
¿PODE EXISTIR UNHA AUTONOMÍA
CON PARTIDOS DEPENDENTES?
Manuel Fraga ironiza sobre a súa postura actual afirmando que
vai seguir sorprendendo a propios e extraños. Aposta por conti-
nuar a liña de reivindicacións autonomistas das propostas apro-
badas polo Parlamento galego no último debate e sostén que ao
único que está disposto e a adecuar os ritmos. O tempo é o que
mellor xestionou desde a súa chegada á Xunta. Pero as circuns-
tancias mudaron. Antes o PPdG aprobaba en solitario iniciati-
vas que semellaban un brindis galeguizador. Agora esas reivin-
dicacións non só se aproban por unanimidade, senón que teñen
a súa orixe en iniciativas dos nacionalistas. Por iso o Goberno
central, que ata de agora ollaba as resolucións parlamentarias
galegas como “cousas de Fraga”, vese na obriga de rechazalas
publicamente. A confrontación faise máis evidente tendo en
conta que o encargado de opoñerse ás decisións do Parlamento
galego é Mariano Raxoi. O vicepresidente español fala aberta-
mente de “criterios distintos” do Goberno central aos defendidos
polo PPdG. A autonomía política da dereita galega está a proba.♦
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Ambientada no remate
dun século XVIII magnificamente
reconstruído, Señoría ten
como protagonista a un xuiz,
un home poderoso e de intachable
imaxe pública baixo o que
latexan pulsións e desexos
demasiado humanos.

Jaume Cabré
Señoría

AA  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  EEXXIISSTTEE
GALEGA Ramón Maiz:

‘Non son o
mesmo as
nacionalidades
que as rexións’

(Páx. 9)

Nove directivos de
Celulosa serán
xulgados por delito
ecolóxico

(Páx. 14)

Euskadi
sen cámara oculta

(Páx. 18 e 19)
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A privatización progresiva deixará en mans da xestión empresarial 
a calidade asistencial

Alarma na Sanidade pola nova Lei do PP
PAULA BERGANTIÑOS

O anteproxecto de Lei de Ordenación Sanitaria de Galiza levanta bochas en profesionais e usuarios e
o PP terá que enfrentarse, en breve, ás críticas da oposición durante o debate no Parlamento. Todos ad-
virten que de cumprirse os planos deseñados polo gabinete de Hernández Cochón o sistema sanitario
galego padecerá unha privatización progresiva que lonxe de paliar eivas actuais, como defende a Xun-
ta, minguará a calidade asistencial e acentuará as desigualdades sociais e o desequilibrio territorial.

Oposición e asociacións de usuarios denuncian que a lei afondará na privatización da sanidade.                                                                                                                                                         PA C O  VILABARR O S



‘Contén as bases para
a desfeita da sanida-
de pública”. Dife-
rentes colectivos de
profesionais téñeno
así de claro. Coinci-
den tamén o BNG e

o PSOE que pedirán a devolu-
ción do texto ao Goberno galego.
Unha das principais críticas: a in-
tegración dos centros privados na
rede pública en igualdade de con-
dicións que os hospitais dos
SERGAS, para que poidan acce-
der de maneira directa e sostida
ao financiamento público.

Do que se trata sería –segun-
do ten manifestado o conselleiro
de Sanidade, Hernández Cochón–
de mellorar a eficacia da asisten-
cia sanitaria cunha maior coorde-
nación e rapidez. É dicir, conse-
guir pór todos os recursos –públi-
cos e privados– a disposición do
cidadán e así mellorar unha ofer-
ta que a propia Xunta agora reco-
ñece que é insuficiente. Pero non
todo o mundo está dacordo.

Os datos indican que as sub-
vencións a centros privados
–”Hospitais Privados de Utiliza-
ción Pública”– e outras medidas
que contempla o borrador e que
suporán a introdución na sanida-
de pública das relacións de mer-
cado e a xeneralización da xes-
tión empresarial, traducirase no
crecemento das desigualdades en
beneficio das áreas urbanas máis
desenroladas, na diminución da
calidade da atención e na “desca-
pitalización” da sanidade pública
pola transferencia de diñeiro pú-
blico ao sector privado. Ademais,
o anteproxecto elimina a gratui-
dade da atención a enfermos cró-
nicos e discapacitados e move da
silla aos profesionais, que perden
a súa praza e poden ser destina-
dos a outros postos por necesida-
de de organización ou servicios.

Na táboa 1 obsérvase como a
nova “ordenación”  xerará dife-
rencias no número de camas de
utilización pública en detrimento
das áreas de Lugo e Ourense.
Noutras como Burela, Monforte,
Barbanza ou o Salnés non haberá
ningunha cama máis. “Os centros
privados están imprantados,
maiormente, nas zonas urbanas
de maior desenrolo económico e
poboacional, por motivos de inte-
rese empresarial, non de necesi-
dade sanitaria”, comenta Manuel
Martín García, médico de Ponte-
vedra e membro da Plataforma
pola Defensa da Sanidade Públi-
ca. “O lóxico sería, defende o de-
putado do BNG, Xosé Francisco
Ferreiro, construír novos e ade-
cuados centros públicos co crite-
rio de superar as dificultades. Pe-
ro esta opción dilapidaría a políti-
ca destinada a conseguir o déficit
cero, que sacraliza Aznar”.  

Os centros privados, indica
Manuel Martín García “recortan
gastos e inversións e teñen menos
médicos e persoal sanitario por
cama, o que se traduce nunha me-
nor calidade e seguridade asisten-
cial” (Táboas 2 e 3). En moitos
casos o persoal con adicación ple-
na contratado é moi escaso e ás
veces sen a titulación requerida
para o desempeño da súa función.
“A maioría –advirte este profesio-
nal– teñen adquirido recursos tec-
nolóxicos máis ou menos sofisti-
cados mentres manteñen impor-
tantes déficits de servicios esen-
ciais e de persoal cualificado”.

A transferencia de diñeiro

público ao sector privado produ-
ciríase nun momento no que a
porcentaxe do PIB destinado á
sanidade é unha das máis baixas
de Europa, unha situación que se
agrava pola paralización do or-
zamento sanitario (un 6% menos
que no ano 2001) e a redución da
inversión (no 40%). Segundo te-

ñen manifestado reitradamente
tamén portavoces  parlamenta-
rios do BNG e do PSOE. este
ano só medraron significativa-
mente os gastos en concertos e o
gasto farmaceútico (Táboa 4)
que benefician exclusivamente
ao sector privado (laboratorios,
maioristas o farmacias).♦
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TÁBOA 7. Diferencias en listas espera  h. comarcais e fundacións

H. Comarcais Fundacións Diferencia %

Media personas listas/mil h. 6,6 11 40
Pacientes + tres meses espera % 25,20 39,50 -36,20
Espera 1ª consulta 58,30 45,50 21,90

TÁBOA 6. Diferencias indicadores funcionais Hospitais
comarcais e fundacións 

H. Comarcais Fundacións Diferencia %

Ocupación % 73,49 68,1 -7,3
Indice rotación* 38,27 38,96 1,8
Estancia media** 1,33 2,02 34,2

Fonte: www.sergas.es.Hospitais.

TÁBOA 5. Diferencias de recursos entre hospitais comarcais
de xestión pública e Fundacións 

H.Comarcais  Fundaciós  Diferencia %
públicos sanitarias

Camas/mil h. 2,2 1,68 -23,60
Médicos/mil h. 1,19 0,86 -27,70
Enfermeiras/mil h. 3,9 2,17 -44,30
Pers. non sanit./mil h. 2,15 0,62 -71,20
Quirófanos/ cen mil h. 7,4 6 -18,90

Fonte: www.sergas.es.Hospitais.

TÁBOA 4. Comparación crecemento gasto de persoal, farmacia e
investimentos SERGAS en %

2000 2001 2002 Incremento 

Persoal 43,2 42,5 42,4 6,0
Farmacia 26,5 25,6 30,6 31,8
Investimentos 6,2 4,5 3,4 -38,5

Total 6,2

Fonte: orzamentos SERGAS

TÁBOA 3. Diferencias de recursos hospitales públicos e privados 

H. SERGAS H. Privados Diferencia %

Médicos/cama 0,59 0,48 -18,6
Enfermeira/cama 1,58 0,65 -58,8
Persoal non sanit./cama 0,87 0,39 -55,2
Persoal total/cama 3,29 1,57 -52,3

Fonte: A nosa saude en cifras. Xunta de Galicia 2000.

TÁBOA 2. Diferencia de gasto centros públicos e privados

Hosp.SERGAS Hosp.Privados  Diferencia %
concert.

Gasto corrente estadía 73.885 35.197 -52,30
Gasto corrente alta 687.677 342.985 -50,16

Fonte: A nosa saude en cifras. Xunta de Galicia 2000.

TÁBOA 1. Incremento de camas por área caso de incorporar
os centros privados complementarios
á Rede de Utilización Pública 

Área Sanitaria Camas Camas privadas % de aumento
centros públicos complem.

A Coruña ..................1.265 ...................434 .......................34,30
Ferrol ...........................393 ...................225 .......................49,12
Santiago ...................1.064 ...................108 .......................10,15
Lugo ............................702 ...................144 .......................15,63
Ourense .......................912 ...................115 .......................12,60
Pontevedra ..................665 ...................192....................... 26,87
Vigo ..........................1.595 ...................409 .......................20,92

Fonte: Memoria 1998 SERGAS e Páxina Electrónica sergas2002.
A voz de alarma prodúcese ta-
mén porque a compra-venta de
servicios sanitarios da Admi-
nistración ao sector privado re-
alizarase segundo normas espe-
cíficas, que revestirán a fórmu-
la de protocolo interno e sen ter
en conta os criterios de libre
concurrencia, publicidade e ob-
xectividade o que pode supor o

incremento das irregularidades
e o amiguismo. Outras das críti-
cas é que o anteproxecto man-
tén o control político dos servi-
cios coa designación de cargos
directivos, xerencias e Xefatu-
ras de Servicio por libre desig-
nación.  A elección do Valedor
do Paciente tamén dependería
da Consellaría.♦

¿Clientelismo?

“Esta Lei e un remedio que res-
ponde ao esquema thacheriano
de finais dos 80 e que a propia
experiencia di que é nocivo”, ex-
plica Hixinio Beiras, cardiólogo
no Hospital Xeral en Vigo e
membro tamén da Plataforma. O
texto tamén contempla a posibili-
dade de que os médicos formen
“cooperativas” na Atención Pri-
maria e negocien coa Adminis-
tración un orzamento. “Convír-
tense nos empresarios dos seus
propios compañeiros e o que afo-
rren no gasto vai para os seus pe-
tos. É un modelo americano que
non se adecua ao Estado de Be-
nestar europeo”. O obxectivo:
“darlle corpo e potenciar un sec-
tor, a sanidade privada, que en
Galiza non é competitivo. Pero
iso tradúcese nunha agresión ao
sector público, do que se detraen
fondos. É unha esquizofrenia e
vulnérase a Lei Xeral da Sanida-
de  que asigna á sanidade privada
un papel complementario e sub-

sidiario”, engade este médico. 
Algunhas empresas multina-

cionais norteamericanas xa em-
pezaron a tomar posicións e non
é para menos. A tarta a repartir,
explica o PSOE, son 2.404 mi-
llóns de euros. “A evidencia di
que o Medtec, por exemplo, é un
fracaso e seguen sen recoñece-
lo”, sinala Hixinio Beiras que
lembra o caso do aspergillus. 

Tampouco as fundacións sa-
en ven paradas na comparación
con hospitais comarcais públicos
con estrutura e poboación asig-
nada similares.  Neste caso (Tá-
boa 5) evidénciase unha vez máis
que as novas formas de xestión
empresarial –que promove este
borrador– teñen como un dos
seus principais obxectivos redu-
cir o gasto a costa de persoal. Ao
ter menos recursos, e malia deri-
var a centros públicos os pacien-
tes  máis costosos e complicados,
as listas de espera nas fundacións
son maiores (Táboas 6 e 7).♦

¿Mellora da
competitividade?

Tanto o BNG como o PSOE xa
advertiron que pedirán a devolu-
ción do texto ao Goberno gale-
go. As dúas formacións falan de
privatización e descapitaliza-
ción da sanidade pública e man-
teñen que esta Lei debería ser
obxecto dun debate sosegado
que permita coñecer as opinións
de persoas e colectivos ligados
ao sector. “O conselleiro primei-
ro di que o mapa de hospitais es-
tá pechado e logo bota man da
privada. Nós imos combatir este
borrador desde a defensa inex-
cusábel da rede pública”, expli-
ca o deputado do BNG, Xosé
Francisco Ferreiro, quen tamén
indica que proxecto non solu-
ciona grandes temas pendentes
como os buracos na asistencia
sociosanitaria para maiores, as
listas de espera ou a falta de par-
ticipación social e de previsión
sobre as necesidades reais da
nosa sanidade. “O Valedor do
Paciente -engade- será ademais
unha figura cosmética fiscaliza-
da polo propio conselleiro”.

O PSOE cualifica o texto de
case que inemendábel e repasa

todos os puntos que son obxec-
to de crítica. “Hai suficientes
traballos que demostran que as
fórmulas de xestión empresarial
son desfavorábeis desde o pun-
to de vista da asistencia”, di o
seu deputado Francisco Cervi-
ño, que defende para os centros
privados o status quo actual.
“Esta é unha das cuestións de
estado nas que habería que bus-
car o consenso. Nós non pode-
riamos gobernar con esta lei,
unha copia papanatas de expe-
riencias que fracasaron en Cata-
lunya e no Reino Unido”. 

(O anteproxecto pode consul-
tarse na http://sergas.es/gal/de-
fault.asp)♦

BNG e PSOE en contra

Xosé María Hernández Cochón, Conse-
lleiro de Sanidade.



Para além de ser falsa a dicotomia, que os
porta-bandeiras do nacionalismo espanhol
(Aznar, Zapatero, Fernado Savater, Jimé-

nez de Parga e tutti quanti) estabelecem entre
constitucionais e nacionalistas, é inadmissível
que se reservem de forma monopolista para si a
o qualificativo de constitucionais. Adicotomia é
falsa, porque nada impede que se possa ser na-
cionalista e constitucional ao mesmo tempo. E é
uma inadmissível prática monopolista de com-
petência política desleal, porque os nacionalis-
tas democráticos galegos são tão constitucionais
como o podem ser os espanhóis.

Claro é que os nacionalistas constitucionais
galegos são constitucionais, mas não da actual
Constituição vigente no Reino da Espanha
senão de uma Constituição galega ou –entre-
tanto não se chegue a ela– de uma outra Cons-
tituição espanhola (ou, pelo menos, de uma in-
terpretação da actual), que permita aos galegos
ter os mesmos direitos individuais e colectivos
nacionais e culturais que usufruem actualmen-
te os castelhanos, que permita reconhecer ao
povo galego o direito a se autodeterminar e, po-
rém, a se dar umas instituições políticas demo-
cráticas de autogoverno pleno e uma Consti-
tuição própria. Texto constitucional galego, que
seria constitucional e galego, porque nele os di-
reitos fundamentais da pessoa, os direitos das
minorias (incluída a castelhano-falante), os di-
reitos dos dissidentes com o nacionalismo ga-
lego e a divisão de poderes estariam plenamen-
te garantidos no território da comunidade polí-
tica galega. O patriotismo constitucional gale-
go consistiria, precisamente, em assumir a defe-
sa de tais garantias dentro desse quadro comu-
nitário-territorial galego, definido por uma
instância imparcial em função de critérios histó-
ricos, geográficos e étnico-culturais, definição
que seria posteriormente aprovada pela mayoría
qualificada das pessoas afectadas pela mesma,
porque –como dizia Sir Ivor Yennings– “The
people cannot decide until somebody decides
who are the people” (“O povo não pode decidir

até que alguém decide quem é o povo”).
Não basta com o patriotismo constitucional

em abstracto. Há que referi-lo a um contexto
histórico-cultural concreto (espanhol, galego,
francês, etc.). Uma comunidade política não se
fundamenta única e exclusivamente na adesão
dos seus membros aos valores e direitos procla-
mados numa Constituição democrática, porque,
se assim fosse, por que essa comunidade políti-
ca não forma uma única unidade política, uma
única “pátria constitucional”, com todas as co-
munidades políticas democráticas que partici-
pem igualmente dos mesmos valores e direitos
democráticos? Os cidadãos do Reino da Espan-
ha, da França, do Canadá, dos Estados Unidos
da América e da Nova Zelândia participam ba-
sicamente da mesma filosofia política constitu-
cionalista e de umas instituições políticas de-
mocráticas semelhantes, mas não por isso for-
mam uma única comunidade política. Para além
da cidadania entendida como o igual status ju-
rídico-político (iguais direitos e deveres) dos
que são membros de uma comunidade política,
há que entende-la também como identidade po-
lítica dos mesmos, a qual vem determinada no
só por esse status senão também por elementos
histórico-políticos, geográficos, étnico-culturais
diferenciados. É preciso um certo condimento
de perrexil para lhe dar algo de sabor ao insípi-
do patriotismo constitucional abstracto e pôr
uma nota de color para lhe dar algo de colorido
ao incolor patriotismo constitucional, como fi-
zeram recentemente os “patriotas constitucio-
nais” espanhóis que ordenaram a reconquista da
Ilha do Perrexil e a homenagem a um bandeirão
vermelho e gualda de quase 300 m2.

Nos Estados Unidos de América, o patrio-
tismo constitucional vai ligado a uma identida-
de político-cultural forjada sobre elementos co-
mo: a inculca na mente de sucessivas gerações
do significado simbólico atribuído a certos epi-
sódios históricos (a chegada dos dissidentes pa-
dres fundadores do Mayflower, a guerra da in-
dependência, a luta contra a escravatura, etc.);

os valores culturais do protótipo, proposto como
modelo a seguir socialmente, do WASP (do
White-Anglosaxon-Protestant, o homem bran-
co, anglo-saxónico e protestante); o american
way of life (o estilo de vida americano); a língua
inglesa; a integradora ideia de que a sociedade
americana é um melting pot (crisol) de razas e
culturas; a inculca na mentalidade dos cidadãos
de que o “destino manifesto” da nação america-
na é a defesa e a propagação da democracia e da
liberdade por todo o mundo. Do mesmo modo,
não se pode dizer que hoje em dia a identidade
cívica dos cidadãos do Reino da Espanha pousa
unicamente no patriotismo constitucional. Não
se poderia explicar essa identidade sem as ideias
que se transmitem na escola sobre as missões
históricas da Reconquista contra os árabes ou da
descoberta e colonização-evangelização da
América, sem o catolicismo e a luta em defesa
do mesmo frente aos infiéis muçulmanos e fren-
te aos hereges protestantes, sem o estereotipo do
modo de ser espanhol (valeroso, sóbrio, orgul-
hoso, “metade monge e metade soldado” e com
sentido idealista quixotesco da existência), sem
a noção de que ser espanhol é uma das poucas
sérias que se pode ser no mundo, ou sem a lín-
gua castelhana apresentada como língua “co-
mum” de todos os espanhóis. 

É muito usual apresentar a Jürgen Haber-
mas como o campeão do patriotismo constitu-
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A media española de
asasina tos duplica a
europea . Trá tase , contra
o que poida facer crer
a primeira impresión,
dunha boa noticia . N o
capita lismo (véxase
Hollywood) o asasina to,
o secuestro, a  chantaxe
e a difamación, están
directamente
relacionados co
desenvolvemento socia l.
A proba é que nos
Estados Unidos ha i má is
delincuentes por
quilómetro cadrado que
en ningún outro pa ís do
mundo. É o magnetismo
do diñeiro. Agora si
que España vai ben.

(1. Conversa antes do
a tentado). Dous mozos
que estiveron en Ba li
comentan que ha i unhas
pra ias estupendas. As
dez aoito horas de avión
compensan ao chegar a
un area l que se parece
ao de C arnota . Ao ser
preguntado un deles
pola dictadura de
Suharto responde de
contado: “Eu de política
paso tota lmente” . (2 .
Conversa despois da
explosión na discoteca).
O s dous mozos están
apesarados. “Por un
pelo non nos pillou a
nós” . (3 . Proverbio
fina l). A ta para escoller
discoteca convén saber
a lgo de política.

