo,
aínda que Bruno é santo no cora-
zón dos fieis, non o é nos docu-
mentos oficiais.♦♦

San Bruno nunca foi canonizado

A
importancia
de rir
XURXO GONZÁLEZ LEDO

Estáse a descubrir por
parte dos científicos a
importancia do senso

do humor. É curioso que
isto se poida estudiar den-
de un ámbeto tan serio e
pouco dado a rir.

Hai estudos que
reflicten as vantaxes da
risa para diminuír a dor
ou para estimular o siste-
ma inmunitario. Asimes-
mo dende a psiquiatría
ou a psicoanálise
apórtanse
recomendacións para uti-
lizar a facultade de rir,
que permite distanciarse
dos problemas e velos
con perspectiva,
conseguindo mesmo
tirarlle importancia.

Eu, dende a miña
ignorancia, atrévome a di-
cir que é sumamente difí-
cil vivir sin recurrir ao
humor e por iso trato de
atoparlle o senso cómico a
aquelas cousas que en
principio non teñen nada
de graciosas.

Humor amarelo,
humor inglés, ironía gale-
ga ou humor negro son al-
gunhas das expresións
manexadas cando se fai
referencia a este tema.

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

Algunha (persoa) esta-
rá pensando si é necesaria
intelixencia para escribir
isto e a resposta é: para
escribilo non pero para
entendelo sí. Para
entender e facer humor é
imprescindíbel asociar
conceptos e ter desenrola-
das unha serie de faculta-
des e por iso hai persoas
que non rematan de
entender situacións máis
ou menos cómicas, ou an-
te un sorriso mostran des-
confianza e incluso
desconcerto.

Dende aquí
recomendamos a lectura
dun libro que non trata
específicamente o humor
pero que sirve para enten-
der que significa e para
que sirve: Principios de
Autocuración de Norman
Cousins. Neste libro pode-
mos aprender algunha
das funcións terapéuticas
e a importancia de rir.
Rirse da vida e sobre todo
de un mesmo.♦♦



O prometido é débeda, e pagarei-
na aínda que sexa con certo retra-
so; pois no penúltimo exemplo,
que foi o de Antúnez Oliver, coi-
daba que valería “a pena adicarlle
a Trabazo o exemplo que ven”;
cousa que non cumprín, por tratar
inmediatamente “da quinta viti-
ma da acción de Luou”. Pero
adiantaba entón o dato de que
Luís Trabazo compartía con Ger-
mán Antúnez “un cuarto nunha
pensión madrileña”, nos primei-
ros anos coarenta, “onde, ao er-
guerse pola mañá, o crítico ouren-
sán soía ensaiar, ante o espello do
armario de lúa, os pasos de tango,
ou de chotís”. Mais, pola precipi-
tación en escribir, esquecinme de
consignar que os ensaiaba en cal-
zóns, dato moi transcendental.

■O BAILÓN ESCRITOR OUREN-
SÁN. Se ben agregaba que o Luís
danzaría pola noitiña, nos bailes da
Bombilla, os que pola mañá en-
saiaba ante o armario de lúa. Tales
bailes empezaban no serán e reterí-
an a Trabazo ata medianoite.

Pois nun lecer de grande luci-
mento para il, esqueceuse bailando
de que o esperaban ás nove da noi-
te, no Hotel Palace, para ofrecerlle
unha cena de homenaxe, cerca dun
cento de escritores e artistas, presi-
didos por D. Eugenio d´Ors.

Rendían alí homenaxe ao
bailón escritor ourensán,
por ser o primeiro plumífe-

ro premiado coa Medalla Militar;
que no Exército español ven ser a
condecoración de maior categoría,
despois da Laureada de San Fer-
nando. Xa que Luís Trabazo fora
un dos xóvenes intelectuais gale-
gos de ideas avanzadas que, para
salvar o pelexo, fixéranse alfére-
ces provisionais; malia o risco de
cair combatendo na primeira liña.

Tal perigo experimentouno
Luís Trabazo, maiormente, na ac-
ción de guerra en que gañou a
Medalla Militar. O cal sería o mo-
tivo de que, ao concederlle a con-
decoración anos despois, o esti-
veron esperando dúas horas aquel
cento de compañeiros, das armas
e das letras, naquela noite do ban-
quete do Hotel Palace que presi-
día don Eugenio. Quen, farto de
esperar, xa se levantaba para irse,
cando chegou Trabazo sudoroso e
sen alento. Posto que o homena-
xeado perdera o sentido do tem-
po, nos brazos dunha lanzal fun-
cionaria; coa que danzaba moi
entalado os valses e os pasodo-
bles tan agarrados daquela época.

■ A MEDALLA MILITAR. A ra-
zón de que gañara o alférez ou-
rensán unha medalla de tanto val-
se, combatindo no Exército Na-
cional de Franco, expliqueina dis-
te xeito nun anaco, publicado na
Noite o 17-I-1947, dous ou tres
anos despois daquel banquete:

“Ten tal íntima elocuencia
(Luís Trabazo) que logra conven-
cer da súa verdade ao máis deno-
dado contraditor. Trabazo naceu
para a polémica e os seus escritos
só dan unha pálida idea das súas
facultades. Para expresar a extra-
ordinaria viveza mental, a cente-
lla viva que é o seu talento, re-
queriríanse os servicios dun novo

Boswell que recollese as elucu-
bracións parlantes deste doctor
Johnson nado en Ourense (este
parangón aplicaríao eu, moito
máis tarde e con moito maior mo-
tivo, a D. Ramón Otero Pedrayo).

“É un polemista institivo que
xamais argumenta fóra dunha
base filosófica, a cal en último, e
en primeiro término, é teolóxica.
Polemiza contra vento e marea e
sobre calquera materia. Por pole-
mizar converteuse nun héroe…

“Planeábase durante a Gue-
rra, unha operación para con-
quistar unha importante cota. O
comandante do batallón expoñía
os seus oficiais, entre os cales se
atopaba Trabazo (que era o seu
axudante), o plan a seguir. Tra-
bazo, crendo que aquela cuestión
estratéxica era susceptíbel de
discutir como se fose unha esté-
tica, ou literaria, puxo obxec-
cións a aquel plan, e suxeriu ou-
tro orixinalísimo, arrichadísmo.

“—Moi ben, paréceme moi
ben –dixo o comandante, pero
vai encargarse Vde. de realizalo
personalmente. Elixa os homes
que lle fagan falta.

“Trabazo non tivo máis reme-
dio que xogarse a vida para man-
ter a veracidade da súa teoría. Ou-
torgáronlle a Medalla Militar”.

■ O REDACTOR XEFE DE MI-
SIÓN. Aocupación principal de Luís
Trabazo, nese tempo da posguerra,
tiña que ser a de xefe de redacción
da revista Misión; fundada en Ou-
rense, en febreiro de 1937, polo di-
rector de La Región, Ricardo Ou-
teiriño, e logo trasladada a Pamplo-
na, baixo a dirección de Manuel
Cerezales; quen continuou dirixin-
do Misión cando a redacción da re-
vista se establece en Madrid, ao
acabar a Guerra Pluscuancivil.

Trabazo era, sen dúbida, o
máis orixinal, pintoresco
e bohemio dos escritores

madrigalegos dos anos coarenta

e cincoenta. Aínda mellor que
xornalista, conversador sen des-
canso. Dende pasado o mediodia
en que chegaba, á hora de irse, a
revista da que era, en principio
redactor xefe. Sen tempo xa para
escribir a menor nota e menos
aínda a crítica de arte que consti-
tuía a súa especialidade. Falaba,
falaba sempre con gracia e agu-
deza, mentras ruaba logo por Al-
calá e a Gran Vía.