Despois de tres anos
tocando a trompeta no
concello de Vigo, o
líder socia lista C arlos
G onz á lez Príncipe ,
semella desaparecido
da escena . Xa ha i quen
lle chama “o político
antes coñecido como
Príncipe” , ao estilo do
cantante
norteamericano que se
fixo rebautiz ar co
sobrenome de “o artista
antes coñecido como
Prince” .

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González
Patriotismo constitucional

galego
XAVIER VILHAR TRILHO

Frente ao apropiacionismo do termo “patriotismo constitu-
cional” por parte de PP e PSOe o autor reivindica unha vi-
sión máis acaída a Galiza do termo alcuñado por Habermas.

Cartas

Retrucando
a Monteagudo
En resposta á carta que o profesor
e amigo Henrique Monteagudo
me dirixe a través d’A Nosa Terra
(e publicada no núm. 1.051) con
toda a cordialidade teño que reali-
zar as seguintes puntualizacións:

Aínda concordando con Qui-
que na importancia de que a Xun-
ta de Galicia estea a elaborar (¡por
fin!) un plan xeral de normaliza-
ción da lingua galega, discrepo en
que o plan se estea a realizar pro-
curando un amplo consenso polí-
tico e social: sen ir máis lonxe, es-
te debate (liñas mestras do plan,
etc.) nin sequera se levou ao Par-
lamento de Galicia –a primeira
chamada ao consenso acaba de a
facer o presidente Fraga Iribarne o
día 9 de outubro co gallo da cele-
bración do debate sobre o Estado
da autonomía galega. Por outra
banda, tampouco non se está a
contar cunha boa parte das organi-
zacións sociais galegas; mostra

disto é que algunhas desas organi-
zacións (AS-PG, CIG, A Mesa,
Cotenol, Galego21...) están a pro-
mover  un chamamento por un
plan xeral de normalización de to-
dos e para todos, realizado dentro
dun “proceso de elaboración de-
mocrático e participativo”. Polo
tanto, se realmente nestes mo-
mentos hai un Plan, aínda que se-
xa en abrollo, é un plan do partido
no Goberno, lexítimo como tal,
pero totalmente insuficiente á luz
da sociedade galega actual.

Canto a un suposto cuestiona-
mento meu da presencia do Direc-
tor Xeral de Política Lingüística
nos vindeiros VI Encontros para a
Normalización Lingüística, orga-
nizados polo Arquivo de Planifi-
cación e Normalización Lingüísti-
ca do Consello da Cultura Galega,
teño que dicir que non estaba no
meu ánimo que se entendese así o
que eu expuña: o que de certo pre-
tendía pór en cuestión era que Po-
lítica Lingüística comparecese
nun foro para explicar un Plan
Xeral, que mesmo se descoñecía

no Parlamento e para o que se vi-
ña de convocar un concurso públi-
co que tiña como obxecto de con-
tratación a “realización dos traba-
llos de elaboración e redacción
dun Plan Xeral de Normalización
da Lingua Galega” (DOG do 18
de setembro de 2002).

Así mesmo, tamén me gustaría
aclararlle a Quique que en ningún
momento entrei a cuestionar a dig-
nidade persoal de ninguén, e me-
nos a súa (se ese é ou non ou meu
estilo, aquí sería o de menos), se-

nón a dignidade dunha entidade
pública –polo tanto, sometida á
crítica da cidadanía– como o Con-
sello da Cultura Galega, que esta-
ba –e está a manter– un silencio
tan abouxador como incomprensí-
bel a respecto deste asunto. Digni-
dade que, por certo, si tivo cando
–por medio da súa sección de Lín-
gua– emitiu un informe, suma-
mente ponderado mais radical-
mente crítico, no momento en que
a Consellería de Educación decidi-
ra aprobar unilateralmente o De-
creto 247/95, que desenvolve a Lei
3/1983, de normalización lingüís-
tica, para a súa aplicación ao ensi-
no en lingua galega nas ensinanzas
de réxime xeral impartidas nos di-
ferentes niveis non universitarios.

Como remate, quixera deixar
constancia de que eu tamén son
atento lector de canto publica o
profesor e amigo Henrique Mon-
teagudo no tocante á normaliza-
ción da lingua galega, e que o meu
grao de coincidencia co que el
mantén é ben alto, sen ocultar ta-
mén un pequeno espacio para a le-

Continúa na páxina seguinte

Fé de erros

Por un problema de confec-
ción a columna de Xurxo G.
Ledo A importancia de rir,
publicada no número 1.046,
volveu sair publicada no nú-
mero 1.050, erro do que pre-
gamos nos disculpen.♦

A N A PILLAD O



Onde se atope unha tribu de salgueiros, alí
vaí el, enmarcado nos ouros e cobres dos
centeos, no profuso verde das cepas, na

ledicia cromática dos loureiros. O río Miño é re-
ferencia ineludíbel das terras galegas, xunto cos
mosteiros, os pazos e eses poemas de pedra cha-
mados cruceiros, ás veces tan decrépitos que é
preciso apontoar. Galicia é ademais conxunto
de paraxes frondosas, esveltos castiñeiros, sa-
grados carballos centenarios, orografía crebada
e bastión de relixiosidade ancestral. O vento, ta-
mén o vento, que baixa ruxindo das montañas,
forma parte desa herdanza misteriosa.

As terras galegas, nacidas para camiñar, pois
doutro xeito algúns lugares de difícil acceso non
serían coñecidos, son terras que serenan a alma
coas súas máxicas rías e bucólicas paisaxes.

Entre os verdes viñedos e os tonos grises
das pizarras, o camiñante pode atopar unha
capela, mínima expresión de fe en canto ó
que ás dimensións físicas se refire. Non lon-
xe, á beira de escondidos carreiros, o máis
probáabel é que poida tamén admirar un
mosteiro que conxuga arte e recreo da vista
coa súa impresionante imaxe. Esculpidos na

grandiosa sinxeleza do románico, estas teste-
muñas mudas da historia gardaron o tesouro
da cultura e da produción literaria galega,
que nos séculos escuros foi inhibida.

Influíron de xeito decisivo na vida reli-
xiosa, social, cultural e política de Galicia
durante a idade media. Moitos desaparece-
ron. A maioría somentes conservan as súas
igrexas, adicadas ao culto parroquial, perdi-
dos no fondo dun val ou entre a boscosa fo-
llaxe de fragas e carballeiras. Sempre lonxe
do mundanal ruído. ¡Cantos cansos do cami-
ño, que soportan soles, nordeses, xiadas e
choivas, viron pasar por diante deles!

Se naceron para camiñar, como xa se di-
xo, as terras de Galicia, é obrigado falar do
camiñante e da camiñata. Só o ser humán ca-
miña; os outros arrástranse, voan, patexan. O
home é o único que pisa.

Todos os camiños teñen un misterio que
non é doado explicar. Non esquezamos que a
palabra camiño é de orixe celta, un pobo an-
darengo, misterioso por descoñecido. La-
mentabelmente perdéronse os anais da súa
civilización, escritos en codia de bidueiro.
Dez mil manuscritos rúnicos é dicir, a base
de inscripcións, foron queimados por fanáti-
cos. Sempre houbo xentes destrutoras.

Ademais de misterio, todos os camiños
teñen algo de mito e un sentido de búsqueda.
Pódese buscar a verdade, un novo sentido da
vida…  Só Deus o sabe.

No fondo non é o mesmo poñerse a ca-
miñar que poñerse a andar, porque o cami-
ño é a descoñecida pisada do despois; non
existe ata que se fai. Por iso o verdadeiro
camiño é o que nunca se pisou. Semella un-
ha paradoxa, pero non o é, o mesmo que se
emitimos a mensaxe de que a morte sacude
a monotonia da vida.

Crelo é artigo de fe, senón ¿cómo se en-
tende que a visita da enfermidade e da morte
propicie a unidade familiar?

Estas reflexións queren asomar un mero
esbozo da Galicia eterna. Seria imposíbel re-
flexala en toda a súa magnitude.

Nembargantes os factores ineludíbeis que
conforman a sua esencia, latexan aquí, nestas
liñas sinxelas e cheas de simboloxía.♦♦
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Cada información
que chega do Brasil
lembra que Lula non ten
estudos. Como se Ford ,
Reagan ou Bush fosen
ca tedrá ticos. Lémbrense
as pa labras do ex-
presidente
norteamericano ,
G era ld Ford , cando,
nada ma ís a terrar en
Brasilia , dixo: “Estou
encantado de chegar a
Caracas” . 

Declaracións de
Zapa tero: “En España
fa i fa lta má is política
socia l e pode haber
perfectamente má is
política socia l” . O u
seña , aserejé , je dejé.  

Un inmigrante de
orixe rusa conta , na
película O s Luns ao sol,
un chiste que corre de
boca en boca no seu
pa ís. “¿Sabes? Di un
home . Todo o que nos
contaran do comunismo
era mentira . Si, di o
outro. O  peor foi que
todo o que nos dixeron
do capita lismo era
verdade” .

Garzón non recibiu o
premio N obel da pa z ,
para o que fora
postulado por a lgunhas
entidades. Pero o má is
raro é que non lle desen
tampouco o de litera tura
por eses autos que
escribe, de trescentos
folios en primeira
persoa , cun heroe e
moitos bandidos, cheos
de imaxinación, fantasía
e crimes.

Na festa N aciona l do
12 de O utubro, antes
“Festa da Ra z a ”
estiveron presentes, e en
posición de firmes,
adema is do goberno
centra l, os presidentes
das autonomías,
quitados tres: Pujol,
Fraga e Ibarretxe . Vela í
unha proba de
federa lismo asimétrico
ou da diferencia entre
naciona lidades e
rexións.♦

Nacida para camiñar
OTILIA SEIJAS

As terras galegas están feitas para camiñar e
os camiños teñen mito e son unha búsqueda.

cional, quer dizer, como campeão de uma
concepção da cidadania baseada no respeito
da democracia e dos direitos humanos como
elementos aglutinares da identidade na-
cional, que exclui os elementos históricos e
culturais sobre os que hoje em dia não seria
já possível nem aconselhável construir uma
identidade cívica comum. Ora bem, não é
tanto assim, porque o próprio Habermas tem
matizado e relativizado essa clássica formu-
lação absoluta, que se faz do patriotismo
constitucional a ele atribuída, com estas pa-
lavras: “A vinculação aos princípios do Esta-
do de Direito e à democracia só pode, como
tenho dito, cobrar realidade nas distintas
nações (que se encontram em vias de se con-
verter em sociedades pós-nacionais) se esses
princípios botam raízes, que serão distintas
em cada uma delas. No país da Revolução
francesa, tal patriotismo da Constituição ha-
verá de ter uma forma distinta do que aquela
que terá num país que nunca foi capaz de
criar uma democracia com as suas próprias
forças. O mesmo conteúdo universalista ha-
verá de ser em cada caso assumido desde o
próprio contexto histórico e ficar ancorado
nas próprias formas culturais de vida. Toda
identidade colectiva, também a pós-nacional,
é muito mais concreta do que o conjunto de
princípios morais, jurídicos e políticos em
torno dos que cristaliza”.

A ver quando os patriotas constitucionais
espanhóis entendem bem a Habermas!♦

XAVIER VILHAR TRILHO é Profesor Titular da Uni-
versidade de Santiago

Xosé Lois

Vén da páxina anterior

Correo electrónico: info@anosaterra.com

xítima discrepancia, tan necesaria
ás veces. Quede constancia entón
de que co meu artigo non preten-
día ferir sensibilidade ningunha,
senón a penas facer un empraza-
mento a aquelas institucións con
responsabilidades na normaliza-
ción do noso idioma (nomea-
damente, a Dirección Xeral de Po-
lítica Lingüística) para que se
comporten coa altura debida e, sen
sometérense á vontade partidaria
da forza política no Goberno, tran-
siten o vieiro da non exclusión. Ao
cabo, os que aspiramos a ser su-
xeitos e actores decididos –non
únicos, abofé– do proceso de nor-
malización ben merecemos que a
nosa voz se deixe sentir.♦

RAFA VILLAR
O MILLADOIRO (AMES)

Máis sobre o Opus
no rural
O Gabinete de Comunicación da
Sociedade para o Desenvolvemen-
to Comarcal de Galicia, quere acla-

rar respecto da interesante reporta-
xe de investigación publicada no nº
1.050 –do 3 ao 9 de outubro– dese
semanario, sobre a rede do Opus
Dei no rural galego, asinado por
Antón Álvarez Sanz, o seguinte:

1) Que esoutro “organismo
destinado á tramitación de planos
de mellora do rural” a que se refi-
re na quinta columna da reporta-
xe, non se chama “Axencia para o
Desenvolvemento Comarcal de
Galiza” –Agader–, senón “Axen-
cia Galega de Desenvolvemento
Rural”. Os fins da Sociedade para
o Desenvolvemento Comarcal de
Galicia, que é a que xestiona D.

Andrés Precedo Ledo, non ten esa
competencia, anque sí traballa no
desenvolvemento das comarcas, e
entre as súas actuacións inclúense
múltiples e variadas actividades. 

2) Que as ‘fontes consultadas’
para afirmar que a “relación deste
político [referíndose a D. Andrés
Precedo Ledo] coa Obra é eviden-
te”, non son moi de fiar ou alome-
nos, non están ao día, toda vez que
Precedo Ledo, leva varios anos á
marxe total e absolutamente da es-
trutura e infraestrutura do Opus
Dei, obra que abandonou hai xa uns
anos e coa que non mantén na ac-
tualidade o máis mínimo vínculo. 

3) Que a Sociedade para o
Desenvolvemento Comarcal de
Galicia non ten organizativamen-
te, nada que ver cos Grupos de
Acción Rural –chamados tamén
na reportaxe “Agrupacións Lo-
cais para o Desenvolvemento Ru-
ral’, figura esta que non existe–.
Probablemente, o autor da repor-
taxe está confundindo os ‘Grupos
de Acción Local’ que dependen
de ‘Agader’ con outras estruturas

que nada teñen que ver.
4) Que a Sociedade para o

Desenvolvemento Comarcal de
Galicia, que depende da Secreta-
ría Xeral de Planificación e De-
senvolvemento Comarcal de Ga-
licia –dependente á súa vez da
Presidencia da Xunta de Gali-
cia–, á fronte da que se atopa
Don Andrés Precedo Ledo dende
a súa creación, constitúe xunto
coas Fundacións Comarcais un-
ha estrutura territorial de apoio
ás iniciativas de desenvolvemen-
to local, e actúa tanto nas comar-
cas rurais como nas urbanas ou
noutras de carácter intermedio. 

Sen máis ánimo que o de acla-
rar tanto as falsas vinculacións es-
tablecidas nesa reportaxe, así co-
mo o cometido da Sociedade
Anónima para o Desenvolvemen-
to Comarcal de Galicia no proce-
so de desenvolvemento do noso
país, aproveitamos para enviar-
lles un moi cordial saúdo.♦

GABINETE DE COMUNICACIÓN
DE DESENVOLVEMENTO

COMARCAL

Os textos enviados a esta sección non
deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome,

enderezo, documento de identidade e
asinados.

A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.

Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.



A bandeira
da besta
Alfonso de la Vega, co-
mentarista habitual de La
Voz de Galicia, opina sobre
a bandeira galega: “O col-
mo do despropósito é core-
ar a bandeira da besta, do
home degradado e escravo
das súas paixóns, que iso é
o que significa na cultura
occidental a estrela inverti-
da de cinco puntas adoptada
polos independentistas ga-
legos” (La Voz de Galicia,
12 de outubro).♦

Xuízo
a Garzón
O xuíz Garzón “ten certa
propensión a penetrar en
materias que mediaticamen-
te son moi atractivas –pro-
ceso a dictadores hispanoa-
mericanos, por exemplo–,
pero que despois xuridica-
mente son moi difíceis de
fundamentar”. Así opina
Emilio Olabarria, ex mem-
bro do Consello Xeral do
Poder Xudicial e actual par-

lamentario do PNV na cá-
mara de Vitoria (El Temps, 8
ao 14 de outubro). Olabarría
opina tamén sobre a Lei de
Partidos: “Este é o único pa-
ís do mundo no que ocorre
algo así. Uns partidos políti-
cos poden ilegalizar a ou-
tros, cando todos deben
competir nun sistema de li-
bre concorrencia entre si, un
principio esencial da demo-
cracia. Deste maneira proí-
bense ideoloxías concretas,
criminalízanse ideas”.♦

Miller
lembra
os segredos
de Ford 
O dramaturgo norteamericano
Arthur Miller, que recibirá o
premio Príncipe de Asturias o
vindeiro día 25, escribe un ar-
tigo sobre os compromisos do
século XX (El Pais 14 de ou-
tubro) no que lembra “o pe-
riodo que acabaría co trunfo
do fascismo ou coa derrota
deste, incluido o fascismo aní-
mico que nos rodeaba”. “Esa
plaga –di Miller– xa se apo-
derara de Alemaña e Italia,
dúas das grandes culturas eu-
ropeas. E nos Estados Unidos,
despois de todo, os lincha-
mentos non eran infrecuentes
no sur nesa época, unha época
na que a fábrica Ford gardaba
gas lacrimóxeno no sistema
de extinción de incendios por
se aos traballadores se lles
ocorría facer unha sentada, e a
policía privada de Ford tiña
dereito a entrar en casa de cal-
quer empregado para ver se
vivía como Ford consideraba
que debía facelo”.♦
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Apúntanme dende a ANT que
máis dun lector tense interesado
por mais detalles en relación co
artigo sobre o paseo marítimo de
Vigo e chego á conclusión de que
é un idea bonita, pouco partidista
e que podería ser apoiada por un-
ha coalición. A fin de contas, trá-
tase de facer obras e deixar Vigo
coma un pitiminí, cunha colec-
ción de traballos de notábel enver-
gadura e outras sinxelas, sen gran-
des pretensións, todas interesantes
e non gratuítas pero que no seu
conxunto fagan visíbel todo Vigo
dende o mar nun espectáculo úni-
co, de continuidade e luminoso
que chame a atención no mundo,
que nos desmarque da necesidade
de ocupar todo o volumen do chan
costeiro e non só nos deixe ver o
mar, xa que o propio paseo, aínda
que sexa de madeira, fará de mu-
ro de contención contra dos malos
faríos, as ideas descargadas “se
me acaba de ocurrir” enrriba da
mesa e dará atá diría que pábulo a
unha imaxinación desbordante
que esta cidade tamén creo que
ten cando as ideas no chegan dita-
das no correio da manhá. 

Vou explicalo. Non creo que
teñamos cartos nin amigos en Ma-
drid para facer unha cidade das
Ciencias como Valencia, pero pro-
babelmente si podamos garantir
no Plano Xeral, un papel a fin de
contas, un proxecto desta natura-
za, un camiño dende San Simón a
Baiona con accesos verticais a de-
terminados lugares ou fitos que en
boa medida están en marcha. É un
peine –a simplificación é dun ar-

quitecto–que primeiro bota un raio
á Illa de San Simón con todos os
proxectos que sobre ela circulan;
que segue na Guía que podería ser
estación biolóxica internacional co
apoio da UE para o que a universi-
dade xa conta con cáseque millón
e medio de euros; achégase o edi-
ficio da Xunta e sigue ata o Ber-
bés, onde visto o fracaso dos pe-
quenos negocios convido a pensar
en adicar a zona a alta tecnoloxía
como ocurre en Barcelona, para
seguir coas Cíes e a futura Casa
Mar e finalizar en Bouzas –en ple-
no desenrolo do Peri– o percorrido
urbán, que levaría a continuación a
Samil (Casa das Palabras), o chalé
romano da praia do Vao e a súas
cotorras –as colonias de paxaros
exóticos son famosas e se non que
lle pregunten os monos de Gibral-
tar e outras especies en Londres–
pechar co Museo do Mar e facer
algo no Portiño como fin de Vigo
–queda unha rampa e parte dunha
fábrica de salazón– para empalmar
coa praia de Patos, Monteferro e
Praia América e finalmente con
Baiona. Cada un destes fitos mar-
cados por un monumento, posibel-
mente igual se se quere aforrar, pe-
ro encargado a artistas de garantía
como pode ser o caso de Leiro. 

A ventaxa é que non se preci-
sa un plan único, trátase de ver o
que se leva feito dende unha po-
sición singular e chamar a aten-
ción internacional precisamente
pola innovación. O resto, as va-
riacións, os detalles queda en
man dos lectores e do bon facer
da arquitectura moderna.♦

O mar como trinque
da cidade

XOHÁN VILA

Pode non haber cartos, pero sí se po-
de incluír no Plano Xeral de Urbanis-
mo unha idea que une polo mar a to-
dos os concellos da mancomunidade.

Vigo

Furia
BIEITO IGLESIAS

Oatentado contra un cuartel de Nafarroa, a habitual carnificina
de Oriente Medio, os terrorismos de aquí e de acolá
inscríbense nunha modalidade de violencia que acompaña á

humanidade desde a horda orixinal. Trátase daquel romance ferino
que ofrece nun capítulo o ascenso dunha clase, abatida nos parágra-
fos seguintes por outra caste emerxente; que narra a expansión de
imperios afundidos con temerosa ruína en páxinas posteriores, esfa-
relados en po de naciós. Pero rexístranse actos violentos que non
procuran obxectivos tan transparentes. Digamos que suceden nun
horizonte de nihilidade onde o mundo é non nada, sen chegar a ser
algo. Falamos dese asasino en serie de Washington, que caza huma-
nos como se fosen coellos; dos raparigos que, no estadio do Sevilla,
usaron unha caxata como arma, emulando ó pirata coxo John Silver
o Longo; de novas atroces que enchen xornais e chupan cámara
televisiva. Sempre houbo unha fascinación por tales inmundicias (os
faits divers –sucesos– triunfaban na imprensa francesa do XIX e El
Caso varría na España franquista), quizais porque exemplifican o in-
ferno sartriano: o inferno son os outros. Os criminólogos norteame-
ricanos din que os killers pecan de soberbia. Naturalmente. Son luci-
ferinos, como o Anxo Caído refugan a beatitude se implica obedien-
cia ás pautas, o seu lema é Non servirei. Son encarnaciós do Espírito
que nega eternamente. Case nunca se imitan ó criminoso diletante
de Dostoievski. A maioría busca conquistar algún poder, mata por
saír no telexornal, pra redimirse da insignificancia. Sen a grandeza
dun Prometeu, incapaces de roubar o lume dos deuses olímpicos,
conténtanse con depredar un cuarto de hora de notoriedade. As máis
das veces asístese á furia de parvos insurrectos.♦
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Emilio Olabarria.
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¿Qué importancia teñen as
propostas do BNG aprobadas
no debate da autonomía?

Son de distinto calado. Unhas
máis imediatas, outras con evi-
dente trascendencia política. Entre
as primeiras tería que citar a cons-
trución de 2.500 camas para a ter-
ceira idade no prazo de tres anos
ou o compromiso de que a Xunta
se dirixa en galego a todas as ad-
ministracións do Estado presentes
na nosa comunidade. Entre as de
evidente repercusión política po-
dería citarse a que insta á Xunta a
que lle envíe ao Parlamento un
documento que reflexe todas as
competencias que restan para
completar. O prazo fixado é de
dous meses. Ademais, o informe
da Xunta será debatido na cámara,
así como as estratexias a seguir
para acadar o traspaso. Aí queda-
rán fixadas as distintas posicións
de cada partido sobre o autogo-
berno. O debate pode servir, entre
outras cousas, para que rematen as
manobras de confusión.

Unha das resolucións apro-
badas cuestiona a conformación
do Tribunal Constitucional.

É a primeira vez que se cues-
tiona o nomeamento dos mem-
bros do Tribunal Constitucional.
Implícitamente vense recoñecer
que non está ben resolto o pro-
blema da súa composición por-
que só está repre-
sentada unha das
partes, a do Esta-
do central. Inten-
taremos que se
tome nota e se re-
vise. Hai que ter
presente que o
TC é básico á ho-
ra de interpretar o
Estado autonómi-
co.  

¿Porque de-
mandaron que o
fiscal do Tribu-
nal Superior
compareza no Parlamento?

Sempre defendemos que o
Tribunal Superior de Xustiza se-
ña o máximo órgano xudicial de
Galiza, a non ser en temas de ca-
sación. Por iso reclamamos que
o Fiscal Xefe do TSXG teña o
mesmo comportamento institu-
cional que o Fiscal Xeral do Es-

tado. Que teña unha relación di-
recta co Lexislativo galego. Que
presente cada ano un informe e
que o Parlamento poda exercer
unha función de control.

E os Fondos Estructurais...
Aprobamos

que os fondos es-
tructurais da UE
que lle corres-
ponden a Galiza
non só teñan un
reparto xusto por
parte do Estado,
senón que a súa
distribución e
xestión se realice
na Galiza. Isto
aumentaría con-
siderabelmente a
nosa autonomía
financieira. Pero

tamén existiría maior capacidade
de control sobre o diñeiro. O Go-
berno autónomo coñece loxica-
mente millor as necesidades que
o Goberno central.

¿As propostas de debates
anteriores nunca chegaron a
levarse á práctica?

Todo depende de se existe ou

non vontade política. Por unha
banda hai que ter en conta que fo-
ron aprobadas unánimemente, pe-
ro por outra tamén é certo que o
Goberno non está obrigado a
cumprilas. O papel da oposición,
en todo caso, non só é o de pre-
sentar propostas, senón o de reali-
zar un seguimento e control de se
se executan ou non. Pola nosa par-
te, non estamos dispostos a xogar
coa cenificación, que no Parla-
mento se acorden unhas propostas
e logo a realidade demostre que
non se fai nada. Sabemos que a
Xunta non pode impoñerlle al-
gunhas delas ao Goberno central,
pero o que imos esixir é que mos-
tren a vontade política de levalas a
cabo. Non estamos dispostos a
que ocurra como coa demanda de
que se cree a Confederación Hi-
drográfica Galega. Dez meses
despois non é que non haxa nada
feito, é que non vimos o máis mí-
nimo paso para conseguilo.

¿A que atribúe ese cambio
no PP que agora aproba pro-
postas do BNG?

Hai unha evidencia que o PP
de Galiza xa non pode negar: ca-
da vez temos menos peso nas de-
cisións do Goberno central. Aí es-
tán os orzamentos un ano máis
para corroboralo. O AVE, o Plano
Hidrográfico, a Lei de Calidade
no Ensino... O PPdeG xa non fala
do Goberno Amigo porque Galiza
está discriminada a ollos vista.
Pero, ademais, é que o Goberno
central está a invadir temas de
competencia exclusiva autónoma.
Por outra banda, nesta lexislatura
instaurouse unha certa normalida-
de institucional de mínimos que
antes non existía. O PP abando-
nou os mecanismos habituais non
só de rexeitar as nosas propostas,
senón mesmo de debatelas.

Apoiaron esas 16 propostas
malia a dureza do seu discurso
por comparación co de Beiras.

O formato que utilizou o
BNG neste debate é o mesmo que
viñemos utilizando nos dous últi-
mos anos. O PP tamén respostou
o mesmo todos estes anos, que eu
era moito máis duro ca Beiras,
que lle emendaba a plana. Non
hai nada diso. O meu discurso e o
de Beiras forman parte dunha es-
tratéxia común. Beiras analiza o
contexto no que se move a auto-
nomía, a mín tócame analisar os
distintos eidos do Goberno e rea-
lizar as propostas. A miña misión
é facer unha crítica alternativa.
Polo demais, se analizamos o dis-
curso de Beiras ollaremos críticas
moi contudentes ao Goberno au-
tonómico. Mesmo afirmou que
estamos nunha parálise idéntica a
cando se apresentou a moción de
censura.

¿Analizará a Executiva do
BNG o debate?

Analizará, coma sempre. Fa-
remos unha valoración de con-
xunto de como foi e de como o
percibiu a sociedade. E fixare-
mos a estratexia de control das
propostas aprobadas e doutras
que non foron tomadas en consi-
deración neste debate.

Beiras criticou con dureza
a Touriño. ¿Perigan os pactos
municipais?

Foi un rifi-rafe parlamenta-
rio. Beiras unicamente lle lem-
brou que o discurso que el em-
prega en Galiza é moi distinto do
que práctica o seu partido en
Madrid, totalmente supeditado
ao PP. Pero iso non ten nada que
ver cos pactos municipais.♦
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Á mesa con
Tabucchi
XOSÉ L. FRANCO GRANDE

Teño debilidade por
Tabucchi, narrador que
sabe administrar moi

ben o material narrativo, ir á
esencialidade, non perderse
en voltas e reviravoltas que
case sempre destragan o rela-
to mellor artellado.
Impresióname a súa
austeridade narrativa, dende
o “Nocturno hindú”, ata o”
Réquiem” ou “Afirma Perei-
ra”,  ou “Si sta facendo sem-
pre più tarde” . A súa
literatura  é o mellor reverso
que se pode imaxinar do
barroquismo da narrativa his-
panoamericana, que a algúns
nos custa  aturar.

Portugal e a súa lingua
son para el lugares de afecto.
Por iso comprendemos e esti-
mámo-las actitudes do escri-
tor italiano, non xa de simpa-
tía, senón de identificación
con Portugal, coa súa cultura,
coa súa lingua,  co pobo por-
tugués. Actitudes que xorden
da cultura, do coñecemento,
da experiencia vital, tan
ausentes naqueles que só ven
en Portugal aquilo que, ó seu
xuízo,  lles permite soster un-
ha suposta superioridade que
acostuma ser un indicador de
real inferioridade e de
incultura. Os españois só se
senten superiores en
Portugal, e un non sabe ben a
que pode ser debido. ¿A que
son imperialistas fracasados,
que dicía Castelao? 

É xusto encontro en
Tabucchi unha entusiasta e
ardente valoración de algo
que por aquí acostuma ser
motivo de “escarnho e maldi-
zer”: o amor pola cociña po-
pular portuguesa. Amor que
xorde do coñecemento. E do
amor. E da amplitude de
espírito.  Porque da ignoran-
cia só pode xordi-lo tópico.
Poucos saben valorar, coma
el acredita facelo, un “sarra-
bulho à moda do Douro”,
unha “açorda”,  unha
“sargalheta”, un “ensopado
de borreguinho”, unha
“feijoada transmontana”, un
“arroz de tamboril”, etc.

Tabucchi, no seu
“Requiem”, por exemplo,
deixounos algunhas páxinas 

moi fermosas sobre esas e
outras especialidades. Soubo
entrar por esa vía na alma do
pobo portugués, cousa que
non se adoita por acá. Claro
que os de por acá non acostu-
man ser xentes traballadas po-
la cultura coma Tabucchi, nin
saben nada de Portugal, nin de
ningún outro país, nin teñen
outra sensibilidade cá da
enchenta e a da vulgaridade.

Teño unha razón máis pa-
ra a miña sintonía coa persoa
do escritor Antonio Tabucchi.
Confío que non tardemos en
gozar xuntos dun “arroz de
sarrabulho à moda do
Douro”. Amén. (E non
“¡venga!”, que diría o palla-
so de Iria Flavia).♦

Alfredo Suárez Canal 
‘O PPdeG xa non fala do Goberno Amigo’

A. EIRÉ

O Debate da Autonomía estivo marcado este ano polo diálogo institucio-
nal. O ramo final foi a aprobación de 16 propostas apresentadas polo BNG,
algunhas cun importante contido político. O coordenador parlamenta-
rio dos nacionalistas, Alfredo Suárez Canal, analisa o que supón este
feito e a importancia dalgunhas das iniciativas apoiadas unánimemente.

‘Non estamos

dispostos a que o

Parlamento aprobe

unhas propostas e

logo o PP se

esqueza delas”

XA N  C ARBALLA



Cando o nacionalismo debate a ne-
cesidade de aumentar o campo
competencial do Estatuto, a ponen-
cia política de Esquerda Nacionalis-
ta afirma que no marco estatal e eu-
ropeo e “na dinámica política actual
non existen na práctica competen-
cias exclusivas”. O ponente consi-
dera que o aumento lexítimo do au-
togoberno debe camiñar na pers-
pectiva dunha “maior corresponsa-
bilización competencial con Bruxe-
las” e unha “maior distancia que
implique asumir máis deberes e res-
ponsabilidades para con Madrid”.

A ponencia tamén se pronun-
cia a prol dun acordo con CiU,
ERC, PNV e EA “para que os
movimentos nacionalistas no in-
terior do Estado non fiquen sen
voz en Europa”. Considera EN
que coa reforma electoral ningún
destes partidos acadaría repre-

sentación por si mesmo.
Son estas, as propostas máis

novidosas das ponencias que es-
te partido discutirá o próximo 26
de outubro.

No ámbito galego, considera
agora un erro que o BNG se
apresentase como alternativa de
goberno nas pasadas eleccións au-
tonómicas. A ponencia de EN pre-
gúntase se nalgún momento “a ci-
dadanía tiña a percepción real de
que se estivesen a dar as condicións
económicas, políticas e materiais
para que se producise un cambio no
Goberno”. É máis, inquírese se, no
caso de que así sucedese, “o electo-
rado desexaba que o Goberno fose
encabezado polo BNG”.

Críticas á Asemblea do BNG

EN mostrase moi crítica coa últi-

ma Asemblea Nacional do BNG,
afirmando que a “tentativa hexe-
monizadora nos ámbitos de deci-
sión non favorece a imaxe de de-
mocracia interna e pluralidade
que ten caracterizado ao Blo-
que”. Alaba a nova estructura coa
criación da Executiva e afirma
que “debe ficar aberta a porta á
reflexión” sobre o papel que debe
desempeñar Beiras no futuro. 

EN aposta, por outra parte,
polo frontismo “alicerce sen o
cal é inconcebíbel o BNG”, ao
tempo que defende o papel dos
partidos dentro do Bloque, “por-
que, sen partes non hai BNG”. 

Neste senso, EN aposta por
“afrontar novos desafíos” que pa-
san polo “reforzamento e expan-
sión do partido” para ter maior
peso dentro do nacionalismo. 

Esquerda Nacionalista “non
esquece o debate sobre a unidade
das forzas socialistas de obe-
diencia galega” e aposta por un
proxecto de confluencia, rexei-
tando a súa desaparición ou sim-
ple integración noutra forza.
Neste sentido critica a “desidia

dalgunhas direccións e/ou perso-
nalidades políticas” que non es-
tán por esa labor unitaria. A po-
nencia considera tamén que EN,
despois da marcha de Beiras, po-
de “voar coas súas propias ás”.

Polo demais, o partido xulga
como o “único elemento positi-
vo do Goberno Fraga” o “contri-
buto á xeneración dun clima de
diálogo institucional que poda
repercutir no beneficio da socie-
dade galega”, pero critica “os
excesos escénicos” de X.M.
Beiras. EN mostrase tamén moi
crítica co PSOE de quen afirma
que “a desorientación, o portu-
nismo e a deslealtade son ele-
mentos consustanciais da súa
acción política na Galiza”.

Na asemblea non poderán
participar Xosé M. Beiras, En-
carna Otero, Ferreiro Abelleira e
Alexandre Sánchez Vidal sus-
pendidos de militancia. Beiras
foi sancionado por un ano, Otero
e Abelleira por seis meses e Sán-
chez Vidal por un mes por deso-
bedecer á dirección de EN na
Asemblea do BNG da Coruña.♦
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Se en anteriores ocasións o debate do Estado da Autonomía era es-
quecido ao día seguinte de celebrado, este ano, unha semana des-
pois, aínda seguen a discutirse os seus efectos. 

Non se analizan sen embargo os discursos, nin sequera as pro-
postas e a posibilidade de que se cumpran ou non. Esquécese que
Mariano Raxoi, vicepresidente do Goberno central, se opuxo pu-
blicamente e de inmediato ás reivindicacións autonomistas do Par-
lamento galego, establecendo unha dicotomía dentro do PP. 

Contradicción presente tamén entre as críticas ao diálogo de Pé-
rez Touriño e as prácticas de colaboración entre PP e PSOE en Ma-
drid. As primeiras discrepancias xurdiron xa nalgúns concellos so-
cialistas que temen que a negativa de Touriño a sumarse ao diálo-
go os conduza a unha incómoda marxinalidade.

Semella, sen embargo, que o debate unicamente acadou reper-
cusión interna no seo do BNG, reverdecendo a pretendida confron-

tación Beiras-UPG. Este partido volta aparecer como esa forza po-
lítica intransixente que impide o aggiornamento do BNG que, sos-
peitosamente, lle demandan os seus contrincantes. Pero é moi im-
probábel que a UPG, no preludio dunhas eleccións municipais, vaia
cuestionar unha Executiva que conta co seu apoio decidido e que,
en bon número, nutre. Os tempos non están para que o nacionalis-
mo xogue a polémicas internas e iso, despois da foguetería da últi-
ma Asemblea, parecen telo claro xa todos os sectores da fronte.

Por outra parte, os sondeos oficiais realizados tras o debate
apuntan a unha recepción social positiva da actuación do BNG
no mesmo. Unha noticia que pode servir para aclarar as dúbidas
dos que internamente aínda non percibiron axeitadamente o sal-
to do zapatazo, da política de xestos, máis ou menos escénicos,
como oposición frontal, ao diálogo institucional como alternati-
va de goberno.♦

Divisións internas tras o debate do diálogo
A. EIRÉ

O roubo das
deputacións
XOSÉ M. SARILLE

Na de Ourense faltan
facturas, non hai xus-
tificantes de

publicidade. Todo se tramita
polo procedimento de urxen-
cia para evitar a licitación a
través de concurso. Según o
Consello de Contas, declaran
convenios por medio millón
de euros e non declaran por
un millón. Descubriron unha
conta bancaria da
Deputación que non figuraba
no estado de tesourería. Son
unha banda, que ademais
asignan postos de traballo
por decenas, a fillos, consor-
tes e sobriños. 

Na de Lugo, o outro que
tal baila, contrata a Julio
Iglesias e o cantante pide o
voto para doña Manolita,
porque lle viu que tiña
mucha estoicidad.
Estoicidad, dixo o mamón de
Miami, como xa largara
outra vez que en gallego mi
lingüística no es muy buena
e aquela outra de en gallego
se dice Obradoiro pero tam-
bien se puede decir Obradei-
ro. Esta última recitouna
cando o contratou Vázquez
Portomeñe por trescentos
quilos para cantar no
Xacobeo. Cousas da cultura
e dos camponeses do
interior, que ven medrar a
herba e aquí todos nos
escarallamos co riso pola sa-
gacidade da broma. 

E tan panchos desfrutan-
do da distensión política e do
diálogo. Que os do  PP son
bós en Galiza. Maus son os
do  centro. Do centro xeográ-
fico. Que está moi ben o diá-
logo, dixo un poetiña estrate-
ga mentres explicaba neste
xornal como será o mundo o
ano que vén.

E os presidentes das
deputacións ao seu, que é
malversar e que alguén os
abanee. Uns tipos que non
son elexidos directamente e
que xestionan directamente.
Sen control democrático. Pa-
gan espectáculos polo San
Froilán; ou sexa dan servizos
directos como no
franquismo, cando a súa fun-
ción, de non desaparecer, se-
ría a de cooperar cos
concellos pequenos. Pero hai
que dialogar, dixo Beiras, e á
marxe de quen o considere
necesario, todos os frouxos,
conachos, tragasubsidios, e
sobre todo, os que cren como
prosmas que a política pode
ter a calma do templo e a
bondade dos santos, alégran-
se con tanta harmonía.

Namentras pactaban o
que eles saberán, D’Alema
asistía á santificación de San
Josemaría. Estamos no mun-
do. En sintonía. Son tempos
de diálogo e concordia.

¡Crise! ¿Que crise? dicía
un nacho tumbado nunha ha-
maca, rodeado de merda por
todas partes, mentres tomaba
un martini líquido, na porta-
da dun disco de
Supertramp.♦

Aposta porque o BNG
se presente ás eleccións europeas con CiU, ERC, PNV e EA

Esquerda Nacionalista afirma que o BNG non era
alternativa de goberno nas pasadas eleccións

A.E.
Esquerda Nacionalista celebrará a súa IV Asemblea o 26 de
outubro en Lugo coa idea de impulsar un “crecimento or-
ganizativo” que lle permita ter un papel máis importante no
seo do BNG. Para logralo deberá superar as divisións in-
ternas aparecidas logo da Asemblea do BNG en A Coruña.