■ O SIAREIRO DO GIJÓN.
Continuaba falando despois no
Café Gijón toda a tarde, pola noi-
te e hastra a madrugada. Diser-
tando continuamente do divino e
o humano, agás unha longa tem-
pada, na que se introduciu na ter-
tulia da Xuventude Creadora, pa-
ra xogar cos poetas de Garcilaso
ao xadrez. Aos que dicía que ga-
ñaba todas as partidas porque
non en balde era il un Alekhine.

Entre tales poetas atopába-
se aínda Camilo José Ce-
la, que asegún Trabazo

tomaba notas nunha libreta de
canto interesante se lle ocurría
para aproveitalo nas súas nove-
las. Sería o que falaba durante a
hora normal do café, pois todo o

demais perdíase, sen que hoube-
se Cela ou Eckerman que o reco-
llese. Posto que ninguén aguan-
taba tanto no Gijón coma o estu-
pendo crítico ourensán.

Seguía falando á saída, aínda
que fose na fría madrugada como
aquela en que o vin, xunto a xea-
da fonte da Cibeles, debatindo
animadamente, supoño que de
poesía, con Ramón González
Alegre, o poeta e crítico bercia-
no/vigués, de paso en Madrid.
Abraioume, ao considerar que o
Ramón padecía moito do corazón
e o Luís moitísimo dos pulmóns.

■ A SAÚDE DE FERRO DO
CONVERSADOR. A saúde de Luís
Trabazo foi un constante pesa-
delo para Manuel Cerezales,
Adolfo Prego e demais excelen-
tes compañeiros, paisáns e con-
tertulios, de Misión ou do Café
Gijón. Tiña os pulmóns, feitos
pó. Os ciruxáns abríano en ca-
nal, ben en Madrid ou en Sala-
manca, e ás vintecatro horas es-
capaba do Hospital. Unha vez,
ao enterarse alí de que a súa
noiva Amalita casaba cun ex-
tranxeiro, abandonouno e citou
deseguida, no Gijón, á nova pa-
rella; para soltarlle un longo e
xugoso discurso ao noivo, ante
o pasmo da clientela, advertín-
dolle que o asesinaría se trataba
mal a Amalita. Outra vez Traba-
zo tirouse do leito, recén opera-
do, disposto a asistir á represen-
tación de Don Juan Tenorio na
versión daliniana. E somentes
puido convencelo Cerezales,
coa autoridade moral que exer-
cía sobre il, para que se volvera
a deitar.

Pero aínda así viviu bas-
tantes anos en Madrid e
despois outros máis en

Ourense. Gracias se cadra ás ex-
traordinarias mediciñas que il
mesmo se recetaba: xofre, que o
consumía coma se fora sucre;
ou ben Licor del Polo, que o be-
bia, a grolos pequenísimos, co-
ma se fose coñac. E aínda tivo
tempo o evanescente crítico de
arte para se converter en sapien-
tísimo pintor, coa sana inten-
ción de ensinar “os pintores co-
ma se debería pintar”.

■ PROTÉICO OURENSÁN.
Así foi Luís Trabazo, crítico
desconcertante en Índice e nou-
tras publicacións, pintor sero-
dio de paleta sorprendente (sor-
prendeume de abondo ao ver,
na casa dun grande amigo, un
fermoso desnudo da súa propia
dona); ourensán protéico capaz
das maiores proezas bélicas, ar-
tísticas e intelectuais, cuia obs-
tinada humanidade fixo de Tra-
bazo un supervivinte de si mes-
mo durante máis de trinta anos,
e o máis irrazonábel dos seres
cargados de razón.

Aquel que o poeta burlesco
Moncho Cid, ao tratar en verso
de Unha tertulia en Madrid, re-
trata nunha das súas graciosas
décimas, ao seu connatural ou-
rensán, coma o home que no
Gijón…

Define, aconseja, crea,
Sueña, analiza, medita.♦
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Anacos de Borobó
Revival
católico
FRANCISCO CARBALLO

¿Hai un “revival”
relixioso na
Galiza? ¿É de

inspiración católica? Das dú-
as formas máis coñecidas dos
“revivals” tradicionais, a inti-
mista e a folclorista, só esta
aparece aquí. Aumentaron as
romarías en número e ritualis-
mo. Reviviron formas expre-
sivas da relixiosidade popular
esquecidas. Ir a Amil é trope-
zar con unha das romarías
máis corruptas da relixiosida-
de popular. Observar a proce-
sión do Nazareno na Pobra do
Caramiñal ou a do Cristo en
Vigo serve de proba dun revi-
val católico en xeral atento ás
normas da Cristiandade.

Mais un revival pietista
como nos ss. XVIII e XIX ou
un revival intimista non se
advirte por agora. Nin siquera
por contaminación e empatía
co budismo, sufismo, etc.

Os datos da situación
relixiosa dos galegos empre-
xan o seguinte: adhesión ao
catolicismo amplísima, supe-
rior á media estatal. Minorías
cristiás e doutras relixións
estancadas. Descenso,
parello á media estatal, da
práctica dominical e
sacramental. Desinterés do
relixioso nos meios
intelectuais e obreiros. Vida
social á marxe do relixioso.
Aínda que os mass media so-
breestimen certos
acontecementos de relixiosi-
dade arcaica e os que
comparten fenómenos
morbosos, a realidade da
“secularización” social é
patente.

¿Podemos dicir que avan-
zou a descristianización desde
1970?

Medila pola ignorancia de
expresións da “Cristiandade”
como indulxencia, sufraxios,
limbos, etc é descoñecer a
mutación expresiva do catoli-
cismo despois do Vaticano II.
Parte da terminoloxía dos ca-
tecismos tradicionais é desa-
tendida polo ensino e a cate-
quese actual. E iso é positivo.
Habería que investigar as
sustitucións e novedades do
período en curso de
Cristianía.

Nunca na Galiza houbo
unha teoloxía propia, nin un-
has comunidades de
inculturación numerosas, nin
laicados formados como
hoxe. A impregnación de
auténtico cristianismo nos ca-
tólicos por herdanza e presión
social da Cristiandade foi
limitada. O levedo da fe cris-
tiá non fermenta a masa sen
liberdade e voluntariade
persoal. Pode que esteamos
nunha situación de máis cris-
tianización que hai 50 anos.
Pode que a descristianización
non sexa máis que a constata-
ción da carencia de persoal
antes agachada. Ás veces é
desafección do sector
xerárquico da Igrexa, pero
non da adhesión a
Xesucristo.♦♦

O exemplo de Luís Trabazo



O BarO Barcoco
■ TEATRO

JÁNSEL E PÓNSEL
Esta é a proposta que Buca-
nero Teatro vai levar o sá-
bado 5 á Casa da Cultura.

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.

■ MÚSICA

ORQUESTRA XOVE
Da Sinfónica de Galiza que
dará un concerto o domingo 6.

■ TEATRO

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

CambadosCambados
■ EXPOSICIÓNS

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

CedeiraCedeira
■ TEATRO

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

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
■ CONFERENCIAS

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, este xoves
3 de outubro ás 20 h. na
Fundación Barrié.