Antón F. Oca, Presidente de Esquerda Nacionalista.                                                                                                                                                                                     A . N .T.



¿Como valora a nova situación
política galega de diálogo entre
o BNG e o PP?

Penso que se ten que dar unha
alternativa ao Partido Popular,
tentando buscar un amplo acordo
entre o PSdG e o BNG. Pese a
problemas concretos nos conce-
llos, os pactos foron moi positivos
para ambas as dúas forzas e, por
suposto, para a cidadanía. Sería
un erro que esta situación de diá-
logo entre Beiras e Fraga, rompe-
se cos compromisos das dúas for-
zas progresistas. Máis ben penso
que se trata dunha situación per-
soal dos dous políticos, pero que
pronto cambiará coa revisión do
liderazgo no BNG e no PP. 

¿Considera entón que se de-
ben renovar os pactos locais?

Sería unha actitude suicida por
parte de ambas as dúas forzas que
entrasen en polémicas entre elas
como se albiscou no debate da Au-
tonomía. Pouco se gaña si se rabu-
ñan votos do BNG ao PSdG e vi-
ceversa. Aquí o problema está en
entrar no feudo electoral do PP.
Ten que elaborarse unha nova
maioría como alternativa. Xa leva-
mos moitos anos e Galicia merece
ensaiar outras formas de goberno e
levar adiante outros programas.
Fai falta un cambio de rumbo, con
independencia da relación de co-
ñecemento persoal entre Fraga e
Beiras. Espero que a mesma non
sexa máis que unha anécdota dada
a traxectoria política de ámbalas
dúas forzas en democracia.

A pesar de que as estatísticas
non favorecen a Galicia, o voto se-
gue a ser maioritariamente con-
servador. ¿Como se pode explicar
esta inmobilidade do electorado?

O Estatuto de Autonomía ten
acadado para Galicia un nivel de
autogoberno extraordinario, cuns
orzamentos envexábeis de arre-
dor dun billón das antigas pese-
tas. Isto fai do noso país case un
Estado Federal, con moitos fon-
dos que ademais chegan da Unión
Europea. Pero outra cousa é o que
fagan as institucións con eses
fondos. Galicia está desperdician-
do unha ocasión histórica, sobre
todo no tocante á integración eu-
ropea. Coa inclusión dos países
pobres deixaremos de recibir eses
cartos e non haberá polo tanto ese
colchón que amorteza as inefica-
cias e a mala xestión actual.

Pero non é só que os galegos
non se decaten. Facendo unha
análise de forzas políticas vemos
como o PP conseguiu artellar un-
ha organización moi estábel nas
catro provincias, con certos com-
poñentes clientelares, pero tamén
con presencia nas cidades. Con-
tan cun liderato indiscutíbel e ca-
rismático. En terceiro lugar pro-
duciuse un cambio no discurso.
Pasou de conservador e antiauto-
nomista, a un galeguista, sexa au-
téntico ou non. Os outros dous
partidos van por ese camiño.

Situación do Estado

¿Pensa que vivimos unha invo-
lución autonómica?

O PP está propiciando un retro-
ceso importante no desenvolve-
mento do Estado das Autonomías.
En primeiro lugar un retroceso den-
de o punto de vista da dimensión
nacional. Estase volvendo a unha
vella retórica de nacionalismo es-
pañol que parecía atenuada pero
que volve a recuperar protagonis-
mo a través dos discursos, mitos e
símbolos empregados polo PP. Isto

é grave porque implica descoñecer
a realidade de España como Estado
plurinacional. Non é nin o espírito
da Constitución, nin do que se ten
avanzado nestes 20 anos.

En segundo lugar existe un
retroceso na dimensión do auto-
goberno. O Estado das Autono-
mías é aberto e deveu crecente-
mente en Estado Federal. O PP
en lugar de tentar darlle solu-
cións federais ao Estado, preten-
de, moi cuestionábelmente, re-
cortar as súas potencialidades co
peche do proceso autonómico. 

¿De que maneira se pode
avanzar nese Estado Federal
do que fala?

Por un lado aumentando o au-
togoberno. Doutra banda son ne-
cesarias institucións multilate-
rais. Non existe un Senado como
cámara de representación das na-
cionalidades e das rexións, non
hai conferencias dos presidentes
das Comunidades Autónomas
que se reúnan habitualmente co
presidente do Goberno central

para discutir os diferentes temas,
as conferencias sectoriais non
funcionan como órgano de toma
de decisións e cooperación... Fal-
ta a implicación e o protagonis-
mo das diferentes comunidades
na dimensión do Estado. Deben
crearse ámbitos nos que se discu-
ta a plurinacionalidade, o respec-
to ás culturas, ás linguas, aos fei-
tos diferencias e un elemento bá-
sico como é a solidariedade. 

Ademais, un Federalismo co-
mo o español debe ser asimétrico.
Non son o mesmo as nacionalida-
des que as rexións. Un federalismo
plurinacional non pode ser simé-
trico. Con esta fórmula frearíase
esa involución do PP, esa volta á
idea de España, a un neofranquis-
mo. Tamén se evitaría o intento de
non deixar avanzar nas competen-
cias. Lograríase, do mesmo xeito,
unha solidariedade interterritorial,
moi necesaria para Galicia.

¿Como ve as propostas de
Maragall e de Touriño?

Dende logo sintonizo moito

con elas. Necesítase ter presencia
firme en Madrid por medio do Se-
nado. Tamén posuír canles de par-
ticipación na Unión Europea e que
se faga un novo reparto de compe-
tencias. As comunidades amósanse
capaces de asumir máis cotas de
autogoberno e hai que dicirlle ao
señor Aznar ou a quen sexa que iso
non é ningún drama. É un froito da
xestión e da evolución política dun
sistema sempre aberto como é o fe-
deral. Por iso a reforma do Estatu-
to é necesaria. Pódense ademais
engadir novas competencias. Hai
cousas que quedaron fóra porque
naquel momento non se pensaron.
A reforma do Senado facilitaría
ademais a presencia das nacións na
Unión Europea, como se fixo en
Alemaña e que é imprescindíbel.

¿Que opina da recente pro-
posta de Ibarretxe?

Non comparto a proposta dun
Estado Libre Asociado. En primei-
ro lugar porque subxace unha idea
de nación organicista que non podo
compartir, xa que faría referencia a

unha idea primixenia dun Euskadi
imaxinario, sen ter en conta a reali-
dade multicultural do mesmo e a
propia cidadanía. As nacións son
plurais no seu interior e non se po-
den basear nunha pureza étnica, ra-
cial, lingüística ou histórica. 

En segundo lugar tampouco se
trata dunha proposta feita nun mo-
mento de paz, xa que a metade da
poboación non pode discutir por-
que está sometida a unha violen-
cia armada. Non se dan as condi-
cións para elaborar un debate mi-
nimamente sereno e participativo.

Pero substantivamente falan-
do, en terceiro lugar cómpre des-
tacar que a figura do Estado Aso-
ciado é residual no mundo. Podé-
mola atopar en casos tan dubido-
sos como Micronesia, Porto Rico,
Surinam... A mellor imaxe para
representar esta figura é a rela-
ción entre un león e un rato. E di-
cir, a relación entre unha gran po-
tencia e unha colonia satélite. Fa-
lamos dun modelo residual, cun
estatuto precario no xurídico e
cunha relación de dominación
económica total e absoluta... Pen-
so que Euskadi debe aspirar a ser
moito máis no conxunto do Esta-
do Español. ¿Ou o señor Ibarret-
xe aspira a manter unha relación
con España como a que mantén
Porto Rico con Estados Unidos?

¿A que debería aspirar en-
tón Euskadi?

Por suposto non a crear unha
figura de subordinación e submi-
sión ao Estado español. Ten que
lograr acadar as características dun
auténtico Estado Federal, cun ni-
vel de autogoberno extraordinaria-
mente importante e aumentando a
súa influencia en Europa e na to-
ma de decisións do Estado. Euska-
di ten que abandonar a súa con-
cepción de nación orgánica. Póde-
se dicir que non está de acordo con
algúns postulados do Estado Fede-
ral, pero pódese discutir a que mo-
delo de federalismo asimétrico se
pode chegar. O do Estado Libre
Asociado erra dende todas as ópti-
cas e non axuda a resolver os pro-
blemas nestes momentos.

¿Que fórmulas se poden
presentar de partida para re-
solver eses problemas?

Hai que lograr que o PNV
abandone a súa alma máis aranista,
que é a máis intransixente e máis
organicista. A estratexia de con-
frontación entre o PP e o PNV non
serve de nada. Contribúe a fortale-
cer en España un nacionalismo
franquista e antibasco. En Euskadi
eses elementos conducen ao mes-
mo no sentido contrario, pero co
agravante da violencia. Deféndase
a idea que se defenda non se pode
transixir coa violencia. O PNV ten
que desmarcarse claramente dela e
empezar a dialogar xa que non só
non pode compartir os medios se-
nón que tampouco os fins. O que
pretende o movemento abertzale
non remata cun Estado indepen-
dente. Eu teño lido papeis e estu-
diado e observo que existe un pro-
xecto de sociedade monocultural
do que se pretende excluír a todos
os que non participen dese concep-
to de Euskadi. Queren unha socie-
dade euskaldunizada, cun estado
etnocrático e autoritario cara ao in-
terior, tal e como ocorre na ex-Iu-
goslavia ou na ex-Unión Soviética,
onde son perseguidas as minorías
étnicas. Ademais ocorre isto cando
a emigración está chamando ás no-
sas portas, xa sendo a península un
lugar multicultural de seu, histori-
camente falando.♦
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Ramón Máiz,
Decano de Ciencias Políticas 

‘España debe ser un Estado Federal asimétrico’

RUBÉN VALVERDE

Pasa por ser un dos principais mentores ideolóxicos do actual PSdG-PSOE. As
súas posturas contrastan, con todo, coas doutros teóricos da órbita socialista,
como é o caso de X. Portero Molina (ver nº anterior). Ramón Máiz é, desde hai
anos, un prestixiado estudioso das identidades nacionais. Recíbenos no seu des-
pacho da facultade, na que é catedrático é decano, tras unha morea de libros.

A . PA N AR O



A xente nova é moi escéptica
coa política ¿que anima a mili-
tar nun partido?

O escepticismo non lle afecta
só á mocidade, pero se eu me ti-
vese que dirixir a unha persoa
moza faría a seguinte reflexión:
todos estamos de acordo en que
o poder adquisitivo está baixan-
do a cada máis, tamén vemos o
difícil que está mercar un piso,
pagar unha hipoteca, a letra do
coche, ter un contrato indefinido,
en definitiva poder emanciparse.
Tamén coñecemos o problema
dos embarazos non desexados -
con nula resposta institucional-,
as dificultades económicas para
pagar unha matrícula universita-
ria, os libros, estudar o que un
quere, etcétera. Son exemplos
que serven para pór de manifesto

que as cousas non pasan porque
si, que obedecen sempre a deci-
sións políticas, a liñas ideolóxi-
cas que se plasman nos parla-
mentos e nos gobernos e que re-
quiren tamén dunha resposta po-
lítica, non a simple resignación. 

¿Non é o comunismo unha
posición ideolóxica pasada de
moda?

A UPG e por tanto a UMG
foron sempre organizacións hete-
rodoxas no campo do comunis-
mo, é dicir, alleas ás doutrinas
dos Partidos Comunistas oficiais,
por tanto que non se nos acuse a
nós nin dos seus erros, nin das
súas renuncias. Somos marxistas
en canto coidamos que é o único
xeito de garantir unha habitabili-
dade digna deste planeta fronte
ao caos e á desigualdade estrutu-

ral que representa o capitalismo,
e somos igualmente comunistas

en canto nos valemos do marxis-
mo como instrumento de análise

da realidade. Para ser marxista é
necesario analisar ben antes a re-
alidade e non facer aplicacións
dogmáticas ou de catecismo, pois
isto soe levar a auténticos dispa-
rates, e o único xeito de ser co-
munistas aquí é apostando por un
proxecto nacionalista. En termos
coloquiais: primeiro que haxa co-
mida na mesa para todos, logo
veremos de repartila equitativa-
mente.

Neste contexto, que signifi-
can estes vintecinco anos da
UMG?

É unha satisfacción que des-
pois de vintecinco anos a UMG
siga existindo. Isto débese ao co-
rrecto dos posicionamentos ini-
ciais, pero tamén é unha proba
da capacidade de adaptación a
diferentes contextos. Se te paras
a pensar ¿cantas organizacións
compartían con nós o espectro
xuvenil hai vintecinco anos e
cantas fican hoxe? Sen menosca-
bo para ninguén, isto demostra
un esforzo sincero por pervivir e
por darlles resposta aos proble-
mas da mocidade.♦
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Levaba moito tempo o alcalde
Vázquez buscando para A Coru-
ña unha referencia americana, un
edificio “estilo Chicago”. Nunha
conferencia na Facultade de De-
reito da nosa Universidade en xa-
neiro de 1999 avanzaba a idea de
construír un “gran edificio singu-
lar, como os de San Francisco”,
no futuro Parque Ofimático. O
proxecto quedou en nada porque
non vai existir tal parque. Pouco
despois poñía como exemplo a
imitar as torres Kio de Madrid.

De vagariño o Goberno muni-
cipal do PSOE foi concretando os
seus proxectos para facer da Coru-
ña a cidade dos rañaceos; e a últi-
ma orixinalidade presentouna Váz-
quez hai unha semana: “A cidade
convertirase nun novo Manhat-
tan”. Coincide este anuncio con
outro feito singular: a fachada dun
dos edificios de galerías da Mariña
cae a cachos e os seus inquilinos
denuncian a falta de axudas. Seme-
lla que o alcalde non quere vender
a imaxe da Cidade de Cristal –non
hai plan de rehabilitación da Cida-
de Vella e Pescadería e non ten asi-
nado ningún convenio para recibir
axudas da Xunta– e prefire que o
atractivo turístico de A Coruña se-
xan os rañaceos, é dicir, a fotoco-
pia dunha cidade americana.

Para conseguir este obxectivo
xa hai varios proxectos en mar-
cha: dúas torres xemeas de 32 pi-
sos cada unha na entrada da cida-

de no plan parcial de Someso, que
contará ademais con dezaoito edi-
ficios de dezaseis alturas cada un;
nunha parcela que en principio es-
taba destinada para o recinto fe-
rial, pero que se cambiou por indi-
cación dos grupos inmobiliarios,
que son os auténticos deseñadores
desta nova imaxe da cidade e os
que recollerán os beneficios.

O 2002 é o ano do despegue.
Anúnciase un edificio de 27 plan-
tas na zona do paseo marítimo de
San Roque de Afora, modificando
previamente o Plan Xeral de Orde-
nación Municipal (PXOM), que
só autorizaba un máximo de nove
plantas. Nesa mesma zona, no lu-
gar coñecido como As Percebei-
ras, fronte ao Millennium, outro
edificio de 40 plantas que según o
responsábel de Urbanismo, Fer-
nández Moreda, “ennoblecerá a
cidade”. Outras dúas torres de
cristal de 50 plantas no polígono
de Mesoiro, que superarán a altura
da torre Picasso de Madrid, de 157
metros, e probablemente os 210
metros do hotel Bali de Benidorm.

Pero aínda hai máis. O PXOM
permite construír outra torre de 55
plantas na parcela do actual Pavi-
llón de Deportes de Riazor. A nova
piscina que vai construír Emalcsa
xunto á torre de Maratón do Esta-
dio pode ser o inicio dunha opera-
ción máis ambiciosa co derribo do
pavillón, a piscina e o frontón, pa-
ra deixar sitio ao citado rañaceos.♦

Un novo Manhattan
MANUEL MONGE

O alcalde propón á Coruña como unha no-
va cidade de rañaceos, remedando NY,
mentres algunhas das antigas galerías de
cristal, símbolo da cidade, caen a pedazos.

A Cor uña

David Pena, secretario xeral da UMG

‘Detrás dos problemas diarios hai decisións políticas’
P.B.

Cúmprense  vintecinco anos do nacemento da Unión da Mo-
cidade Galega (UMG) e as mocidades da UPG vano celebrar
este venres, 18 de outubro, en Santiago cun acto político e
unha cea que xuntará vellos e novos militantes. Pronto pu-
blicarán un libro coa súa historia. Entretanto o seu actual se-
cretario xeral, David Pena, adiántanos un pequeno balance.



A.N.T.
“Pagan un complemento por ir
traballar. Para iso xa está o sa-
lario”. Partido Popular, prensa
local e sindicatos do concello
desataron a pasada semana en
Vigo unha campaña que goza-
ba de todos os ingredentes pa-
ra atraer a atención do públi-
co e provocar o escándalo. O
Goberno municipal explícase.

“Castrillo ofrece 360 euros a cada
funcionario por non faltar ao traba-
llo”. Era o titular a catro columnas
dun xornal local. “O alcalde propón
a paga anual para combater o ab-
sentismo laboral que acada o 11%”,
engadía. Os sindicatos, representa-
dos no concello, din “repudiar a
proposta por ofensiva e insultante”. 

Un portavoz municipal, des-
pois de desmentir estas interpre-
tacións, trata de colocar o tema
en antecedentes e lembra que o
anterior convenio, asinado polo
alcalde popular Manuel Pérez,
incluía “unha subida salarial en-
cuberta que logo foi paralizada
polo subdelegado do Goberno
por superar o incremento do 2%
contemplado nos Orzamentos do
Estado para os funcionarios”. 

Daquela as relacións do partido
conservador cos sindicatos, enca-
bezados polo presidente do comité,
o polémico representante da CIG,
Xosé Cabaleiro, eran excelentes. 

A proposta municipal que ve-
ñen de facer agora os nacionalis-
tas contempla un complemento
de productividade, pero “ligado
ao cumprimento de obxetivos,
iso implica menos baixas e máis
puntualidade”. “O anterior con-
venio, engade o portavoz munici-
pal, xa incluía un complemento
para os que tiñan un número de
baixas inferior a un mes, pero es-
te periodo resultaba tan longo
que era cumprido por case todos
e polo tanto convertiase nun com-
plemento xeralizado. Agora tráta-

se de que seña máis restrictivo”. 
Os sindicatos prefiren volver

ao de antes: subida para todos
sen condicións. Fontes munici-
pais entenden que todas as bai-

xas están xustificadas, pero “son
excesivas. O que queremos é que
a xente o pense un pouco antes
de pedir unha baixa cada vez que
está acatarrada”.  

Unha proposta pouco novedosa

Ante o escándalo provocado,
fontes municipais lembran que
complementos de produtividade,

vinculados ao cumprimento de
certas condicións, existen xa en
concellos como os de Santiago e
Barcelona, na Seguridade Social,
en Correos e empresas como Ci-
troën ou Indugasa.

O alcalde Lois Castrillo
anunciou, ao desatarse a polé-
mica, que o complemento de
produtividade era “unha pro-
posta de pacto cos representan-
tes sindicais”, pero que se non
hai acordo “será retirada de in-
mediato”.

Pola súa parte, o próximo
candidato municipal polo Par-
tido Socialista, Ventura Pérez
Mariño, afirmou, nada máis
coñecer a proposta que “se
chego a alcalde, o primeiro que
farei será retirar ese comple-
mento”.

Ao fio deste debate, o repre-
sentante da CIG e membro do
BNG, Xosé Cabaleiro, acusou
ao goberno municipal de contra-
tar a traballadores persoalmente
afíns”. A organización naciona-
lista decidiu abrirlle un expe-
dente “por estas declaracións di-
famatorias e sen probas contra
representantes da propia organi-
zación”.♦
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O alcalde lembra que existe un igual en concellos como os de Santiago ou Barcelona

Un complemento de produtividade aos funcionarios
desata a polémica en Vigo

A.N.T.
“No que vai de lexislatura non
se privatizou ningún novo servi-
zo, aínda que si se renovaron al-
gunhas concesións que xa viñan
funcionando desde hai bastantes
anos, como a recollida de lixo”.
Fontes municipais do goberno
vigués respondían con estas pa-
labras ás acusacións do Partido
Popular de ter privatizado nu-
merosos servizos públicos du-
rante o actual mandato.

“PP e meios de comunica-
ción falan das privatizacións de

forma incorrecta”, sostén un por-
tavoz nacionalista. “O que si se
contratan fora do concello, como
xa se facía antes, son asistencias
técnicas para traballos concretos,
por exemplo a revisión do pa-
drón da circulación. Isto resulta
obrigado porque cada ano o con-
cello ten que absorber máis ser-
vizos, por traslado de competen-
cias doutras administracións ou
porque se crearon novos, aten-
dendo a demanda dos cidadáns.
Aí está a lei de controlar os cans
perigosos, por exemplo, que an-

tes non existía e que agora é res-
ponsabilidade do concello”. 

A posibilidade, por outra
parte, de crear máis postos de
traballo públicos no propio con-
cello ven imposibilitada pola
actual lexislación. “Non pode-
mos ampliar o persoal propio
porque existe unha taxa de re-
posición de vacantes limitada.
Só está permitido, por exemplo,
cubrir as vacantes do 25% dos
funcionarios que se xubilan. Es-
ta norma deriva da Lei de Pre-
supostos do Estado e do equili-

brio orzamentario, decretado
polo Goberno central co obxec-
tivo de conter o gasto nas admi-
nistracións locais”. Desta limi-
tación están exentos a policía
local e os bombeiros, que son
precisamente os colectivos onde
se crearon novas prazas.

Entre os cambios impostos
polo actual goberno municipal
figura o de presentar a concurso
público a contratación de servi-
zos puntuais, como a xestión de
publicidade, que antes se reali-
zaban directamente.♦

A alcaldía da principal cidade de Galiza é a máis apetecida por todos os partidos.                                                             A . N .T.

O BNG desmente que privatizase ningún servicio

B. LAXE
O alcalde da Lama, Xurxo Can-
da, afirma que se pasa ao PP pa-
ra lograr máis investimentos pa-
ra o seu concello. Pero as moti-
vacións semellan ser moi ou-
tras. Enfadouse co PSdG-PSOE
por non nomealo deputado pro-
vincial e recalou no PP despois
de ofrecérselle ao BNG.

Xurxo Canda herdou do seu
pai a vocación de “servir ao po-
bo”. Tamén herdou a súa profe-
sión de traballador da extinta Cá-
mara Agraria. Desde este posto,
primeiro o pai e logo o fillo, arran-
xáronlle a moitos a posibilidade de
cobrar a Seguridade Social Agra-
ria, mesmo que vivan no Brasil ou
México e señan millonarios. Trá-
tase dunha traxetoria semellante
aos antíguos rexedores de As Ne-
ves, Ponteareas ou Salceda.

Cando se instinguiron estes or-
ganismos, Xurxo Canda montou
unha corredoría de seguros e conti-
nuou a realizar idénticas xestións.

Ao tempo comezou a súa ca-

rreira política. Entra no  CDS,
partido polo que se presenta can-
didato a alcalde en 1986. Como
concelleiro da oposición capitali-
za o descontento veciñal contra a
instalación da prisión provincial
no concello. Catro anos despois
ficha polo PSOE e, apoiado polo
familia Contreras, dona da farma-
cia, consegue cinco concelleiros.
Os dous que precisa para ser al-
calde préstallos Gregorio, o ex te-
nente de alcalde do PP e presi-
dente da Comunidade de Montes
da Lama, que se presenta agora
baixo as siglas de Partido Inde-
pendente da Lama.

Catro anos depois xa voa en
solitario. Racha co seu ex tenente
de alcalde, Gregorio, e apoiase no
médico. Miguel é un socialista de
Burgos que percorre con el casa

por casa pedindo os votos. Xurxo
Canda ten aspiracións políticas e
presiona ao PSdG-PSOE para
que o nomeen deputado provin-
cial en lugar do alcalde de Forne-
los de Montes, Serafín Martínez.
Ameaza con marcharse e como
Antón Louro non acede ás súas
pretensións, abandona o PSOE e
declárase independente. Miguel,
o seu tenente de alcalde non o
acompaña na travesía.

Comeza daquelas a ofrecerse
a outros partidos. Faino primei-
ramente co BNG, por medio da
súa mulller que foi candidata na-
cionalista en Pontecaldelas. O
Bloque rexeitao e achégase ao PP.

Os enemigos que se amistaron

Eran precisamente os do PP os

seus maiores enemigos. Unha e
outra vez lle preguntaban en que
investiu os máis de 300 millóns
que o concello recibiu pola insta-
lación do cárcere. No PP afirman
que o concello está tan sen re-
cursos que arranxos de estradas
como a da prisión ou de pontes,
tenos que pagar en solitario a
Deputación porque as arcas mu-
nicipais non teñen un euro.

O enfrontamento entre Xur-
xo Canda e o lider do PP, Salus-
tiano Garrido é total, ata o punto
de que Antas, o lugar do líder
popular está totalmente discri-
minado. As críticas do PP son
cada día máis fortes. Critícase o
seu soldo, que se marche a vivir
a Pontevedra coa súa nova com-
pañeira, unha rica emigrante
mexicana, ou que acuda á final

da Copa do Rei xogada polo
Celta en Sevilla con cartos mu-
nicipais. Tamén os máis de
1.800 euros qe cobra men-
sualmente. Critícaselle que go-
berne coma un dictador e que
pense que o concello é seu... En-
fróntase á Comunidade de Mon-
tes porque pretende que arra-
quen os piñeiros para os que re-
cibiron axudas da UE para cons-
truir un parque empresarial.

Pero, de boas a primeiras, apa-
rece amigado con Salustiano Ga-
rrido e anúncia a súa integración
no PP. O PSOE denuncia a situa-
ción como un claro exemplo de
transfuguismo. O alcalde resposta
que só pretende lograr máis inves-
timentos para ALama. É a mesma
cantinela que entonaron todos os
alcaldes que se pasaron ao PP ao
longo destes anos. Incluidos os
náufragos de Coalición Galega.
Un sector do PP opónse e olla co-
mo pedir unha auditoría de contas
que, afirman, “daría con Canda no
cárcere que o levou a alcaldía”.♦

O alcalde socialista da Lama pásase ao PP

Nacido para ‘servir ao pobo’



H.V.
O alcalde de Dozón, Adolfo
Campos Panadeiros (PP), em-
pregou un bando municipal pa-
ra respostar a unha publicación
do BNG que criticaba a políti-
ca municipal. No bando ofi-
cial, insultou a un concelleiro.

O bando co que Campos Panadei-
ros deu resposta ao boletín do
BNG non ten desperdicio: “É tris-
te que estas persoas se atrevan a
facer comentarios raros. En cada
Pleno que existe (sic) sempre to-
can os mesmos temas: que se se
fan obras en sitios privados, tamén
en parroquias que non o necesitan,
que si a COPEL faino todo. Eu,
sinceramente, non entendo nada”.

A dificultade de compren-
sión faina extensiva a outros
membros da corporación muni-
cipal: “Tamén nos di o Bloque
que non lles facemos nin caso
nos plenos. Aí ten un chisco de
razón xa que, cantidade de veces
díxenlles que só aceptaría as so-
licitudes dos cidadáns deste con-
cello, non dese concelleiro, visto
que non entende nada”.

Ao concelleiro do BNG Isma-
el Ledo tamén lle dedica persoal-
mente máis insultos. “Como di-
xen en ocasións, ten a cabeza chea
de serraduras e só se basea nos es-
critos que lle envían de fóra. Di-
cirlle aos do Bloque, como lle di-
xen noutras ocasións, que o seu
non é a política, porque, a parte de
non entendela, non se pode ser
mentireiro”. Os insultos continú-
an con cualificacións como: “este
grupo é despreciábel e que non
penso perder máis tempo con eles.
Teño moito traballo, que ti Ismael,
iso do traballo descoñécelo”. Ou-
tras chegan a ter tintes racistas:
“Se pensas que con esa pallasada
[unha denuncia formulada contra

el] vas gañar algún éxito nas pró-
ximas eleccións, prométoche que
estás trabucado, pois, en política,
como noutras cousas, ten máis fu-
turo calquera marroquino que ti”.

Pola súa parte, o concelleiro
do BNG Ismael Ledo respostou
ao bando do alcalde cunha carta
aberta na que afirmou que “non

vou caer nas descualificacións e
manterei unha distancia entre a
miña tolerancia e a intolerancia
allea”. Ledo lembroulle a Campos
que “de ningún xeito debe –poder
xa se ve que pode– insultar (...) a
un concelleiro (...) e aos que lle
votaron (...) aos que alegremente
tilda de catro ignorantes”.

Con ironía, Ledo  recoménda-
lle ao alcalde “que modere a súa
linguaxe, empregue todas as súas
enerxías en acadar o benestar da
cidadanía de Dozón, sexa consi-
derado ao empregar os fondos pú-
blicos e renuncie ao xénero litera-
rio no que non é vostede máis que
un ousado adventicio”.♦
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Recentemente, dous
compañeiros e unha
servidora asistimos,

en Helsinki, a unha Confe-
réncia, coorganizada pola
Comisión Europea, a Axén-
cia Europea para as
Línguas menos Estendidas
e mais a Asemblea de
Suecofalantes de Finlándia,
que, para alén do
tratamento de casos
particulares de línguas
europeas sen protección
estatal, visou estudar a
constitución, na UE, dunha
estrutura comun para o re-
coñecimento legal,
institucional e
orzamentário destas
línguas. Fomos ben
preparados para o frio pre-
polar daquela cidade. Non
pasamos frio  nengun.
Todos os locais, públicos e
privados, están
perfeitamente acondiciona-
dos (calefacción, dobres
portas e xanelas..) para se
protexeren das
incleméncias do tempo.
Máis unha vez, comproba-
mos como a “naturalidade”
de pasar frio é cousa cultu-
ral e económica. Aqui, na
Galiza, con temperaturas
médias moito máis
benignas do que no país ci-
tado, pasamos frio e humi-
dade como algo “natural”
e, por isto, irremediábel.
Locais hai, públicos e
domésticos, onde existen
vários televisores e vídeos
mais non hai calefacción e,
se a hai, non funciona,
como se fose un ornamento
prescindíbel. Pois ben,
reina na Galiza, ainda,
demasiada naturalidade na
aceitación pasiva do
desprezo político e
orzamentário con que o
Governo español segue a
tratar a nosa nación.
Demasiada naturalidade
na resignación, cunha Xun-
ta de Galiza sempre submi-
sa a Madrid e Bruxelas. O
documento que o BNG ela-
borou para o incremento
da capacidade de decisión
política de Galiza é un
magnífico antídoto contra
este andácio, nada natural,
historicamente explicábel e
psicopoliticamente corrixí-
bel. A mentalidade sobre o
frio e as suas consecuéncias
é modificábel, en ben da
saúde pública. A
mentalidade e a conciéncia
da necesidade de que a Ga-
liza debe e pode reclamar o
exercício efectivo de
competéncias en matérias
vitais como a pesca, a agri-
cultura, o comércio, a
ordenación territorial, a
língua de noso ou o
património cultural tamén
deben mudar, en ben de to-
dos nós. Carvalho Calero
dixit: cómpre rectificar a
história. A do frio ambien-
tal e a do frio (desolación)
político.♦♦

O concelleiro do Bloque ‘ten a cabeza chea de serraduras’, indica

O alcalde de Dozón contesta nun bando a un boletín do BNG

A.N.T.
Veciños e entidades diversas da
Guarda veñen de pedir o derrubo
dunha cafetería, de dubidoso gus-
to, construida diante do edificio
nobre dos Xesuitas e á beira do
espacio privilexiado que consti-
túe o esteiro do Miño. Aobra, que
tamén se destinará a despacho de
billetes para o transbordador, ca-
rece, ao parecer, de licencia mu-
nicipal, non incluíu estudo técni-
co de impacto ambiental e no lu-
gar non presenta identificación
do proxecto. As masivas protes-
tas contra esta construcción, pro-
vintes de todos os partidos, non
sendo o PP, empresarios, aso-
ciacións culturais e ecoloxistas,
alén de dúas mil sinaturas cida-
dáns, foron desouvidas ata agora
pola alcalde guardés. 

Dase a circunstancia de que o
lugar, situado na fermosa foz do
Miño, rico en salgueiros e garzas,
e raiano coas terras portuguesas de
Seixas e Caminha, aparece men-
cionado en guías turísticas e rotei-
ros ecolóxicos. Veciños da Guarda
e da parroquia de Camposancos
poñen de manifesto as potenciali-
dades turísticas da zona, hoxe de-
satendidas, desde o castro do
Monte Tegra, ata os muiños de
vento en perigo de desaparición.♦

Piden o derrubo dunha cafetería na Guarda



O premio “da ONU” é en reali-
dade un congreso de técnicos or-
ganizado por unha entidade pri-
vada. Para inscribir a unha cida-
de como candidata é preciso
abonar 150 mil pesetas.

Este ano A Coruña quedou
terceira no mesmo premio, no
grupo de cidades que teñen entre
200 mil e un millón de habitan-
tes, pero os festexos foron ben
máis discretos. Ao tempo difun-
diase a noticia sobre o verdadei-
ro carácter do premio. Pero o al-
calde non desiste. A Coruña será
en 2005 a sede da fase final des-
te premio medioambiental que se
coñece polo nome de Nations in
bloom.

O día que Vázquez chamou
desde China á Casa Real

Con motivo da concesión do ga-
lardón, o ano pasado, a delega-
ción municipal coruñesa apro-
veitou a súa estancia en Shenz-
hen (China) para realizar unha
viaxe turística por Extremo
Oriente e un par de semanas des-
pois volvía a A Coruña. O alcal-
de, que chamou desde China á
Casa Real para comunicarlle a
noticia, como lembra La Opi-
nión, aterrou en Galiza co trofeo:
“é moi bonito, todo de cristal e
coas letras das Nacións Unidas”,
dixo, ao tempo que anunciaba
unha gran festa para celebrar “o
recoñecemento internacional
máis importante que tivo unha
cidade de España ou do sur de

Europa”. Vázquez falou ademais
da entrada nun “club exclusivo”
e do “equivalente a gañar o Os-
car de Hollywood”.

Pero o xornal coruñés que
quixo saber máis sobre o premio
comezou a descubrir que as cida-
des que aspiran ao Nations in
bloom deben pagar unha cuota
de inscripción de aproximada-
mente 150 mil pesetas. O nome
das cidades que participaron pe-
ro non conseguiron gañar nunca
foi dado a coñecer. Ademais, na
cidade inglesa de Reading, sede
suposta da organización, nin-
guén tiña nin idea do concurso. E
sobre todo, a ONU non era a or-
ganizadora do certame. Un res-
ponsábel da organización viase
obrigado a recoñecer que só con-
taba con un permiso para usar o
seu logotipo. Nations in Bloom
non era máis que un concurso
mediambiental, organizado por
unha entidade privada que serve
sobre todo para que os técnicos
de diferentes cidades se reunan e
intercambien ideas. Un dos orga-
nizadores recoñecía que “este
premio non é moi coñecido, pero
é interesante porque nos permite
coñecer xente e debater”.

O caso deste galardón recibi-
do polo concello da Coruña foi
estudado xa pola Facultade de
Ciencias da Comunicación de
Santiago como un dos exemplos
onde os medios asumen e publi-
can información suministrada
por organismos oficiais sen
cuestionar a súa veracidade.♦

Hai casos e
casos
PERFECTO CONDE

Un anda de vacacións
este mes, e no dá pé
con bola. Por iso recu-

rrín a Xan Carballa, o home
que me atura nestas páxinas.

—Carballa, ¿de que cara-
llo escribo eu esta quincena?

—Pois mira, podes facelo
sobre os que queren reformar
o Santo Rosario, acerca dos
rapaces eses que fixeron un ví-
deo erótico para vendelo entre
os compañeiros do instituto,
ou quizais sobre a directora
dese museo de Santiago que
fai ceas para xente con pasta.

—O da ínclita Natalia
Fernández, directora da Fun-
dación Granell. Ese si que é
un caso. Mira que prestar o
pazo de Bendaña, por catro
cadelas, para que unha ducia
de badocos encheran a tripa
debaixo de varios cadros do
seu pai, o magnífico pintor
Eugenio Granell, e logo saír
dicindo que o que lle pide o
corpo é despedir o emprega-
do ou empregada que puido
contar o sucedido á prensa…
Sen embargo, tampouco me
emociona moito a estupidez
desta responsable museística.

—Pois logo escribe do
que che pete. ¿Para que pre-
guntas?

Xan Carballa leva razón.
¿Para que pregunto se non lle
vou facer caso? Porque do que
quero escribir hoxe é de algo
que non merecu unha soa liña
en ningún medio de
comunicación de toda a penín-
sua ibérica. A min chégame a
través da revista colombiana
“Semana” e o caso é o seguin-
te. Iván Darío Marín era técni-
co de sistemas en Medellín.
Perdeu o traballo e veuse para
Madrid en busca do El Dorado
ao revés. O 21 de setembro
morreu nun calabozo da Poli-
cía española despois dunha
longa agonía durante a que
ningún dos gardas que o
custodiaban quixeron
atendelo. Iván Darío era
diabético e, segundo contou
Sigfredo Estrada, o tamén co-
lombiano que foi detido con el
en Madrid, díxolle a un garda:
“Por favor, axente, consígame
insulina ou atención médica,
que me sinto moi mal”. O po-
licía español o único que fixo
foi rirxe e dicir despois de ve-
lo tirado no chan: “¿Atención
médica? A tomar por el culo”.
Acto seguido, apagou a luz e
foise. Horas despois, o colom-
biano morría.

Se todo isto que contou
ampliamente a revista
“Semana” é verdade, estaria-
mos diante dunha vergoñenta
manifestación de xenofobia
pero tamén, o que aínda é
máis grave, ante un lamentá-
bel caso de denegación de
auxilio con resultado de mor-
te por parte da Policía. ¿Por
qué non se publicou este
asunto na prensa española?
¿Investigárono as
autoridades competentes?
¿Qué foi o que pasou?
¿Saberémolo algún día?♦
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Francisco Vázquez fixo pasar o galardón dunha entidade privada
por un recoñecemento da ONU

A Coruña: o premio medioambiental
era de mentira

A.N.T.
Hai xustamente un ano, o alcalde da Coruña, Francisco Váz-
quez chamaba a todas as redaccións dos medios de comunica-
ción da cidade para comunicarlle o seguinte: “Son Paco Váz-
quez e chamo desde China. Aquí son as dez da noite e déron-
nos o premio agora, o da ONU”. A noticia correu por todas
partes. A ONU elexira a A Coruña como a cidade máis habitá-
bel do mundo. O xornal La Opinión ven de describir sen em-
bargo e un ano despois a historia dun “globo que se desinflou”. 

A delegación coruñesa, co alcalde Francisco Vázquez á cabeza, tras recibir o premio o pasado ano na China.



Os nove encausados son José
Guibelalde, Antonio Valcárcel,
Juan Ignacio Villena, Fernando
García Rivero, Cándido Taboada,
Xosé Garrido, Xosé Manuel Seo-
ane, Francisco Gil e Pedro Blan-
quer. Todos eles son ou foron di-
rectivos do complexo industrial
formado pola Empresa Nacional
de Celulosas, Ence, e por Electro-
química do Noroeste, Elnosa. En-
ce foi requerida no proceso como
responsábel civil subsidiaria, po-
lo que tivo que desembolsar unha
fianza de cen millóns de pesetas.

A acusación contra Celulosas
ten que ver con vertidos atmosfé-
ricos e á ría de substancias conta-
minantes e nocivas para a saúde.
Entre as emisións atmosféricas es-
tán derivados do xofre –mercapta-
nos responsábeis de cheiros–, de-
rivados nitroxenados e derivados
do carbono, con influencia sobre a
saúde dos dous tipos de derivados.
Tamén se emitiron dioxinas e de-
rivados de mercurio. A maioría
dos elementos son canceríxenos e
mutaxénicos e inciden no trato

respiratorio, dixestivo e ocular. A
relación de vertidos á ría está
composta por materia orgánica –o
80% da contaminación orgánica
da ría provén de Ence– e por pro-
ductos químicos, sobre todo deri-
vados do mercurio e as dioxinas
que se forman ao reaxir os deriva-
dos orgánicos da madeira cos de-

rivados do cloro que se verten. To-
dos estes compostos, e sobre todo
os derivados do mercurio, son
acumulativos na cadea trófica e
poden provocar danos no sistema
nervioso central.