A ECONOMÍA UN
ANO DESPOIS DO 11S
Ciclo de conferencias que
organiza a Fundación Barrié
na súa sede co obxectivo de
analizar o impacto que o 11

de setembro tivo no decorrer
da economía mundial. Deba-
tirase o papel dos estados
modernos, a estabilidade fi-
nanceira e as tendencias á re-
gulación dos mercados para
facer un repaso global á si-
tuación económica mundial.
Comenzan o mércores 9 coa
intervención de Gloria Her-
nández, directora xeral do
Tesouro, co título de O fi-
nanciamento público: os
tesouros e o pacto de esta-
bilidade europeo.

HOMENAXE A
VIRXILIO VIÉTEZ
Na Sede Cultural de Caixa
Galicia a partir das 20 h, o
martes 8, a obra de Virxilio
Viétez será analizada por
Manuel Sendón. Organiza
Deputación da Coruña con
motivo do fallo do premio
de fotografía Luís Ksado.

■ EXPOSICIÓNS

O GRECO.
APOSTOLADOS
Título da mostra que a Fun-
dación Barrié ten aberta ata o
3 de decembro. Por vez pri-

meira xúntanse case a totali-
dade de Apostolados pintados
polo Greco podéndose con-
templar a súa evolución. Con-
siderado como un dos máis
grandes artistas do último re-
nacemento, distínguese pola
calidade da súa pincelada, vi-
brante e solta, e por ser crea-
dor dun estilo novo, moderno,
moi consecuente co seu xeito
de entender a arte comprome-
tida cunha intensidade expre-
siva. Amostra, dirixida ao pú-
blico en xeral, permite apre-
zar e comparar o método de
traballo e seriación do artista.

HISTORIA DA
ALIANZA FRANCESA
Pódese visitar, ata o domingo
6, no Fórum Metropolitano.

FAROS
Este é o nome da mostra
que Eduardo Sanz ten
aberta, ata o domingo 13 no
Quiosque Afonso.

SEMPRE NÓS
Baixo este título poden ver-
se as obras de Nuco na
Bblioteca Municipal Gon-
zález Garcés dentro do ciclo
titulado Os nosos artistas.

URBANO LUGRÍS
A galería Trebellar ten aberta
unha mostra coas súas obras. 

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.

AS CORES
DO MAR DE GALIZA
Ata o 31 de decembro, a Casa
das Ciencias vai acoller esta
mostra fotográfica submariña,
que forma parte dunha unida-
de didáctica sobre o ecosiste-
ma mariño do noso país, bus-
cando o equilíbrio entre as es-
pecies popularmente coñeci-
das e as descoñecidas, pero
sempre desde un punto de vis-
ta artístico. O resultado de 25
anos de experiencia mergu-
llándose e fotografando o
mundo submariño.

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

■ MÚSICA

OCTUBRE
Trio de voces femininas que
vai cantar, dentro do progra-
ma Rock Mariño, o venres 4
na bodega As Vides, ás 22 h.,
con entrada de balde. O ven-
res 11 será Madialeva quen
actúe dentro deste programa
no mesmo lugar á mesma ho-
ra. A música tradicional de
inspiración celta, con melodí-
as galegas transformadas así
como temas propios ou dou-
tras tradicións musicais mar-
carán o ritmo deste concerto.

KEVIN K. 
A sala Mardigrás abre as
súas portas, o venres 4, pa-
ra acoller este concerto.
Biscuits tocará ao día se-
guinte, sábado 5. O venres
11, Bartards estarán na sa-
la para homenaxear, por se-
gunda vez, a Motörhead.

■ TEATRO

LAS CRIADAS
Mapa Producciones presen-
ta esta obra de Jean Genet na
que actúan actrices da talla de
Enma Suárez, Mónica Ló-
pez e Maru Valdivielso. Es-
te xoves 3 ás 20:30 h. no tea-
tro Rosalía de Castro.

PASEANDO
A MISS DAISY
De Alfred Uhry, con Am-

paro Rivelles, Mario Ve-
doya e Idelfonso Tamayo,
o sábado 5 e domingo 6 no
teatro Rosalía de Castro.

CullerCulleredoedo
■ EXPOSICIÓNS

AS IMAXES DE CASTELAO
Ata o 27 de outubro podere-
mos visitar esta mostra so-
bre o notábel nacionalista.

■ TEATRO

TÍTERES FALCATRÚA
Van representar o traballo
Dado trucado, xogo revirado
no Edificio de usos múltiples.

AA EstradaEstrada
■ TEATRO

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.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

MIRADAS VIRXES
Mostra fotográfica de Fran
Herbello que, ata o 14 de
outubro, poderemos ver no
C. C. Torrente Ballester.

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.

■ TEATRO

MONÓLOGO DO IMBÉCIL
Santi Prego será quen asu-
ma o protagonismo desta
representación este xoves 3
no Auditorio Municipal To-
rrente Ballester.

AA FonsagradaFonsagrada
■ EXPOSICIÓNS

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

FozFoz
■ MUSICA

XABIER ABRALDES
Vai estar coa súa guitarra o
venres 4 nesta vila.

LalínLalín
■ TEATRO

MULLERES
Franca Rame e Darío Fo in-
troducen os personaxes desta
obra en situacións grotescas,
onde a arma do riso desvela e

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

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

Betanzos, Compostela, Lugo
e Pontevedra énchense estes
días duns particulares visitan-
tes. Ata o 13 de outubro, as
principais compañías de mo-
nicreques actuarán nas rúas do

noso país para presentar os
máis novidosos espectáculos
de títeres. Nenos e grandes
poderán gozar de titiriteiros
chegados de Galicia, Europa e
América do Sur.♦

GalicrGalicrequeseques
O O TTrinquerinque

Para a
inclusión

de informa-
ción nestas

páxinas
do Lecer

pregámos-
vos nolas

fagades
chegar

antes dos
luns.

Pódese
facer

a través
do correo,

Aptdo.
1.371,
36200

Vigo; por
Telf., 986
222 405,

por Fax
986 223

101ou
correo

electrónico
info@ano-

saterra.com
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☞ OS LUNS AO SOL.
Vida e peripecias de va-

rios reconvertidos do naval
que non atopan emprego. Re-
trato da sociedade que non sae
na televisión. Levar prozac.

☞ 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.

☞ TODAA VERDADE.
Unha avogada ve como

deteñen e acusan o seu home
de ter cometido crimes cando

estaba no exercito. El négao e
ela cre que se trata dunha
conspiración 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 frustra-
do vive a transición arxentina
desde a redacción dunha re-
vista, ao tempo que ve como a
súa relación amorosa se dete-
riora. Final, con todo, espe-
ranzador neste filme realizado
polo mesmo equipo de O fillo
da noiva.

☞ O CRENTE. Un xudeu
profesa a ideoloxía nazi

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

☞ O HOME QUE
NUNCA ESTIVO

ALÍ. Un empregado de peite-
aría ve a oportunidade dun ne-
gocio e, para se financiar,
chantaxea ao querido da súa
muller, pero este decátase de

quen é. Outra vez a América
profunda dos irmáns Cohen.

☞ SMOKING ROOM.
Ramírez, oficinista na

sucursal dunha compañía
norteamericana, recolle sina-
turas para habilitar un espa-
cio no que os traballadores
podan fumar. O que parece
unha inocente iniciativa des-
tapa miserias, medos e mes-
quindades.  

☞ 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.♦

CarCarteleirateleira

Os rockeiros madrileños estarán
no Clavicémbalo de LUGO este
xoves 3 a partir das 23 h; no Pla-
ya Club da CORUÑA o venres 4 ás
00 h; no Iguana de VIGO o sábado
5 ás 00:30; e no Aturuxo de BUEU
o domingo 6 ás 22. As entradas
andan entre os 6 e os 10 euros, se-
gundo o lugar do concerto.♦

Sex MuseumSex Museum

A Fundación
Barrié da
CORUÑA
alberga
unha mostra
sobre os
apóstolos
pintados
polo Greco.