Os vertidos de Ence e Elnosa
prodúcense nunha zona marisquei-
ra, polo que o alimento vai cargado
de mercurio e dioxinas. Ademais,
nunca se identifica a procedencia
do marisco da ría de Pontevedra.

Hai outras contaminacións
menores como a térmica, xa que
a lei establece que as emisións
dunha industria non poden modi-

ficar en máis de tres graos centí-
grados a temperatura ambiente.

A parte dos vertidos, nas balsas
de decantación acumúlanse grandes
cantidades de mercurio e dioxinas
cos lodos. Cando se considera que
as balsas están colmadas, ábrense
aproveitando os días de choiva ou a
noite e vértense os lodos á ría sen
control. Ás veces déitanse en verte-
doiros incontrolados e mesmo no
municipal do Rapadiño.

Calendario e tribunal

O xuízo oral comeza ás dez da

mañá do cinco de novembro. O
día 18 dese mes comeza a proba
testifical en xornadas sucesivas
a razón de cinco testemuñas ca-
da día. Do 18 de decembro ao
11 de xaneiro, ao longo de 13
xornadas distintas, practicarase
a proba pericial, na que intervi-
rán peritos das partes. Posterior-
mente, fiscalía, acusación parti-
cular e defensa realizarán as co-
rrespondentes cualificacións e
quedará visto para sentencia.
Para que efectivamente poda
haber unha condena por delicto
ecolóxico é necesario que quede
probado o incumprimento da le-
xislación e que como conse-
cuencia haxa un desastre am-
biental. O establecemento da re-
lación entre causa e efecto é im-
prescindíbel neste proceso.

O tribunal está composto po-
los maxistrados Antonio Beren-
gua Mosquera, Ángel Luís So-
brino e Xosé Xoán Barreiro,
que actúa de presidente en subs-
titución do presidente habitual,
Hipólito Hermida, de baixa por
enfermidade.

Con respecto á acusación pú-
blica, o anterior fiscal xefe da
Audiencia, Gago Sevilla solici-
tou participar no xuízo aínda que
desde hai meses está destinado
en Castela-A-Mancha.♦

Poñémoslle hoxe remate a O fío da lin-
gua. Foi para nós un pracer acompañar
durante dous anos aos lectores e lectoras
de A Nosa Terra. Intentamos poñer de
manifesto nesta sección que é relativa-
mente doado remontar o fío das palabras,
atar moitos cabos e ver na linguaxe rela-
cións que ás veces escapan de primeiras.
Que as palabras e a lingua non existen en
por elas, independentemente das persoas
que as crean, recrean e empregan. Que
modificamos as palabras, a súa forma e o
seu significado pois, como calquera  ou-
tra creación humana, non son inmutables
e eternas. Que as linguas evolucionan
pois os seus usuarios as van transforman-
do. Que é normal que se cren termos no-
vos e que se arromben ou esquezan defi-
nitivamente outros. Que se amplíen signi-
ficacións unhas veces e que se restrinxan
outras. Que se modifique o sentido nou-
tras ocasións.  É lei de vida, porque a vi-

da é dinamismo, movemento, cambio.
Outra cousa é a manipulación, o in-

tento unilateral (por un individuo ou un
grupo) de alteración da linguaxe e das pa-
labras coa finalidade de enganar. O uso
desviado para falsear, para dominar. Ante
iso debemos permanecer vixiantes. Debe-
mos saber como son as palabras e o que
significan para evitar que nos manipulen.

Coñecer a linguaxe é necesario para a
garantía da propria independencia e se-
guridade. É, alén diso, un elemento  que
contribúe á nosa formación,  que xera au-
toconfianza. E, naturalmente, como todo

coñecemento,  é unha fonte de pracer.
Pero a linguaxe non tén unicamente

a misión de representar a realidade. A
linguaxe ten tamén outras misións como
as de servir de vehículo de sentimentos,
de creación expresiva, de instrumento
de xogo e de pracer, etc. que utilizamos
alternativamente ou simultaneamente
con aquela. E o uso e o dominio dunhas
funcións activa e potencia o uso e o do-
minio das outras.

No Fío da lingua non fixemos senón
actuarmos como “lector de filólogos”:
organizarmos e expoñermos datos obti-

dos de traballos de lingüistas e etimolo-
xistas. A nosa aportación foi minúscula.
Se acaso algún erro.

Por iso agradecemos especialmente
as aportacións dos lectores. Foi perti-
nente a puntualización de X. Manuel
Yáñez Dablanca sobre o caos: a noción
de nada non debía aparecer na alusión
que, falando do cosmos, faciamos. A fra-
se debería ser simplemente: “era o con-
cepto oposto ao caos, o baleiro”.

É importante que sigamos a curiosear
na linguaxe, a nos facermos preguntas e
a procurarmos información para respon-
dermos correctamente a elas: “Se  con-
cha/cuncha procede de cunchila, non se-
rá mincha un derivado de minuscula?
Ten que ver remate co verbo matar?...”

Sigamos, pois, a tirar do fío, a formar
mallas e a tecer redes. Redes que nos sir-
van non para apresar a ninguén senón pa-
ra evitarmos caír no baleiro. No caos.♦

Remate
HENRIQUE HARGUINDEY
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A.N.T.
O vindeiro cinco de novembro comeza na sección cuarta
da Audiencia de Pontevedra o xuízo contra nove directivos
do complexo Celulosas-Elnosa, que se enfrontan a acusa-
cións de delicto ecolóxico continuado. É o xuízo destas ca-
racterísticas máis importante celebrado ata a actualidade.

O xuízo culmina un longo pro-
ceso que comezou hai once anos
tras unha denuncia dun particu-
lar contra Ence, que consideraba
que lle queimaba os cultivos. A
raíz diso, a Asociación pola De-
fensa da Ría acudiu como acu-
sación particular, o que fixo de-
rivar a acusación a delicto eco-
lóxico continuado.

Aínda que en parte a demora
é responsabilidade do fiscal pola
súa petición de que se practica-
sen un número elevado de pro-
bas, a Asociación pola Defensa
da Ría considera que Gago Sevi-

lla ten unha actitude indepen-
dente e mesmo está interesado
en que se produza unha condena.

A mesma independencia é
atribuíbel ao tribunal, pero pa-
ra a Asociación pola Defensa
da Ría movementos realizados
ultimamente pola Xunta e por
Ence poderían agachar unha
intención de presionar aos
membros da sala. O anuncio de
Ence, por fin concretado, da
creación dunha fábrica de pa-
pel con máis de cen postos de
traballo e a autorización da
Xunta para conectar os sumi-

doiros de Ence co emisario
submarino dos vertidos urba-
nos de Pontevedra, terían como
obxecto concretar esa presión,
indicaron fontes da ADR.

Outro obxectivo da autori-
zación do Goberno galego para
conectar o efluente de Celulo-
sas co emisario submarino tería
que ver coa eventual incorpora-
ción da illa de Tambo ao Parque
Nacional das Illas Atlánticas, xa
que o seu contorno mariño esta-
ría tan protexido que non terían
cabida vertidos urbanos e moito
menos industriais.♦

Defensa da Ría teme presións sobre o tribunal

PA C O  VILABARR O S

Trátase do proceso medio ambiental máis importante ata o momento

Comeza o xuízo contra ENCE por delito ecolóxico continuado



Vostede participa nun proxecto
que analiza o monte veciñal ga-
lego, ¿a que cre que se debe o es-
quecemento social deste sector?

Non sei se podo dar unha ra-
zón. A dificultade de obter datos é
manifesta. O proceso de devolu-
ción do monte está relativamente
próximo, os anos setenta déronse
os primeiros casos pero tamén
nos oitenta. Iso significa que os
datos agregados globais do con-
xunto dos montes non son fáciles
de conseguir. Hai un inventario
incompleto cos datos censais bá-
sicos, nome e ubicación, na Con-
sellería de Medio Ambiente e
Montes. Foi ao detectar este ba-
leiro cando comezamos este tra-
ballo, xa que é un tema de impor-
tancia cualitativa e cuantitativa.

Parece que hai un proxec-
to en marcha que implica a
moita xente.

Presentamos hai tres anos e
medio un proxecto a un progra-
ma europeo relacionado co de-
senvolvemento rural e as novas
perspectivas para a agricultura.
Tratamos de ver a situación da
propiedade comunal e as súas
implicacións no desenvolvemen-

to comunal e estudiamos tres
exemplos: as comunidades de
montes galegas, os Croffts das te-
rras altas de Escocia e os Baldíos
do centro e norte de Portugal. No
proxecto traballamos galegos, es-
coceses e portugueses e a idea é
sacar conclusións comúns sobre
estas entidades e facer propostas
sobre as súas potencialidades.

Suponse que metodoloxica-
mente é complicado.

Contamos cunha metodoloxía
común e realizamos o traballo en
varias etapas. Nunha primeira
aproximación global botamos man
das poucas fontes de datos e da li-
teratura neste tema para unha pri-
meira análise descritiva. Logo
houbo un traballo de campo inten-
so. Elaboramos unha clasificación
provisional e unha estatística
fundamentada. En Galiza hai
2.800 comunidades de montes e
non podíamos ir a todas. Cumpría
unha mostra representativa dos
distintos tipos de montes e das dis-
tintas situacións de contexto. Iso
deunos tres exemplos, un da mon-
taña con problemas demográficos
e usos agrarios en recesión, encar-
nada pola Baixa Limia, unha Gali-

za gandeira onde houbo certas
transformacións, da que escolle-
mos Sarria, e unha Galiza próxima
a centros urbanos, máis dinámica,
demograficamente puxante, eco-
nomicamente desenvolvida e con
usos do monte diversos, que neste
caso representa O Condado. En
conxunto son máis de cen comuni-
dades, o que permite sacar conclu-
sións extrapolábeis. Tamén houbo
un traballo de campo intenso entre
xentes relacionadas co monte e
completouse con entrevistas a
axentes cualificados. O conxunto
de toda a información está proce-
sada e hoxe contamos con diferen-
cia coa principal base de datos so-
bre o tema. Agora estamos a ela-
borar as conclusións.

En todo caso, parece había
grandes expectativas deposita-
das no monte que despois non
se cumpriron.

Xusto está a pedirme as con-
clusións do traballo, pero non están
elaboradas. O que si podo dicir é
que, aínda que pareza un tópico,
non hai unha causa única, preocú-
panos identificar os factores que
interactúan. Hai factores demográ-
ficos, en comunidades avellenta-

das con poucas expectativas de fu-
turo como grupo. Hai outros físi-
cos, que non posibilitan aproveita-
mentos. Outros factores son legais,
xa que as comunidades de montes
teñen moita autonomía pero ao
tempo a lei limita as súas posibili-
dades de actuación. A situación é
tan ampla que os factores non actú-
an igual nunhas comunidades que
outras. A diversidade neste caso é a
norma e tamén hai que dicir que
non todos os montes están mal
aproveitados. Hai prácticas moi in-
teresantes e non é xusto meter a to-
das as comunidades no mesmo sa-
co, aínda que en conxunto e situa-
ción é manifestamente mellorábel.

¿Cal é a xeografía do mon-
te comunal?

A máis alta concentración ten
forma de U. No cordal de Lugo e
Ourense son moitas máis, logo
está a raia con Portugal e o lito-
ral de Pontevedra e o sur da Co-
ruña, unha provincia na que a pe-
nas hai comunidades de montes.
De todos xeitos, non hai unha
distribución equitativa.

A participación nas dúas
directivas tampouco é alta.

Hai de todo.  Hai un número

importante sen os órganos xesto-
res constituídos. Outro grupo te-
nos constituídos pero a frecuencia
das reunións e a participación é
baixa. Pero todo iso é un efecto
máis que unha causa. Tamén te-
mos detectado actitudes rentistas,
na que os comuneiros teñen intere-
se nos rendementos do monte pero
delegan noutras institucións a xes-
tión cotiá, sen importarlle cómo se
obteñen os beneficios. De todos
xeitos, o rentismo non significa a
expectativa de beneficios directos
e individuais porque non se permi-
ten, senón que son beneficios para
financiar obras colectivas.

A intervención da adminis-
tración na xestión dos montes
derivou na orientación forestal
das explotacións.

A expropiación dos montes
significou que os xestionase a
administración, pero o mecanis-
mo tamén nace da existencia de
fondos para investir nesas super-
ficies. A definición da política
agraria marca a dinámica de in-
vestimento e transformación e
nos montes comunais boa parte
do diñeiro público procede de
políticas repoboadoras, aínda
que esta circunstancia decae. É
difícil pedir aos comuneiros
aportacións persoais cando non
se reparten beneficios. Pero ade-
mais, tamén hai outros usos al-
ternativos, como aproveitamen-
tos gandeiros, de canteiras ou eó-
licos. Hai que ter en conta que a
importancia cuantitativa do
monte comunal tamén xustifica
que a política agraria condicione
o que se fai no monte comunal,
outra cuestión é que a política
agraria sexa mala ou boa.

Con todo, hai certa ceguei-
ra co monte galego, mesmo en
Europa.

Con este traballo tratamos de
que se contemplen este tipo de
especificidades na política agra-
ria. Queremos que se deseñen
políticas de promoción axeitadas
a esta circunstancia, pero sempre
sobre a base da autonomía das
comunidades de montes para po-
der decidir qué é o que lles pare-
ce máis oportuno.

Outra situación anómala é
a responsabilidade das comuni-
dades de montes na dotación de
servicios para as parroquias.

Os montes de veciños perten-
cen a un colectivo que ten como
ámbito de actuación habitual a
parroquia. Nese contexto non é
estraño que os beneficios das
obras redunden nese colectivo so-
cial, aínda que non sexa excluínte
e que tamén saquen partido outras
persoas que viven na parroquia.
Isto ten que ver coa falta dun per-
fil máis nidio das parroquias co-
mo entidades con competencias
plenas. Se fose así, sería lóxico
que os beneficios do monte se in-
vestisen en obras sociais. Hai co-
munidades que son verdadeiros
axentes investidores, máis altos
ás veces que outras institucións.
Hai unha asignatura pendente nas
relacións entre as comunidades
de montes e a administración lo-
cal, pero tamén é certo que prác-
ticas de colaboración moi intere-
santes. As comunidades teñen in-
terese desde o punto de vista de
potencialidades pública. O recur-
so á expropiación realizado no
franquismo non serve, pero sub-
siste a necesidade de atopar un
marco de relación máis apropiado
entre administración e montes.♦
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Manuel Jordán, economista

‘Necesítase máis relación entre a administración e
os montes veciñais, pero respectando a súa autonomía’

HORÁCIO VIXANDE

Economista e profesor universitario, Manuel Jordán forma para do Grupo de
Estudio da Propiedade Comunal, que elabora un amplo informe sobre este
tipo de entidades e as súas posibilidades de futuro. Nesta entrevista, Jor-
dán ofrece unha primeira panorámica á espera das conclusións definitivas.

A . N .T.



RUBÉN VALVERDE
O inestábel panorama interna-
cional non permite que a bolsa
se recupere polo momento. Un-
ha alternativa para investir os
aforros é a dos bens tanxíbeis.
Con esta denominación coñé-
cense a aqueles obxectos que
polas súas características sin-
gulares veñen aumentando o
seu valor co paso do tempo. En-
tre os máis cotizados destacan
os selos, as obras de arte, as
antigüidades, o ouro, o viño e
os documentos e libros antigos.

Destinar os aforros a estes produc-
tos presenta como principal avan-
taxa a seguridade, xa que o seu va-
lor non depende dos altibaixos do
mercado. O investimento debe ser
pensado a medio e longo prazo,
entre cinco e dez anos. Neste perí-
odo a rendibilidade media que se
pode obter abala, dependendo do
producto escollido, entre un 10 e
un 14% anual. Estes beneficios dé-
bense ao valor histórico que posú-
en e a escaseza destes obxectos.

En principio podería pensarse
que para entrar neste mercado ha-
bería que contar cun capital ini-
cial grande. Sen embargo, existen
empresas que se dedican a crear
fondos con pequenas achegas que
van desde os 20 euros cada mes
ata o que un estea disposto a in-
vestir. Unha destas compañías é
Afinsa, con sede central en Ma-
drid, pero con oficinas en Vigo, A
Coruña, Ourense e Pontevedra.
Unha responsábel da empresa
afirma que se trata dun mercado
moi seguro , dado que a propia
axencia ofrece unha garantía de
recompra en caso de querer ven-

der antes de obter rendibilidade.
“Trátase dunha alternativa de

negocio que se pode combinar
perfectamente con valores de risco
ou letras do tesouro, diversifican-
do deste xeito a carteira”, comen-
ta. Os selos representan o ben tan-
xíbel máis atractivo de cara ao in-
vestidor, pola súa alta revaloriza-
ción e fácil colocación no merca-
do. “Ninguén colecciona accións
de telefónica pero si que se fan
grandes esforzos por reunir series
numismáticas”, afirma un respon-
sábel de Forum Filatélico, a maior
empresa do sector en Europa.

Cifras millonarias

Algunha destas empresas, dedica-
da a investir en valores numismá-
ticos, move cifras millonarias. As
súas contas de resultados aumen-
taron dende que se iniciou a crise
bursátil no ano 2000.  Se en 1999

a facturación de Forum Filatélico
foi de 246 millóns de euros, no
2001 as cifras aumentaron a 527,
máis do dobre. O seu número de
clientes pasou de 80.000 a máis de
120.000 no mesmo periodo. En
canto a Afinsa, no 2001  facturou
183 millóns de euros, fronte aos
150 do ano anterior. O seu núme-
ro de clientes cífrase en máis de
125.000 en todo o mundo, xa que
conta con presencia en Portugal,
España, Italia, China, Holanda,
Suíza, Mónaco e Estados Unidos.

Na maioría dos casos trátase
de empresas con máis de 20 anos
no sector como Afinsa, Forum Fi-
latélico, ou mesmo Correos. Ou-
tras son máis novidosas e creáron-
se ao abeiro das novas tecnoloxí-
as, como “todocolección.com” ou
“vivescortada.com”. Neste último
caso inclúese a posibilidade de in-
vestir en productos de esoterismo,
heráldicas ou mineraloxía.♦
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A supresión do IAE
MANUEL CAO

A decisión do Goberno central pola que se acorda suprimir de
facto o Imposto de Actividades Económicas representa o ini-
cio da campaña electoral para os comicios municipais de me-
diados de 2003. Superado o ecuador da lexislatura o Partido
Popular está a mudar tanto as estratexias como as medidas po-
líticas, económicas e sociais. O ABC da política no contexto
actual aconsella manter a iniciativa e modular os tempos á ho-
ra de programar e poñer en marcha a acción de goberno. Nun
ambiente caracterizado por saturación informativa, miopía e
curtopracismo do votante, escasa diferenciación entre as alter-
nativas partidarias e baixo nivel de autonomía dos organismos
económicos, institucionais e sociais os Executivos teñen unha
avantaxa importante co simple manexo da axenda política. En
efecto, a posibilidade de utilizar o sistema de “pau-cenoura”
en beneficio propio debido á avantaxa informativa sobre os
axentes da sociedade civil permite deseñar unha estratexia de
mantemento do poder na que a penas importan as ideoloxías
ou o grao de cumprimento programático senón os intereses
dos grupos de presión beneficiarios das principais decisións
políticas: grupos privados organizados, membros da organiza-
ción partidaria e grupos especiais da cúpula dirixente.

Dacordo coa teoría máis elemental do ciclo político-econó-
mico, válida substancialmente en España, os votantes a penas
teñen memoria e só teñen en conta o que ocorre nos momentos
máis cercanos ao día das eleccións. Os beneficios esperados pa-
ra candidatos e electores son moi diferentes sendo lóxicamente
diferentes as estruturas de asignación de enerxías e recursos pa-
ra uns e outros. Mentras o candidato se xoga pan ou caviar pa-
ra os vindeiros catro anos o elector só recibe ofertas indefinidas
e atractivas que pretenden capturar a súa atención e o seu voto
ese día. Pois ben, a supresión do IAE é unha medida altamente
popular e moi esperada por unha grande cantidade de pequenos
e medianos empresarios que teñen unha baixa estima polos ser-
vicios públicos se han de ser pagados co seu diñeiro. A opción
favorábel a non pagar impostos, aínda que iso ocasione unha
menor cantidade e calidade na dotación de servicios públicos
educativos, de seguridade, sanitarios, etc, non ofrece dúbidas
nunha sociedade como a española caracterizada por un escaso
nivel de capital social, individualismo, baixa cultura orzamenta-
ria e seguidismo acrítico do poder oficial. A supresión do IAE
realimenta o proceso de destrución das estruturas do Estado de
benestar facendo felices aos propios cidadáns que só verán os
beneficios a curto prazo da diminución da súa carga impositiva
aparente. Moi poucos se interrogarán sobre a forma en qué se
van financiar os servicios públicos se diminúen os impostos e
non se pode recurrir á débeda. O sistema do “sálvese quen poi-
da” servirá para os que creen que poden vivir por sí mesmos
lonxe de consensos custosos e innecesarios e aínda outros moi-
tos que se comportan segundo o principio de que “todos lle de-
ben e ninguén lle paga” esperarán maiores rebaixas. 

A desaparición do IAE –imposto impopular e difícil de xes-
tionar- terá que ser substituído pola creación ou aumento dou-
tras figuras impositivas se se quere manter o mesmo nivel de
prestación de servicios nos Concellos. De non ser así, haberá
que avanzar no proceso de privatización de servicios públicos
retirando de facto o exercicio de competencias ás institucións
locais. Os incrementos nos tipos de gravamen do IBI e as trans-
ferencias na recadación doutros impostos estatais ou autonómi-
cos poderán, no curto prazo, achegar os fondos perdidos.

En calquera caso, os efectos da supresión do IAE son cer-
tos e inmediatos e supoñen un beneficio electoral para o Par-
tido Popular. Velaí o seu obxectivo básico.♦

‘Os efectos da supresión do IAE
son certos e inmediatos e supoñen

un beneficio electoral
para o Partido Popular”

O pequeno comercio é un dos principais beneficiarios da supresión do IAE.

Selos ou arte acadan beneficios por riba do 12%

Cómo empregar os cartos
en tempos de crise

O viño é outro dos productos
que funcionan como valor refu-
xio en tempos de crise. A tradi-
ción investidora comezou en
Francia hai anos. Alí é habitual
mercar viños en premier, cando
aínda están nos bocois en pro-
ceso de elaboración. O produc-
tor oferta o viño en xaneiro,
dous anos antes de saír ao mer-
cado, a un prezo que hai que pa-
gar por adiantado. Dándose un
ano bo, a revalorización do pro-
ducto pode ser de ata un 80%.

En cidades e rexións como
París, Hong Kong, Burdeos ou
Californa existen bolsas de va-
lores de viño nas que traballan
brokers, intermediarios, empre-
sas asesoras e adegas en alu-
guer para que este licor siga au-
mentando de valor.

A moda de investir en viño
no Estado Español comezou hai
poucos anos, co aumento da ca-
lidade do mesmo e unha maior
esixencia por parte do público.
Denominacións como Ribera
del Duero, Rioja ou Priorato es-
tán a converterse en referentes.
Incluso o viño branco, entre o

que destaca o noso Albariño, po-
de acadar unha revalorización
sorprendente dun ano para outro.
Por exemplo, un Valsotillo Gran
Reserva, de Ribera del Duero de
1989 que saía ao mercado en
1996 por 3.000 pesetas, un ano
despois valía 10.900. Isto supón
unha revalorización do 263%. 

Para investir en viño só se
precisa coñecer o sector ou con-
tar cun bo asesoramento, e unha
adega. A adega debe cumprir

unhas condicións de luz e venti-
lación para que o viño siga ma-
durando e aumentando o seu va-
lor. O asesoramento necesítase
para saber cando vender e aca-
dar o mellor prezo. Senón se
quere intervir directamente ta-
mén se pode investir en empre-
sas vinícolas que cotizan en bol-
sa. Barón de Ley é das poucas
compañías que nestes intres
acumulan beneficios no parqué
ao longo do ano.♦

Os baixos inntereses bancarios actuais levan a invetimentos menos convencionais.

Unha bolsa de valores para o viño



A.N.T.
Segundo un estudio da Organi-
zación de Consumidores e Usua-
rios, R é a compañía telefónica
máis barata de Galiza e a segun-
da do Estado despois da asturia-
na Telecable. Os prezos de R son
mellores que os de Telefónica
e do resto de operadoras, in-
cluídas as de acceso indirecto.

O estudio da OCU realizouse en
base ao custe anual da factura desa-
gregada por conceptos como a alta
no servicio, o abono mensual, as
chamadas locais, as provinciais, as
internacionais e a móbiles. En con-
xunto, a OCU estima que o custe
anual da factura de R é de 363 eu-
ros fronte aos 442 de Telefónica.

A análise realizada refírese
unicamente ás tarifas telefónicas,
polo que quedan excluídos os
servicios de televisión e a cone-
xión á internet, onde R tamén
ofrece prezos moi competitivos.
A pesar de todo, a conclusión que
extrae a OCU é que hai “menos
competencia do que semella”.

O aforro máis importante dá-
se, no conxunto do Estado, nas
ofertas dos chamados operadores
de acceso indirecto, é dicir,
aqueles que empregando a rede
de Telefónica dan servicios pro-
pios despois de marcar un prefi-
xo asignado a cada compañía. 

Entre ese último grupo, as em-
presas máis competitivas son Jazz-
tel Preselección, Aló e Tele2. Sen
embargo, a necesidade de contar
cunha liña de Telefónica –o acceso
indirecto é imposíbel a través das
operadoras de cabo como R– redu-
ce a rendibilidade do acceso indi-
recto debido ao oneroso que resul-
ta desembolsar os 163 euros anuais
do abono mensual de Telefónica.
Así, unha compañía como Jazztel
Preselección, que ofrecería chama-
das en todos os treitos a un prezo
competitivo con R, non pode face-
lo porque os seus usuarios teñen
que pagar o enganche á Telefónica.

No conxunto do Estado algun-
has operadoras de acceso indirecto
son tan competitivas que os prezos
que ofrecen son inferiores aos de R
nas chamadas provinciais e inter-
provinciais. En defensa da compa-
ñía galega hai que sinalar que as sú-
as chamadas locais –as de maior
peso na factura despois das chama-
das a móbiles– son sensibelmente
inferiores ás de Tele2 e Aló. Ade-
mais, por detrás de Tele2, R é a
compañía do Estado máis barata
cando se trata de chamar a móbiles.

Competencia en Galiza

Aínda que a OCU sostén que a
competencia é menor do que se-
mella, a presencia de R e os pre-

zos que ofrece si permiten indicar
que Telefónica e as demais opera-
doras enfróntanse en Galiza cunha
rivalidade inesperada e que esta
trae consigo un beneficio para boa
parte dos consumidores galegos.

Quen si padecen a falta de com-
petencia son moitos lugares do ru-
ral, non só aqueles que contan coa
chamada telefonía rural de acceso
celular, TRAC, senón tamén as nu-
merosas localidades con teléfono

por cabo de Telefónica pero ás que
non está prevista a chegada de R.
Hai que ter en conta que os plans
deste operador só teñen como ob-
xectivo chegar a algo máis de me-
dio millón de fogares galegos.♦
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A sociedade de Taxación TENSA ven de publicar un informe que
revela que os pisos de segunda man incrementaron nun 18,37%
o seu prezo no último ano. A vivenda nova encareceuse nun
14,24% no mesmo período. O termo medio refírese ao Estado
español. En Galiza esa medra, termo medio de prezos, traduciu-
se no 10% en canto á vivenda usada. En Pontevedra, o salto foi
do 13%; A Coruña, 10%; e Lugo, 2%. En Ourense non subiron
os prezos nun ano, cousa estraña, que podería obedecer a que a
medra do prezo da vivenda nesa provincia foi moi alta nos últi-
mos anos e, ademais, ao esgotamento do proceso de lavado de
diñeiro negro do ano pasado.
A especulación estase a dirixir
cara ao mercado de bens raí-
ces, o que se pode colixir do
feito de que hai no Estado es-
pañol 2,5 millóns de vivendas
desocupadas.

Estas cifras indican que es-
tamos ás portas do estalo da
burbulla inmobiliaria. Pase-
mos revista ao que pasa en Es-
tados Unidos e Reino Unido.
Aí ven algo así como un derrube do 30% nas hipotecas na área
de Washington, o norte de Virxinia e demais. Isto será en parte
reflexo do derrube das “punto com”. Xente que non ten cualifi-
cación, pero que tiña salarios inflados, agora convértense en de-
sempregada. Mercaron vivendas con hipotecas evaluadas entre
500 mil e 1 millón de dólares e agora están quebrados. As hipo-
tecas penden aí, ben apuntaladas polas axencias hipotecarias do
goberno federal e o Sistema da Reserva Federal. E as hipotecas
agora vóltanse incobrábeis. A xente destas zonas, en tanto as hi-
potecas aumentaban coa especulación, podía ir ao banco a refi-
nanciar a súa débeda e conseguir algo de efectivo para gastar en
cousas como alimentos e débedas de tarxetas de crédito. E, por
tanto, o poder de compra nestas zonas sustiñase con diñeiro em-
prestado, xerado, en grande medida, con esta ficción.

Hai unha situación semellante en California. Existen condi-
cións parellas noutras partes dos Estados Unidos. A ficción ven-
se abaixo. O mesmo está por acontecer no Reino Unido, onde te-
ñen unha burbulla de bens raíces do mesmo tipo.♦

Dous millóns e medio de
vivendas desocupadas

RAMÓN MACEIRAS

Ventura Gallardo e Xoan Maceiras
son tripulantes da frota do bacallau.
Traballan habitualmente  perto do
Ártico –nas imediacións das illas
Svalbard–, nunhas condicións de
dureza, penosidade e perigosidade
difíceis de imaxinar. Forman parte
dun colectivo de 400 mariñeiros
galegos embarcados na frota do ba-
callau que durante a maior parte do
ano non conta con retribución sala-
rial nen protección social. A expli-
cación é, naturalmente, política.

A evolución da frota bacallo-
eira galega representa un dos
exemplos máis claros de des-
mantelamento do sector pesquei-
ro galego. Só nos últimos vinte
anos, como consecuéncia de de-
cisións políticas das que o noso
país está ausente, e que son com-
pletamente alleas á profisionali-
dade dos mariñeiros ou á compe-
titividade das empresas, Galiza
perdeu o 85% dos buques dedi-
cados a esta pesqueria, e máis de
2.000 postos de traballo directos.

Na actualidade, as únicas oito
parellas existentes (16 buques),
tan só poden faenar periodos
sempre inferiores aos seis meses
ao ano, debido ás ridículas cuotas
de captura que teñen asignadas.
Esta é a realidade que padece un-

ha frota que foi punteira e que
neste momento se encontra a pi-
ques da sua desaparición física.

Mais non se trata, como se po-
deria intuir, dunha situación que
derive do mal estado dos recursos.
Se ben é certo que en diversos ca-
ladoiros o stock de bacallau é cer-
tamente preocupante, ou mesmo
se encontra fóra dos limites bioló-
xicos de seguranza, tamén é evi-
dente que noutros lugares –No-
ruega, Svalbard, Gronelándia,
etc– o stock de bacallau ártico é
moi importante, e encontra-se en
limites biolóxicos seguros.

Velai uns dados ben elocuen-
tes: en águas de Gronelándia (te-
rritório, por certo, baixo soberania
de Dinamarca, mais que conta cun
acordo pesqueiro coa UE), só po-
den faenar buques daneses, ale-
máns e británicos. Galiza non po-
de; nas illas Feroe (tamén depen-
dentes de Dinamarca), buques de
Alemaña, Franza, Reino Unido e
Dinamarca. Galiza non pode; na
zona de Skagerrak buques de Bél-
xica, Dinamarca, Alemaña, Holan-
da e Suécia. Galiza non pode; en
Kattegat buques con bandeira de
Dinamarca, Alemaña e Suécia.
Galiza non pode; na zona IIa do
Mar do Norte (águas comunitá-

rias), poden faenar buques de Bél-
xica, Dinamarca, Alemaña, Fran-
za, Holanda, Suécia, Reino Unido
e Noruega (sen este último formar
parte da UE), pero Galiza non po-
de; na zona IIIbcd, tamén en águas
da UE, poden faenar buques de
Dinamarca, Alemaña, Finlándia,
Suécia, Letónia, Lituánia e Poló-
nia (estes tres últimos estados, evi-
dentemente, non forman parte da
UE). En todos estes caladoiros Ga-
liza ten expresamente proibida a
pesca de bacallau.

A ninguén se lle escapa que
esta realidade repercute directa-
mente, e de xeito negativo, nos
mariñeiros, que se encontran na
situación descrita. É máis: a even-
tual posta en marcha do “Decreta-
zo” impacta sobre este colectivo
de traballadores –contratados
maioritariamente como fixos dis-
contínuos e como eventuais–, non
lle permitindo que o seu tempo
traballado compute a efectos de
perceber percepcións por desem-
prego durante o tempo no que os
buques se encontran amarrados a
porto. Xa que logo, plena indefen-
sión. Precariedade laboral, des-
protección social e incertidume,
son os factores que definen a vida
laboral destes traballadores.♦

Bacallau á carta
BIEITO LOBEIRA

En dúas décadas perdimos 2.000 postos de traballo e o 85%
dos buques adicados á pesca de bacallau. En moitos caladei-
ros poden pescar moitos países da UE pero non os galegos.

Pesca

Inferior a Telefónica e ás operadoras de acceso indirecto

R presta o servicio telefónico máis barato
Custe da factura anual en euros

(1) Os operadores de acceso indirecto non cobran cota de alta nen de abono, pero para acceder a eles hai que ter unha liña con Telefónica, polo que se lle asig-
nan os mesmos gastos fixos. (2) As cifras que aparecen a carón dos totais entre parénteses son o resultado da cesta se se teñen en conta as promocións para a
cota de alta. No caso de Telecable, tendo en conta o servizo de televión, que é obrigatorio contratar. (3) Telecable opera en Asturias; Retecal en Castilla-León.
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‘As cifras indican
que estamos

ás portas do estalo
da burbulla

inmobiliaria”
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Bilbao non se recoñece. A ferruxe
parda dos altos fornos vai desapa-
recendo das fachadas. O teatro
Arriaga destaca agora, como un
pazo de ópera, a carón do Nervión
que vai aclarando as súas augas,
aínda, con todo, bastante turbias.
O novo paseo por frente da alfán-
dega apunta a que Bilbao tamén
se pode parecer a
San Sebastián. O
alcalde peneuvis-
ta, Iñaki Azkuna,
cruza o paseo to-
dos os días, moi
perto da praza cir-
cular, o centro fi-
nanceiro, co edifi-
cio do Bilbao-
Vizcaya, a Bolsa e
a renovada esta-
ción de Abando. 

No casco vello, as pancartas
dos balcóns que piden o traslado
dos presos a Euskadi semellan
descoreadas pola intemperie. Un
ten a sensación de que son as
mesmas da nosa visita anterior,
hai catro anos, só que quizá ago-
ra hai menos. O nervio da capital
atópase nos bares, onde se prac-
tica a conversa con calma deci-
monónica. Nada do anonimato
das grandes urbes e si moita pre-
sencia dun poderoso tecido so-
cial. No volume do tráfico roda-
do percíbese a cidade industrial,
pero a carón do viño da Rioxa
desenvólvese aínda, con toda a
súa vitalidade, a franqueza vas-
ca, a cuadrilla. O visitante pon a
orella nas conversas e comproba
que non é raro que versen sobre
política. Por certo que aquí en
Bilbao case todas son en caste-
lán, incluidas as dos nenos. 

A penas unhas horas e xa
descubrimos dous batzokis do
PNV en bairros diferentes, amén
da sede central de
Sabin Etxea, un
edificio moderno
de cinco andares,
sólido como un
bunker. Está si-
tuado no recanto
dunha praza case
naif, con frores e
nenos comendo
ovos Kinder, por
frente do Pazo de
Xustiza e a libra-
ría Kirikiño (que
tomou o nome do
escritor de entreséculos) dedica-
da exclusivamente á cultura vas-
ca, nas tres línguas: castelán,
euskera e francés, por esta orde.
Alí cae tamén o café Iruña, un
dos máis característicos e máis
antigos da cidade, xunto con La
Granja, da Praza Circular e o
Boulevard, punto de encontro do
Areal e de todo o Bilbao antigo.
Os tres pertencen aos mesmos
propietarios. 

O noso interlocutor, un fun-
dador de ETA, alá polo 68, hoxe
próximo ao grupo Aralar, mós-

trase pletórico coa iniciativa de
Ibarretxe. “Batasuna –dí– non
ten propostas políticas que facer,
non pola ilegalización, senón
que xa non as tiña antes”. A ile-
galización en todo caso propi-
ciou o peche de filas. Segundo
el, o PNV apostou por aliarse
coa esquerda abertzale, non vio-

lenta, que non ten
representación
política, pero si
moitos cadros e
un peso na opi-
nión pública. A
conciencia mili-
tante é grande,
mesmo en perso-
as que non se
identifican con
ningún dos parti-
dos actuais. Ar-

zallus, con quen o noso conter-
tulio almorzou onte, di que pre-
fire esa xente que o PSOE. 

Ibarretxe tivo a habilidade
de mudar o curso do debate. A
prensa xa non fala de ETA, nin
da ilegalización de Batasuna, se-
nón da súa proposta, que tomou
a todo o mundo por sorpresa,
comezando polos deputados dos
outros grupos que o escoitaron
en directo. Queiran ou non a in-
tervención do lehendakari o día
27 de setembro en Gasteiz con-
verteuse no centro de gravedade
do mundo político. 

Os que vivimos nunha socie-
dade onde os meios de comuni-
cación de Madrid e os locais que
siguen a súa axenda son maioría,
sorprendémonos pola certeza e
optimismo que emana do noso
interlocutor. Máis tarde reflexio-
naremos sobre o paraugas pro-
tector que supón para Euskadi
contar con dúas canles de televi-
sión, emisoras públicas de radio

e varios xornais
nacionalistas. Es-
tes días pudemos
observar que El
País a penas ten
lectores, aínda
menos o ABC ,
pero si en cambio
El Mundo que ga-
ñara prestixio na
súa época de de-
nuncia dos GAL,
aínda que hoxe
practica o gue-
rra-civilismo con

tonos de serial de sobremesa. O
noso interlocutor declárase inde-
pendentista, pero está contento
con esta proposta “confederal”
do presidente vasco. Conta que é
home de palabra e moi decidido,
criado en colexios públicos –rara
avis, neste sentido, entre os jelt-
zales ou dirixentes do PNV– fillo
dun pai tirando a humilde, deste-
rrado despois da guerra precisa-
mente a Galiza. Nunca, como
agora, dinos, ocupou a dirección
un sector tan popular, ademais as
relacións do lehendakari con Ar-

zallus son excelentes e a unidade
dentro do partido é a máis grande
dos últimos anos, unha vez que
Aznar, coa súa negativa ao diálo-
go, deixou sen papel que inter-
pretar os sectores moderados. Un
panorama –o que nos describe–
case alentador para o nacionalis-
mo vasco, que choca coa percep-
ción do que está caindo desde
Madrid. “Cambiarán, afirma o
noso contertulio, ese clima non
vai durar”. 

Sospeitamos que Herrero de
Miñón estivo detrás de certo
asesoramento ao lehendakari
para que a súa proposta non
desbordase o marco legal e toda
modificación se fixese a partir
dos propios dispositivos estatu-
tarios e constitucionais. A ima-
xe mediática é, sen embargo,
outra. Onde Ibarretxe di “nación
libre asociada”, os medios da
Castellana escreben “Estado li-
bre asociado”. 