O trío de
voces

femininas
Octubre toca

na adega
As Vides da

CORUÑA
este venres
4 ás 22 h.
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bate nos puntos máis fráxiles e
que máis poden doer ao eter-
no antagonista, o home. Pero
o feminismo dos autores, aín-
da sendo implacábel, nunca
resulta fanático ou sombrizo.
Unha visión crítica e solidaria
das sempre difíciles relacións
entre o home e a muller. Mu-
lleres vai ser representada por
Uvegá Teatro o sábado 5 no
Auditorio Municipal.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

X. MARRA
O noso colaborador e fotó-
grafo lucense mostra unha
serie de instantáneas no
mesón O Forno da rúa do
Río Ser. Ata novembro.

YOLANDA DEL RIEGO
Os seus gravados están ex-
postos na galegía Sargadelos.

LUÍSA PAZ
Ata o domingo 20, podere-
mos ver as súas pinturas no
Edificio Administrativo da
Xunta.

COLECTIVA DE OUTONO
Mostra aberta, ata o venres
11, na galería Clérigos.

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.

■ MÚSICA

CONCERTO LÍRICO
A cargo de Vladimir Kari-
mi, primeiro baixo do Teatro

Bolshoi de Moscova, e Emí-
lio López de Saa, pianista e
compositor, o mércores 9 ás
20:30 horas no Círculo das
Artes, con obras de Rimski-
Korsakov, Bellini Sorozabal,
populares rusas e romanzas
sobre poemas de Rosalía de
Castro e Bécquer.

SAN FROILÁN
Para todos os gustos hai no
programa deste ano das popu-
lares festas luguesas. O venres
4 ás 21:30 na igrexa de S. Pe-
dro, concerto da Orquestra
de Cámara Galega; o Septe-
to Nacional de Cuba Ignacio
Piñeiro estará na praza de Sta.
María a partir das 22; o Pavi-
llón Municipal dos Deportes
serve de escenario para o con-
certo de Telephunken e Ri-
nocerose a partir das 22:30. O
sábado 5 ás 21 h. concerto de
rap a cargo de Nilo MC no
Antigo Seminario; ás 22 h. no
Pavillón dos Deportes, Ama-
ral; ás 23 na Praza de Sta.
María, mestizaxe flamenca
con Ojos de Brujo. O día 6,
Domingo das Mozas, a Praza
de Sta. María acollerá o festi-
val de música tradicional con
Juanjo Fernández, Vai Dï
Arela, Os Carunchos e
Quempallou a partir das 18
h; ás 21 será o concerto de
Dover no Antigo Seminario; e
ás 22, Luar na Lubre. O luns
7, concerto de hard rock con
Aina e Sperm no Antigo Se-
minario a partir das 20:30; e
na Praza de Sta. María con-
certo de Seare e Ruper Or-
dorika a partir das 21 h. O
martes 8, rock con Zënzar e
Túzaros no Antigo Seminario
a partir das 20:30; ás 22 con-
certo de jazz electrónico de
Wagoon Cookin. O mérco-
res 9, hip hop con La Mala
Rodríguez no Antigo Semi-
nario a partir das 20:30; e na
Praza de Sta. María ás 22 h.
concerto de Sara Tavares. O
xoves 10 concerto pop con
Los Comestibles e Sidonie
no Antigo Seminario ás 21 h.;
e La Cabra Mecánica ás
22:30 na Praza de Sta. María.
O venres 11, Siniestro Total
no Antigo Seminario ás 21 h;
Álex Ubago ás 22 no Pavillón
de Deportes; e Paloma Suan-
ces no Campo do Castelo ás
23. E rematamos co sábado
12 co concerto funk soul no
Antigo Seminario a cargo de
Freak Garden e Carlos Je-
an; a actución folc de Keim-

pa no Campo do Castelo ás
22; a mesma hora que Olga
Guillot estará na Praza de
Santa María. Ademais de ver-
benas, grupos de música tradi-
cional, corais, charangas... 

■ TEATRO

JIÑOL
Títeres 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.

OrdesOrdes
■ EXPOSICIÓNS

GRAVADOS DO CGAC
Mostra de gravados do Centro
Galego de Arte Contemporá-
nea na que destacan obras de
Jorge Castillo, Eduardo
Chillida, Antonio Saura,
Antoni Tápies, Christo, En-
zo Cucchi, Appel Karel,
Njaume Plensa e Perejau-
me, entre outros. Ata o 21 de
outubro no Centro Comarcal.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

XORNADAS
DE BANDA DESEÑADA
Que se celebrarán entre o 4 e
o 11 deste mes con dez expo-
sicións, ciclo de cinema, en-
trega dos premios, presenta-

cións, coloquios, mesas re-
dondas... As mostras antolóxi-
cas de Juan Berrio e Miguel
B. Núñez estarán no Museo
Municipal, ademais dos orixi-
nais gañadores do Certame de
Cómic e Ilustración 2001 do
INJUVE e as planchas de Areti-
rada de Sir John Moore de
Pepe Carreiro. Un século en
viñetas, máis de 100 álbumes
europeos e americanos pode-
rase ollar no Liceo. Na Casa
da Xuventude está a mostra
portuguesa Stad; os premios
do I Certame de BD de Pon-
tevedra; os orixinais do Golfi-
ño; os orixinais do gañador do
II Certame galego de Imaxe
Artística-BD, David Rubín;
ou a mostra Expofanzine:
máis de 1.500 publicacións
amadoras de trinta países. A
proxección de Metrópolis e
Ghost Wordl farase o mérco-
res 9 e xoves 10. A entrega de
premios realizarase o venres
4. O mercado funcionará du-
rante o martes 8.

FRANCISCO RECUERO
A filla, licenciada en Historia
da Arte, di da súa pintura que
transmite unha apacíbel sen-
sación de armonía, que ema-
na unha realidade allea á exte-
rior, que deixa de ser palpábel
e contixente para ser abstrac-
ta. Na galería Visol desde este
xoves 3 ata o 30 de outubro.

CONTOS DO VALADOURO
Gravados de José Blanco,
ata o martes 15, na galería
Sargadelos.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
Edición 01 do premio de fo-
tografía da natureza, coñeci-
do como o máis importante a
nivel mundial, organizado
pola BBC Wildlife Magazine
e o Museo de Historia Natu-
ral de London, nas que se va-
lora a beleza formal, pero ta-
mén os problemas de conse-
vación da natureza, están ex-
postas na sala do C.C. Caixa-
nova ata o 27 de outubro.

■ TEATRO

A CONXURA DOS NECIOS
Sarabela Teatro subirá ao
escenario do  teatro Principal
con esta obra  ata o venres 4.
OS VELLOS NON
DEBEN DE NAMORARSE
Teatro do Morcego vai re-
presentar esta obra no Princi-
pal o venres 11 e sábado 12.

■ MÚSICA

AMANCIO PRADA
Escrito está é como titula o
cantante berciano o recital do
martes 8 no teatro Principal.

PantónPantón
■ MÚSICA

POLIFÓNICA VILALBESA
Esta coral dará un concerto
o sábado 12 no Centro
Cultural.

PontearPonteareaseas
■ EXPOSICIÓNS

FORXA TRADICIONAL
Do artista ponteareán Ave-
lino Tellado, con pezas de
grande orixinalidade e
mestría, que se prorrogra
ata o domingo 29 na sala
de exposicións do Palacio
da Música. Neste mesmo
lugar e ata o mesmo día
poderemos ollar a  colec-
ción de fotografías, de
Manuel Lemos Amil, so-
bre a parroquia de Ribade-
tea: muiños, fontes, lava-
doiros, cruceiros, capelas...
e tantos outros elementos
desta freguesía situada en-
tre o río Tea e os altos cu-
mes do Galleiro.

As PontesAs Pontes
■ TEATRO

BINOMIO DE NEWTON
O auditorio municipal Cine
Alovi vai ser o escenario
para a representación desta
obra o sábado 5.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

LOLA VÉN DE CÁ
Fita española do ano 2000
que, dentro do ciclo Cine-
ma actual, vai ser proxecta-
da o mércores 9 ás 20:30 h.
e 22:15 no Espazo para a
Arte de Caja Madrid.

■ EXPOSICIÓNS

DEREITOS HUMANOS
Mostra na sala de exposi-
cións Caixa Galicia que esta-
rá aberta ata o 15 de outubro.

ARTE CONTEMPORÁNEA
GALEGA
A colección de Caixanova
poderase contemplar no
Pazo da Cultura do 3 de
outubro ao 3 de novembro.

■ MÚSICA

II CERTAME DE
BANDAS DE MÚSICA
Vai ter lugar, entre o venres
4 e o domingo 6, no Pazo
da Cultura.

RibadeoRibadeo
■ EXPOSICIÓNS

TAUROMAQUIA E
PROVERBIOS
De Goya que poderemos
coñecer na sala Forte de
San Damián do 4 de outu-
bro ao 12 de novembro. 

■ TEATRO

O CABODANO
Teatro do Aquí represen-
tará esta obra o martes 8 no
Auditorio Municipal.

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

TAMÉN
FOMOS EMIGRANTES
Mostra fotográfica na sala de
exposicións do Auditorio Mu-
nicipal ata o 15 de outubro.

O RosalO Rosal
■ TEATRO

CHEIRO DE ESTRELAS II
Será representada pola
compañía Fulano, Menga-
no e Citano o sábado 5.

SadaSada
■ DANZA

BALLET
A compañía Tango-Danza
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Pola State Opera de Bulgaria o sábado 5
no teatro Principal de OURENSE; o domin-
go 6 no CC Caixanova de VIGO; e o luns
7 no Pazo da Cultura de PONTEVEDRA.♦♦

TTosca,osca, de Puccinide Puccini

Que representará La Flauta Má-
gica o martes 8 no Pazo de Cul-
tura de PONTEVEDRA; o mérco-

res 9 no CC Caixanova de VIGO;
e o venres 11 no teatro Principal
de OURENSE.♦♦

TTeatreatro Negro Negro de Pragao de Praga

Grupo fundado no 92 nas Alpujarras
(Granada) por Pilar “La Mónica” e
Juan José Madrera, a súa música
basease na canción andaluza, no fla-
menco, fusionandose co rock, cari-
be, áfrica, jazz... O seu último ál-
bum, La Vida, que agora presentan,
contén dez cancións para alegrar os
días mouros ou para resolear os ale-

gres cunha expresividade fantástica.
O venres 4 no Sete Mares de VIGO a
partir das 22 h. Entrada antecipada
en LP ou La Columna por 6 euros,
na billeteira costará 8. O sábado 5
no Clavicémbalo de LUGO a partir
das 23 h. Antecipada en Discos
Skoita ou no Clavicémbalo por 6 eu-
ros, na billeteira costará 8.♦

Ea!Ea!

Mostra organizada pola Generalitat catala-
na a medio do Expotren, por tanto é nas
estacións dos camiños de ferro onde se po-
derá visitar. Este xoves 3 e venres 4 estará
en VIGO; o sábado 5 en OURENSE e o luns
7 en LUGO. O telf. para información e vi-
sitas concertadas é o 934 190 630.♦

Catalunya,Catalunya,
terra de acollidaterra de acollida

Luar na Lubre, Siniestro Total ou Os Carunchos participan na ampla oferta musical das festas
de San Froilán en LUGO.

Comezan as
Xornadas
de BD en
OURENSE.
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actuará o venres 11 na Casa
da Cultura.

S. SadurniñoS. Sadurniño
■ TEATRO

ANIMALIÑOS
Teatro do Aquí presenta o úl-
timo dos seus espectáculos, do
que é autor Roberto Vidal
Bolaño, que xunto con Anxe-
liños e Criaturas completa a
triloxía dedicada á contempla-
ción de determinados aspectos
da nosa conduta social, econó-
mica e política. No Auditorio
Municipal o domingo 13.

SantiagoSantiago
■ ACTOS 

A VIDA A CADROS
Charla, exposición de ma-
teriais e demostración xa-
drecistíca a cargo de J.L.
Veiga Goy, entrenador de
xadrez, Sulennis Piña, xa-
drecista olímpica e grande
mestra de Cuba, e outros.
No Café Miudo (Truques 3)
o xoves 10 ás 20:30.

■ EXPOSICIÓNS 

STILLEBEN
Cristina Fernández Nú-
ñez ten unha mostra da súa
pintura na galería José Lo-
renzo, formada por nature-
zas mortas que tratan de re-
flectir a idea dunha vida
tranquila, silenciosa. Ata o
22 de outubro.

PAULA MARIÑO &
LEDICIA COSTAS
Dentro do programa Proce-
salia de dinamización multi-
disciplinar para o coro da
Igrexa da Compañía, organi-
zado polo rectorado da USC,
poderemos ver esta mostra,
do 3 ao 27 de outubro. Des-
pois de experimentar con di-
ferentes medios utiliza a fo-
tografía que resalta as textu-
ras da pel. O corpo é un es-
pacio pictórico, un lenzo, o
escenario onde se desenvol-
ve o traballo plástico.

COLECCIÓNS DO
CGAC E ARCO
A colección do CGAC está
composta por 300 pezas, das
que vinte foron incorporadas
recentemente (Mónica Alon-
so, Xoán Anleo, Rafael Bai-
xeras, S. Cidrás, Elmgreen &
Dragset, Duane Michals, Er-
nesto Neto, Manuel Vilari-
ño), e nelas pódense rastre-
xar os temas da identidade e
as relacións entre o entorno e
o individuo. A colección da
Fundación Arco, en depósi-
to, fórmana cento coarenta
pezas e inclúense as dúas ad-
quisicións máis significati-
vas deste ano: a vídeo-insta-
lación Middlemen 01 do ho-
landés Aernout Mik, e a es-
cultura bombilla Panneau
Lumineus nº 4, La Route 01
do francés Xavier Veilhan.
Ata xaneiro de 2003.

RETRATO DE PUEBLA
Fotografías de Neza Álva-
rez que estarán expostas no
Café Miudo (Truques 3) ata
o 10 de outubro.

ANDRÁ-MOMENT
Mostra de tres artistas is-
landesas que se poderá ver
na Igrexa de Bonaval ata o
27 de outubro.

MANUEL VILARIÑO
A fotografía do galego circu-
la no fío entre a vida e a mor-
te. Simboliza a unión enig-
mática da materia: o vínculo
de aniquilación e vida que a
existencia sempre desprega.
A presenza continua de ani-
mais fálanos do sentimento
de precariedade e intensa
afección de quen se atopa
máis próximo dese fondo
desde a pura elementarieda-
de. O animal é o limiar dese
fondo pánico, habita, coma
os reptís, nas entranas da te-
rra ou, coma os paxaros, as-
pira á unión co estelar. Fío e
sombra permanecerá no
CGAC ata xaneiro de 2003.

XOSÉ CARLOS BARROS
As súas esculturas poden
ser olladas na galería SQC
ata o xoves 17.

MONA HATOUM
Esta libanesa residente en
London, maiormente, carac-
terizase desde os inicios da
súa carreira pola evolución
das investigacións sobre a
estética, a ética e a política.
A súa obra nace da vida co-
tiá, libre de convencións so-
bre o que é público e priva-
do. Manipula os obxectos
domésticos e o corpo huma-
no utilizando materiais di-
versos. Traballa con diferen-
tes escalas, da miniatura ao
desmesurado. Agora podere-
mos saber máis dela de visi-
tar a mostra que o CGAC lle
adica ata xaneiro de 2003.

ANTÓN LOPO
Expón as súas obras na ga-
lería Trinta ata o martes 15.

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 Colexio
Fonseca acollerá esta mostra
composta por fotografías to-
madas nos anos 20 e 30. Un-
ha completa descripción da
vida do pobo nesa época,
quedando reflectidas todo ti-
po de actividades laborais,
desde o traballo manual, ata o
comercial, no banco ou na
notaría; desde a escola ata as
mulleres aprendendo a coser
nas máquinas Singer; desde
os gaiteiros, festas, bandas,
comparsas, teatro, equipos de
futbol... ata os velorios e ri-
tuais 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.

IMAXES DA MEMORIA
A fundación Granell acolle,
ata o 2 de decembro, esta mos-
tra que ten como obxectivo re-
cuperar a relacion que o artista
mantivo coa Galiza. Un ache-
gamento á súa traxectoria a
través das obras para compro-
bar como xurde, unha e outra
vez, a evocación e os lazos que
o unen á terra. Imaxes, títulos
nas pinturas ou nas gravuras,
esculturas e obxectos son pre-
sentados como escenarios re-
conocíbeis e tráxicas circuns-
tancias históricas nas súas cria-
cións. A mostra divídese en
tres partes, cada unha relacio-
nada coas etapas da vida do ar-
tista: 1912-28, a infancia e a

adolescencia; 1930-85, o exi-
lio e a evocación da terra a tra-
vés das obras; a partir de 1985,
o regreso de América e o re-
eencontro. Fotografías, vellas
películas e cartas dirixidas a
Dieste, xunto con libros e ob-
xectos persoais complementan
a mostra.

■ MÚSICA

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Dirixida por A. Ros Marbá,
interpretará a Sinfonía nº 1 en
do maior, op. 21 e a nº 2 en re
maior, op. 36, de L.v. Beetho-
ven, este xoves 3 ás 21 h. no
Auditorio de Galicia. 

ANIVERSARIO NASA
Festa concerto para celebrar
os 10 anos de existencia con
algunhas das bandas e mú-
sicos máis representativos
da Galiza e Compostela:
Marcos Teira, Uxía Sen-
lle, Víctor Abundancia,
Rómulo Sanjurjo, Túza-
ros, Tombstones, Non re-
sidenz, Ci. Marful, Miska-
tones... este sábado 5 a par-
tir das 22 h.

III CICLO DE LIED
A canción británica é o tí-
tulo baixo o que este ano se
presenta o encontro. O sá-
bado 5 ás 21 h. no teatro
Principal, haberá un recital
a cargo de Sarah Walker.

NIKKI SUDDEN
Concerto o domingo 6 das 22
h. en diante no pub A Reixa.
Ese mesmo día, para ir facen-
do ambiente, actuará antes
Tono a los platos ás 19 h. 

■ TEATRO

EL MATRIMONIO
DE BOSTON
Este xoves 3 de outubro vai
ser representada no teatro
Principal.

XUSTIZA INFINITA
Talía Teatro levará esta
obra ao Principal o venres
4 e sábado 5.

OS TRES PORQUIÑOS
Versión cabareteira e ac-
tual, para público adulto, da
man do Teatro de Mario-
netas do Porto, na sala NA-
SA o mércores 9 e xoves 10
a partir das 22 h.

SarriaSarria
■ TEATRO

OUTONO 2002
Dentro deste programa mu-
nicipal o grupo Besania vai
representar unha obra o sá-
bado 5.

O O VValadouraladouroo
■ MÚSICA

ORQUESTRA DE XOVE
En concerto o sábado 12 no
Centro Cultural.

VVigoigo
■ ACTOS

NOITES SOLIDARIAS
A sala Nashville (Carral, 3
baixo) acollerá un encontro
de solidaridade Galiza-In-

dia organizado por Implica-
das/os no desenvolvemento.

■ CINEMA

CICLO
LATINOAMERICANO
Organizado  Caixanova no
seu Centro Cultural, con fi-
tas como En la puta vida o
martes 8 de outubro.

FANTASTIC VOYAGE
Do director Richard Fleis-
cher, proxectarase este xo-
ves 3, organizado polo co-
lectivo Nemo de fantasía e
ciencia ficción, no café U.

■ EXPOSICIÓNS

ÁLVARO DE LA VEGA
A galería Alameda Van-
guardia reúne, ata o sábado
12, unha mostra de escultu-
ras do artista.

MIGUEL ESCANCIANO
O xoves 10 é a data límite
para ver as súas creacións
na galegía Bomob.

PRODUTOS PRACER
Esta é a proposta creativa
que Mónica Alonso pre-
senta, ata o venres 11, na
galería VGO.

MÓNICA VILA
Exposición de pintura, titu-
lada Corpus, no café Vaux-
hall (López de Neira 50)
durante outubro.

PABLO GENOVÉS
Ten unha mostra das súas fo-
tografías na galería Barcelos.

MARCELINO HERNÁNDEZ
Os seus óleos poden ser
ollados na galería Peiraos.

POW E FINE
As obras de grafitti e pintu-
ra destes dous colaborado-
res en programas de xuven-
tude poderanse ollar, do xo-
ves 8 ao venres 18, na Casa
da Xuventude.

MARUXA MALLO:
NATUREZAS VIVAS
Esta mostra poderemos ollala,
ata o 2 de novembro, na sede
da Fundación Caixa Galicia.

TALLERES E VISITAS
COMENTADAS
A fundación Barrié organiza, co gallo
das exposicións O Greco: Apostolados
(do 7 de outubro ata o 29 de novembro)
e da mostra Picasso Novo (do 18 de de-
cembro ata o 14 de marzo), unha serie de
talleres didácticos dirixidos a escolares
de todas as etapas educativas. Así mes-
mo, realizaranse visitas guiadas dirixidas
por dous monitores. Para máis informa-
ción e reservas hai que porse en contacto
coa fundación (www.fbarrié.org).

VII LOBO DE CINEMA
Nova edición deste premio que recoñe-
ce os mellores traballos audiovisuais so-
bre o medio ambiente na Galiza e Portu-
gal, aínda que este ano terá, tamén, a
participación de producións asturianas.
O premio, nado nas Xornadas Galego-
portuguesas de Cinema e Medio Am-
biente, que este ano cumplen a súa XIV
edición, ten como obxectivo apostar po-

la creación audiovisual como canle de
sensibilización. Neste certame poderán
participar producións audiovisuais de
Portugal, Galiza e Asturias. Establécen-
se dúas categorías: ficción e documen-
tal, cunha duración máxima de 30 minu-
tos. O premio consistirá na escultura en
pedra e madeira da cabeza dunha loba
da Serra  do Faro feita polo escultor Lo-
marti. Deberase enviar unha copia  en
formato VHS ou DVD ao apdo. 35 de
Chantada dirixida ao cineclube Os Pa-
peiros, xunto cun sobre fecho no que fi-
gurarán os datos do participante. A data
límite de presentación será o 23 de de-
cembro e o fallo darase a coñecer o 28.
Para máis información contactar con
Anxo Moure no telf.  982 162 582 ou
carballoconbotas@hotmail.com.

PREMIO DE INVESTIGACIÓN
SEMPRE EN GALIZA
O Concello de Ponteveda, en colabora-
ción con Caixa Galicia, convoca este

premio atendendo ao carácter univer-
sal da obra de Castelao. Ao galardón
poderán concorrer as persoas que pre-
senten un traballo de investigación que
trate sobre calquera tema relacionado
coa realidade social, cultural, econó-
mica ou política da Galiza, sempre que
sexa inédito e non fora premiado ante-
riormente. Os traballos, escritos en ga-
lego, terán unha extensión libre e en-
viaranse por quintuplicado, mecano-
grafados e a dobre espacio por unha só
cara, en tamaño DIN-A4 grampados
ou encadernados. Os orixinais presen-
taranse, baixo plica e cun lema, no
Concello (pr/ de España s/n, 36002,
Pontevedra) facendo constar no sobre
o nome da convocatoria. O prazo de
admisión remata o 30 de novembro. O
premio, único e indivisíbel, terá unha
contía de 12 mil euros. Os autores pre-
miados poderán solicitar a devolución
das obras. Máis información no conce-
llo ou en www.caixagalicia.es.

BOLSAS PARA
FILLOS DE EMIGRANTES
A Fundación Barrié concede 20 bol-
sas para fillos de emigrantes galegos
no estranxeiro. Para poder optar a elas
hai que ter nacido despois do ano
1970 e estar matriculado nalgunha
universidade galega. A dotación é de
2.104 euros máis o custo da matrícula
e o desprazamento de ida e volta. O
prazo para solicitar estas bolsas rema-
ta o 15 de outubro. Máis información
en www.fbarrie.org.

ENFERMOS CRÓNICOS
O Centro de Psicoloxía Pauta e o
Equipo de Redes convocan un curso
sobre traballo con enfermos crónicos e
as súas familias. Celebrarase o sábado
9 e domingo 10 de novembro de 9:30
h. a 13:30 h. e de 16 h. a 20 h. O prezo
é de 60 euros e o prazo de inscrición
remata o 31 de outubro. Máis informa-
ción no 981 597 991.♦

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

Cristina
Fdez. Núñez

mostra a
súa pintura

na galería
Jose

Lorenzo de
SANTIAGO.

Entre as
exposicións
que acolle o
CGAC está a
de Mona
Hatoum.

Uxía
participa na
festa do X
aniversario
da sala
NASA en
COMPOSTELA
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CRUELLA DE VIL
A cervexaria Popular (El-
duayen) é o espazo que al-
berga os seus colaxes du-
rante outubro.

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.

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

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

BÁRBARA HENDRIKS
Considerada como unha das
grandes recitalistas activas
da súa xeración, estará no
CC Caixanova, cun reperto-
rio de Shubert, E. Grieg,
Ranström, Poulec e Falla,
o sábado 12 ás 20:30 h.

IGUANA CLUB
Ademais do concerto de Sex
Museum para o sábado 5, o
mércores 9 actuará neste
mesmo local Oximorum, e
o venres 11 The Movies. 

■ TEATRO

PASEANDO
A MISS DAISY
Esta obra, na que participan
Amparo Rivelles, Idelfon-
so Tamayo e Mario Vedo-
ya, vai ser interpretada este
xoves 3 e venres 4 no CC
Caixanova ás 22:30 h. 

MANICOMIO
SÓ PARA CLOWNS
Esta obra escrita e dirixida
por Carlo Colombini vai
ser representada polo grupo

Os 7 magníficos máis un, o
venres 11 no CC Caixanova.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

ÁNGEL LLANOS
Ata o 17 de outubro pode-
remos ver as súas fotografí-
as no casino Arousa.

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.

■ TEATRO

JIÑOL
O Auditorio Municipal aco-
llerá esta obra de Títeres
Trompicallo este venres 4.

Xinzo da L.Xinzo da L.
■ EXPOSICIÓNS

ECOLATAS,
AXÚDASNOS A SALVAR
O PLANETA?
Mostra pensada para concien-
ciar ás crianzas nunha cultura
de respeto ao medio ambien-
te. Ata o 11 de outubro na Ca-
sa 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
americana no Museu Se-
rralves. Imaxes incómodas,
morte, sida, violencia;  tur-
badoras, sexo; inquedantes
entanto que contan a vida
da autora e achegados...

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
cerámica, barro maiormen-
te, que non esmalta por
aprezar a textura e colora-
ción primitiva, e, en conta-
das ocasións, gres ou por-
celana. Ata o 31 de outubro.

BilbaoBilbao
■ TEATRO

A BRAZO PARTIDO
Poderiamos dicir que nesta
produción de Matarile Tea-
tro, IGAEM e Teatro Ga-
lán, se está a falar continua-
mente da morte, máis cunha
ironía que ratifica as ganas
de vivir e a necesidade de ser
queridos por riba de todo, co
obxectivo posto en rirmos
das nosas miserias cotiás.
Do venres 4 ata o domingo 6
de outubro poderemos ollala
no teatro 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 de 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 euros. 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

COLEXIOS RURAIS
www.uvigo.es/webs/ageps/crasga.htm

Páxina electrónica da asociación de Co-
lexios Rurais Agrupados, unha entidade
que reúne ás escolas unitarias públicas.
Na páxina infórmase da historia e consti-
tución das escolas, danse datos sobre os
obxectivos desa institución así como
doutros aspectos organizativos.♦

AA RedeRede
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Poderiamos dicir que nesta produ-
ción de Matarile Teatro, IGAEM
e Teatro Galán, se está a falar con-
tinuamente da morte, máis cunha
ironía que ratifica as ganas de vivir e
a necesidade de ser queridos por ri-
ba de todo, co obxectivo posto en

rirmos das nosas miserias cotiás. Do
venres 4 ata o domingo 6 vai ser
posto en escena no teatro La Fundi-
ción de Bilbo. O xoves 10 será esce-
nificada en Ferrol, no C. C. Torren-
te Ballester. No teatro Principal da
Estrada poderase ver o venres 11.♦

AA brazo partidobrazo partido

Álvaro de la Vega
ten unha mostra

escultórica na
galería Alameda

de VIGO.

A Fundación
Caixa

Galicia de
VIGO

alberga
unha mostra

de
Naturezas

Vivas de
Maruxa

Mallo.
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H. VIXANDE
As tecnoloxías da información
é o campo profesional ao que se
dedica o rector da Universida-
de de Vigo, que é profesor da
Escola de Telecomunicacións.
Nesta área, Domingos Docam-
po vén de publicar o libro
‘Tecnoloxías das comunicacións.
Unha visión desde Galiza’.

Hai ordenadores que falan e te-
léfonos que envían fotos. ¿Para
cando un rector automático?

Esperemos que cando os ha-
xa teñan máis fiabilidade que os
aparellos actuais. De momento,
os ordenadores falan mal e en-
tenden peor. Estamos nos albores
dunha tecnoloxía capaz de arre-
medar as promesas da intelixen-
cia artificial, que de momento
quedou en máquinas de xogar ao
xadrez con moita capacidade de
cálculo e intelixencia ningunha.

Aínda que fose ao revés,
España está na cola das tecno-
loxías da información e Galiza
na cola de España.

España ten pouco que dicir
nas tecnoloxías da comunica-
ción, non hai ningún Nokia pero
conta cunha operadora moi
potente. En Galiza non estamos
tan mal, polo menos temos a Te-
levés. Nun panorama tan triste
aínda sacamos a cabeza fóra.

Os índices de penetración
son preocupantes.

Os datos están aí: penúltima
en teléfonos por fogar, última en
ordenadores por casa e antepenúl-
tima en usuarios da internet. Son
indicadores obxectivos que miden
o acceso, non no uso, pero fiábeis
para coñecer a penetración real.

Non é sempre así no noso
contorno.

En Portugal en dous anos tri-
plicaron a penetración da internet
e a duplicaron con respecto á Gali-
za e hoxe dáme que están ao mes-

mo nivel que Catalunya gracias a
que o Goberno negociou con ope-
radores, industria, usuarios e dese-
ñou unhas medidas que animaron
á xente. Necesítanse plans como
ese, hai que mollarse e non facelo
con imposicións. O modelo portu-
gués pode ser unha referencia.

¿Foi unha trampa a telefo-
nía rural?

Telefónica fixo o Libro Branco
das Telecomunicacións en Galiza
en 1992. Aínda que a internet esta-
ba sen desenvolverse, American
On Line xa traballaba ese campo e
Telefónica foi un chisco cega ao

non ligar a telefonía á internet. A
telefonía rural como solución para
a voz serve, pero en catro anos
comprobouse que a solución era
unha trampa. Onde había unha so-
lución agora hai un problema.

¿Que hai que facer agora?
Hai varias tecnoloxías que

poden servir. O que non entendo
é por qué se está a atrasar a súa
implantación.

¿Que me di da Telefónica?
É unha realidade complexa. É

un operador dominante que xoga
con vantaxe, pero tamén o único
capaz de realizar investimentos. O

seu móbil é moi rendíbel e xogou
a ser operador mundial para non
ser engulido. No das licencias da
terceira xeración de telefonía pa-
gou o chasco pero en menor me-
dida que outras operadoras.

¿Non ten moita cancha?
En Galiza Telefónica está de-

masiado vencellada á Administra-
ción. Iso ten que rematar porque o
bo é dar xogo a todos. No Estado,
impediu durante dous anos o ac-
ceso das demais operadoras ao
ADSL, pero levou unhas cantas
multas da Comisión do Mercado
das Telecomunicacións. Hoxe hai
que aguilloar a competencia e eli-
minar trabas para que a tecnoloxía
poda chegar á poboación.

Ante o atraso, ¿hai futuro pa-
ra estas tecnoloxías en Galiza?

Hai moito campo. Os opera-
dores co tempo terán que ofertar
servicios e a penetración de em-
pregas como Televés nos fogares
permitirá que, cunha política in-
dustrial propia, podamos desen-
volver productos para as tecno-
loxías da información.

¿Que tecnoloxías ten na casa?
Satélite, ADSL, teléfono fixo

e, a falta dun móbil, teño tres:
polos fillos. De todo xeitos son
eles quen pagan as súas tarxetas
e os que, da súa paga semanal,
deciden cánto dedicar o teléfono
móbil. O que non teño é cabo,
pero é pola zona na que vivo, on-
de non está previsto que chegue.

Por último, como resumo,
¿practica o sexo virtual?

Non, non me interesa. Neste
aspecto, como aconteceu coa tran-
sición, o primeiro en despegar foi
o sexo, pero en dous ou tres anos
rematouse. Algo semellante pasará
agora e a xente afarase ao comer-
cio electrónico normal, algo ao
que non está tan habituada como
nos Estados Unidos, pero iso é
porque en Europa a venda por co-
rreo nunca se desenvolveu.♦

Nº 1.050.
Do 3 ao 9
de outubro
de 2002 En Santa Comba un ho-

me meteulle unha tun-
da á muller e á filla por-

que estaban vendo Gran
Hermano. E se o programa
desperta instintos criminais,
¿haberá que suprimilo, co-

mo se propón de contado
cando se fala de vídeoxogos
como Final fantasy? O es-
pantoso non dá para frivoli-
dades, pero vendo algúns
programas, lembrámonos
de Mortadelo e Filemón,

que torturaban nos sótanos
da TIA facéndolles tragar
televisión aos interrogados.
Algúns programas, como
Operación triunfo, ata se
pode ver nun canal específi-
co as 24 horas.♦

DIRECTOR: Afonso Eiré López. EMPRESA XORNALÍSTICA EDITORA: Promocións Culturais Galegas S.A. PRESIDENTE: Cesáreo Sánchez Iglesias.
Príncipe, 22, planta baixa (36202) Vigo. Telf.: Administración, Subscricións e Publicidade 986 433 830*. Redacción 986 433 886 - 22 24 05. Fax 986 223 101.

info@anosaterra.com
Impreso en papel reciclado Greenrecy 100 de 60 gr./m2

8
4
0
0
0
2
1

3
0
3
1
0
4

0
1
0
5
0

Regresión
XOSÉ A. GACIÑO

Como non lle bastan
as cruzadas centra-
listas que leva a

cabo no interior, o go-
berno español, co apoio
entusiasta do executivo
italiano de ultradereita,
anda a capitanear por
Europa adiante unha no-
va cruzada contra a in-
vestigación con em-
brións conxelados e xa
teñen conseguida unha
moratoria dun ano na
Unión Europea. Non
deixa de ser coherente
esta actitude anticientífi-
ca coa situación de sub-
desenvolvemento na que
se atopa a investigación
–todo tipo de investiga-
ción– en España, pero,
neste caso, ten ademais a
motivación engadida dos
prexuicios dos sectores
relixiosos máis reaccio-
narios (que, non por ca-
sualidade, están moi ben
representados no actual
goberno de Aznar).

É tamén coherente
coa actitude de segui-
dismo con respecto ao
emperador de Occiden-
te, que xa se adiantara
nesta materia, co veto ás
subvencións públicas a
este tipo de experimen-
tos, para satisfacer aos
fanáticos antiabortistas,
que se enchen a boca na
defensa da vida humana
(á que ollan case en ca-
da bacteria), cando falan
de embrións, pero que
non teñen reparos en
apoiar a pena de morte
ou as guerras de exter-
minio, cando falan das
súas teimas sociais e ra-
ciais. (Iso sí, en Estados
Unidos, non se prohiben
as investigacións con
fondos privados, é dicir,
con destino aos ricos,
que poderán pagarse to-
das as clonacións de te-
cidos que precisen). 

O problema é que vol-
ve a medrar a influencia
deses sectores elitistas e
intransixentes, que creía-
mos superados, e que o
poder da Igrexa Católica,
que xogou un papel de
moderación e tolerancia
nos anos da transición, re-
trocede ás ideas da caver-
na e coloca, por exem-
plo en primeiro plano a
indisolubilidade do ma-
trimonio, mesmo por en-
riba de situacións tan
dramáticas como os ma-
los tratos contra a muller
e contra os fillos. (Por
suposto, non faltan anu-
lacións para os que pa-
guen dabondo)

Claro que toda esta
onda de moral regresiva
sirve como o marco
máis axeitado para cele-
brar a canonización, o
próximo domingo, do
fundador desa siniestra a
arrogante secta chamada
Opus Dei.♦

Ano XXV.
IV Xeira.
1,75 euros.

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

Domingos Docampo
‘En dous anos Portugal equiparouse a Catalunya na internet’
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