Por Bilbao, pola Fundación
Sabino Arana e outros foros se-
mellantes, pasa o que de dialo-
gante se pode encontrar no resto
do Estado. Hai pouco estivo por
aquí  Javier Pérez Royo, un socia-
lista non xacobino que sofre boas
apreturas para que en Madrid non
o estigmaticen definitivamente. O
PNV coida as súas relacións. Ar-
zallus compartiu mantel con Pere
Esteve o día anterior á súa dimi-
sión. No fondo un ten a sensación

Cinco días en Euskadi
MANUEL VEIGA

O sentir dos nacionalistas, o ambiente social, o peso do PNV, a proposta de
Ibarretxe, unha realidade distorsionada polos meios, que vivimos en directo.

Edificio do Bilbao-Vizcaya no centro de Bilbao. Á dereita, mobilización sindical nacionalista.                                    XA N  C ARBALLA

Ibarretxe mudou

o curso do debate.

A prensa xa non fala

de ETA, senón

da súa proposta.

Os nacionalistas

emanan seguridade

e incluso

optimismo,

o que sorprende 

o visitante.
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O recurso da cámara oculta para
‘’desentrañar’’ certos asuntos de
interese informativa é tan vello
como a invención da cámara. Pre-
tender revelar a realidade dos
ameazados en Euskadi nunha re-
portaxe de corenta minutos con
cámara oculta é un intento de bur-
da manipulación informativa tan
vello como o que leva facendo o
PP desde que chegou ao poder.
Nesta ocasión, a abandeirada da
‘’rebelión dos demócratas’’, a en-
carregada de demostrar que no pa-
ís dos vascos non só hai terroris-
mo, senón que existe un réxime
nacionalista que posterga e empe-
quenece aos ‘’constitucionalis-
tas’’ foi Victoria Prego, autora da
frase ‘’¡A por eles!’’. Desentrañe-
mos a nosa realidade, a que vivi-
mos aquí os cidadáns anónimos:

1.- O fío condutor do docu-
mento é un taxista, sen dúbida,
unha voz reputada de análise po-
lítica. Curiosamente, sempre que
viaxo en taxi, o seu condutor dá-
me a razón en todo. ¿Son dema-
siado listo eu, ou nestes casos va-
le iso de que quen paga, manda?

2.- Un membro da seguridade
privada montando un espectáculo
de revisión de sospeitas no medio
da rúa. Quen se dea unha volta por
calquer rúa deste país é case im-
posíbel que vexa algo semellante.
Soen ser bastante máis discretos.

3.- O da ikastola xa roza a re-
pugnancia. Abordan a un cativo
nun centro de ensino no que to-
das as asignaturas se dan en eus-
kera, excepto propiamente a de
español. Se o meu fillo cursase

estudios nun colexio inglés e non
falase inglés sacaríao de aí. O
mesmo para unha ikastola. 

4.- O crego. O crego tampou-
co di nada que non saibamos: que
a Igrexa non fai distincións entre
vítimas, que non fai misas para
que certos sectores da sociedade
tiren rédito político delas. As mi-
sas polos defuntos sempre foron
un acto íntimo, ata que se preten-
deu que os templos fosen sucur-
sais das sedes de certos partidos
políticos. A Franco sempre lle
gustaron moito as Igrexas.

¿Onde está a investigación
sobre as causas do terrorismo?
¿De onde ven esa semente de
xenreira que algunhas persoas
amosaban nas súas palabras? Na-
da. Diso nada. Concellais do PP e
do PSOE, profesores universita-
rios desa mesma liña e empresa-
rios outro tanto do mesmo. Non
había outra realidade, porque eles
non queren que haxa outra reali-
dade. Isto semellaba o Líbano
porque como non gañan polas
boas, ou o fan polas malas, ou
afogan a este país: empregando o
aparello mediático, metendo me-
do para que cese a chegada de tu-
ristas ou coaccionando ás empre-
sas para que aquí non invistan.
Sospeito que isto só é o primeiro
paso da nova ‘’Operación recon-
quista’’ preparada de cara ás elei-
cións municipais. Xa vimos co-
mo as gastan antes do 13 de
maio. Saiulles mal. Que non tro-
pecen dúas veces coa mesma pe-
dra. ¿Acabarán definitivamente
suspendendo a autonomía?♦

A cara oculta
DANI ÁLVAREZ

Usar a cámara oculta para retratar a realidade
vasca dá no que dá: un remedo da realidade
sen análise e con manipulación. Aviso para
o que pode ser a campaña das municipais.

Bi lbao

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

Santiago Prol - Xan Carballa

A NOSA TERRA

de que o partido que fundou Ara-
na trata por todos os medios de
non quedar illado. Digan o que
digan, o cerco é enorme. Tamén
parece sentilo a sociedade. Os
vascos sempre con sona de fran-
cos e honrados, encóntranse ago-
ra con que son percibidos fóra
como os maus da película. Ante o
visitante manteñen unha respe-
tuosa distancia, pero cando perci-
ben que o galego é a súa lingua
habitual, ábrense case completa-
mente, como cerciorados de que
non os van recriminar por ser co-
mo son. Pobo orgulloso da súa
diferencia, necesita, como os ha-
bitantes dunha illa, do contacto
co exterior máis que ninguén. Por
iso quizá os vascos, incluidos os
máis abertzales, viaxan tanto nas
vacacións á Costa do Sol, a Fran-
cia, a Galiza. 

Do pobo,
pero da parte de arriba

Arzallus, un saco terreiro dentro
do noso mapa político –só o de-
fenden os outros nacionalismos
e Llamazares– está sen embargo
solidamente asentado aquí. Os
do PNV son señores que peitean
canas, algúns con chaqueta azul
cruzada, conscientes de que o
poder desta sociedade encóntra-
se en boa parte nas súas máns,
non nas dos inmigrantes. Claro
que hai outra parte na política
vasca, a franquista, que tamén
ten poder. Arzallus presume de
que el nunca entrou no Marítimo
de Neguri onde se reúnen os
grandes da burguesía norteña. El
e o seu partido son máis de po-
bo, de tomar viños –non é extra-
no que confraternicen mellor co
BNG que co nacionalismo cata-
lán, no cal ata os de esquerda
pertencen a boas familias. O
PNV naceu na pequena e media-
na empresa, nos comerciantes, e
segue estando aí, entre o pobo,
aínda que na parte de arriba.  

Os datos que fóra de Euska-
di se ocultan son maioría. A in-
terlocución solicitada por Iba-
rretxe para falar da súa proposta
foi aceptada por todas as forzas
políticas e sociais, coa salveda-
de do PP. Iso indica o lugar cen-
tral que ocupa na política vasca,
a pesar de que agora lle colga-
sen o apelativo de “lehendakari
da metade dos vascos”, como se
Aznar, Fraga ou Bush represen-
tasen o cen por cen do corpo
electoral respectivo. Recoñecí-
ao un comentarista madrileño:
Ibarretxe non só ten o dereito a
facer propostas, senón a obriga
como gobernante, pero é que
ademais, co clima extremado
que se vive, el é o único que
ofrece alternativas políticas pa-
ra buscar unha saída, esteñan
acertadas ou non.♦

sta.                                    XA N  C ARBALLA

¿Pero hai fractura social?
“Aquí non hai ningunha frac-
tura social”, responde sen
dubidalo o noso interlocutor.
“Ti falas cada día tranquila-
mente co teu veciño de esca-
leira, vote PNV, PSOE ou o
que seña. Esa convivencia

ten unha longa tradición
aquí”. A resposta pudémola
constrastar nos bares, onde
non é raro que un local ofre-
za un abano de xornais que
vai de Gara a El Mundo, pa-
sando naturalmente por El
Correo, o máis vendido.♦

A televisión pública vasca dis-
pón, como se sabe, de dúas
canles, unha en euskera e outra
en castelán. A súa obxectivida-
de está xeralmente por riba da
das cadeas estatais, sobre todo
se temos en conta que non em-
prega tonos tan viscerais. Ta-
mén é máis progresista. Hai
máis películas contra o racis-
mo, sobre loitas laborais e pelí-
culas que non pasan de cote
por outras televisións. A guerra

civil tampouco é un tabú. Todo
o contrario. Vemos unha repor-
taxe sobre os exiliados, ben re-
alizada. Como galegos sor-
prendenos a influencia do PNV
antes do 36. Só unha comuni-
dade nacionalista de exiliados
no sur de Francia organiza a
máis de cinco mil militantes.
Iso si, as expresións “vascos e
vascas” saen ata na sopa. O
abuso do xentilicio está a pi-
ques de colapsar a canle.♦

“Ao PNV hai que recoñecer-
lle que o Estatuto valeu para
algo. Por exemplo para salvar
o euskera. E para comprobalo
non hai máis que comparar a
situación coa de Navarra”. En
Navarra, onde conviven zo-
nas moi euskaldunas con ou-
tras que non o son, a lingua
vasca ven de ser erradicada
das institucións polo PP. O bi-
lingüismo está desaparecen-
do, en favor do castelán como

única lingua oficial e legal.
Nese sentido o noso con-

tertulio pensa tamén que a es-
querda abertzale tiña razón na
transición cando defendía un
maior vínculo entre as comu-
nidades vasca e navarra. “O
PNV non se esforzou o sufi-
ciente daquela”.

Sobre a situación de Bata-
suna hoxe xulga que está “de-
sorientada. Non saben por on-
de tirar”.♦

A televisión vasca

Batasuna

A fractura social

¿E os emigrantes? “Os emi-
grantes votan o que cadra, non
é certo que eles se identifiquen
cos partidos estatais e os de
apelido vasco cos nacionalis-
tas. Mira, eu sempre me fixo
nas esquelas. Cando morren os
de Neguri, toda a familia ten

apelidos de aquí, pero os netos
chámanse Gonzalo, Borja, etc.
Ese é o PP que sempre existiu.
Moitos fillos e netos de inmi-
grantes chámanse, en cambio,
Aitor ou Iñaki. O nome é o que
indica a vontade que ti tes, o
apelido venche de atrás”.♦

Os inmigrantes

Arzallus,

un saco terreiro no

panorama estatal,

está sen embargo

solidamente

asentado aquí.



A.N.T.
Jimmy Carter é o primeiro
presidente dos EE UU en re-
cibir o Nobel da Paz. O reco-
ñecemento foi considerado
como unha dura crítica á ac-
tual política de George Bush,
tamén candidato ao galardón. 

Seguro que Jimmy Carter non
ve con bos ollos ter como pre-
cedente de Nobel da Paz na Ad-
ministración estadounidense a
Henry Kissinger, man dereita
dos presidentes norteameri-
canos nos anos 70 ata que che-
gou, precisamente, Carter ao
poder. O comité noruegués que
decide esta homenaxe pública
valorou un labor de vinte anos
loitando por atopar pontes de
diálogo en canto conflito xorde
no mundo.

Carter, a través do prestixio-
so observatorio que dirixe, inter-
cedeu na resolución de graves
crises políticas, como a de Haití
ou en vellas feridas, como no
achegamento entre as dúas Core-
as, e achegouse a moitas outras
guerras cun programa baseado
no diálogo, a cooperación entre
todos os estados, o dereito inter-
nacional, o respecto polos derei-
tos humanos e o desenvolvemen-
to económico.

Ao ex presidente non o in-
comodou fotografarse cabo de
inimigos públicos para o FBI,
como o cubano Fidel Castro ou
Daniel Ortega, ex presidente de
Nicaragua, nin apoiar os esca-
sos triunfos da democracia, co-
mo a chegada ao poder do sura-
fricano Nelson Mandela. Ho-
xendía non ten reparos en acu-
sar o presidente estadounidense
de levar o mundo cara ao abis-
mo e preparar guerras estériles
baseadas só en espúreos intere-
ses expoliadores.

Incluso no Estado español foi
requerida a súa atención. Sóubose
que a coordenadora pola paz en
Euskadi Elkarri, mantivo contac-

tos co seu centro para ver de
achegar posturas entre a ETA e as

institucións vascas, españolas e
francesas. Quizá no futuro aínda

teña algo que dicir neste asunto a
institución que leva o seu nome.♦
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Ben Laden lévaas todas. Invisíbel, case
mítico xa, é o sospeitoso número un e
ideal. Acabaranlle atribuíndo ata algunha
conexión cos asasinatos de Washington
que aquí vivimos con tanto seguemento
coma se fosen en Gondomar... Do crimi-
nal atentado de Bali rapidamente se deri-
varon sospeitas cara Al Qaeda e máis de
presa aínda atribucións directas de res-
ponsabilidade por parte das autoridades
indonesias, australianas e norteamerica-
nas. Dende o 11 de setembro de 2001, a
súa man, que queira, que non, vai de
Djerba, en Tunisia, a Karachi, Iemen, Ku-
wait, etc., e ben sexan ataques contra
franceses, americanos, intereses turísti-
cos, petroleiros, etc, Ben Laden estaría
detrás de todos eles, aínda a pesar de que
ninguén sabe a man tenta se está vivo ou
non, como recoñecía hai escasas semanas
o xeneral Tommy R. Franks, responsábel
máximo das operacións de Afganistán.
Agora, ¿qué se lle perdería en Bali? ¿Que
sentido ten atentar contra indefensos tu-
ristas? Houbo unha segunda bomba, de
escasa potencia, que estourou preto do
consulado dos Estados Unidos, pero sen
vítimas. O beneficiario directo de seme-
llantes accións  non é outro que Bush e a
súa maquinaria bélico-electoral que coa

mirada posta nos comicios do 5 de no-
vembro e no “carniceiro” de Bagdad,
atrogállase de argumentos para manter
vivo o espírito do 11-
S no seo da sociedade
americana e evita de-
bater sobre outros
problemas: a crise
económica, a corrup-
ción empresarial, etc.
Fontes, sen dúbida
malintencionadas,
non dubidan en sa-
lientar a oportunidade
do atentado, xusta-
mente cando as auto-
ridades norteamerica-
nas pretenden impli-
car de forma máis ac-
tiva ao xigante indonesio na súa cruzada
universal contra a Yihad internacional.
Pero as visitas de Karen Brooks e as pre-
sións de Bush non se tomaban suficiente-

mente en serio. Agora, si.
O ministro de defensa de Iacarta, Ma-

tori Abdul Jalil, sumouse a este coro ao
afirmar que a rede de
Ben Laden está pre-
sente en Indonesia,
compartindo estreitas
relacións cos segui-
dores de Abu Bakar
Bashir, xefe da Jama-
ah Islamiyah, quen
nunhas declaracións
ao xornal australiano
“The Age” declaraba
tallantemente que
non era un terrorista,
que era un predicador
disposto a utilizar
unicamente as armas

de que dispón, as palabras. Bakar Bashir
tomaba distancias ademais a propósito
de Ben Laden, respectando a súa fé, a súa
organización e as súas teses pero distan-

ciándose dos seus métodos. O The Was-
hington Post, sen embargo, sinalaba esta
organización como claramente ligada a
Ben Laden que estaría intentando coordi-
nar desde aquí e coa súa axuda as activi-
dades terroristas en todo o Sudeste asiá-
tico. O Pentágono, ao pouco de reci-
bírense as primeiras noticias do atentado,
adiantaba o seu propósito de retirar parte
da loxística presente na rexión.... ¿nin-
guén lles pedirá que se queden e mesmo
que reforzen a súa presencia para arrimar
o ombreiro na loita contra o terrorismo?
....

Se, como din, Al Qaeda é invisíbel, es-
vaiuse, Ben Laden está missing, etc, ¿co-
mo atribuír tan alegremente unha respon-
sabilidade por tan grave acto criminal?
Ninguén é capaz de aportar probas de na-
da, ninguén as reclama, dase por feito e
seguro sen máis. É dogma de fe, sen fisu-
ras. Coa excusa da loita contra o terroris-
mo internacional, tanto maniqueísmo
simplificador neste asunto leva camiño de
conducirnos a todos a un precipicio. A ex-
cesiva claridade, moita cegueira.♦

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

(IGADI), www.igadi.org

¿Al Qaeda en Bali?
XULIO RÍOS

Aquí fór a

‘Se, como din,
Al Qaeda é invisíbel,

esvaiuse, Ben Laden está
missing, etc, ¿como

atribuír tan alegremente
unha responsabilidade

por tan grave acto
criminal?”

Trimble frea
o proceso
de autogoberno
de Irlanda
do Norte

A.N.T.
O goberno británico que
preside Tony Blair deulle a
David Trimble, presidente
da autonomía de Irlanda do
Norte, un novo balón de osí-
xeno na súa rivalidade cos
republicanos. O unionista,
incapaz de deter unha crise
dos máis radicais lealistas a
Londres, acusou o Sinn Féin
de participar activamente na
formación de comandos do
IRA. Para os republicanos,
esta é unha escusa para non
se enfrontar coa nego-
ciación cotiá naqueles de-
partamentos que dirixen.
Seguramente, esta nova sus-
pensión adiará un ano as
eleccións na autonomía.♦

Venezuela
inventa a
democracia da
manifestación

A.N.T.
A actualidade política de
Venezuela explícase nas rú-
as de Caracas. A oposición
ao goberno de Hugo Chá-
vez, dirixida polos tradicio-
nais sindicatos e a patronal
empresarial, convocou na
capital unha “toma” á que
asistiron entre 100.000 e un
millón de persoas, segundo
as fontes, o pasado 11 de ou-
tubro. Dous días despois, os
Círculos Bolivarianos, que
apoian o presidente, organi-
zaron unha contramanifesta-
ción que axuntou nos resíos
do Palacio de Miraflores en-
tre 500.000 e 2 millóns de
venezuelanos.♦♦

O Nobel da Paz recoñece o labor de J. Carter na busca do diálogo

O pacifista que expulsaron da Casa Branca

O mandato de Jimmy Carter,
entre 1977 e 1981, será recor-
dado polo cambio que supuxo
na política internacional da
Casa Branca. Tolerou o triun-
fo dos sandinistas en Nicara-
gua contra o desexo da CIA,
pechou a billa dos fondos de
réptiles para os paramilitares
salvadoreños e logrou, en
1978, a paz entre o Israel de

Menahem Begin e o Exipto de
Anuar El Sadat. Aquel acordo,
chamado de Camp David,
valeulles ao xudeu e ao árabe
o premio que agora recollerá
Carter en Oslo.

Mais o seu xeito de actuar,
tan pouco afecto á tradición im-
perialista do poder que detenta-
ba, custoulle a defenestración.
Segundo recoñeceron altos fun-

cionarios do goberno, boicote-
ouse a mantenta o rescate dos
reféns estadounidenses na Em-
baixada deste país en Teherán,
durante a revolución islamista
de Jomeini, para tiralo da ca-
rreira pola reelección en benefi-
cio de Ronald Reagan, que de-
sabotoou cada unha das cami-
sas que tecera o seu antecesor
no cargo.♦

Catro anos que deron para moito

Jimmy Carter considera básico atender as demandas de todos os bandos para resolver os conflitos.



A decisión de abrir as portas da
UE a dez países (as repúblicas
bálticas, Polonia, Chequia, Eslo-
vaquia, Eslovenia, Hungría,
Malta e Chipre) suporá unha re-
volución interna no funciona-
mento da unión. Outros dous es-
tados (Romanía e Bulgaria) terán
que esperar a 2007, mentres que
Turquía queda fóra.

Para a ampliación máis im-
portante da histo-
ria desta organiza-
ción, a UE mane-
xa regras espe-
ciais. Na primeira
escolma dos can-
didatos axeitados,
a Comisión bus-
cou manter o cha-
mado “nivel de
vida europeo” nos
planos económi-
co, político e so-
cial. Estes pará-
metros son, na bo-
ca do eurodeputa-
do galego Camilo
Nogueira, básicos
para converter a
Europa nun ente
exemplar para o
resto do mundo.
“Os países que se
integren na UE
deben demostrar
absoluto respecto
polos dereitos hu-
manos”, explicou,
“políticas admi-
nistrativas transparentes e capaci-
dade económica para competir no
mercado libre aberto.”

Nogueira coincide co grupo
no que se integra o BNG no Par-
lamento Europeo, Alianza Libre
Europea (ALE), que demandou
respecto para as minorías nos pa-
íses candidatos. “Para nós é unha

sensacional nova recibir todos
eses estados na UE”, dixo a pre-
sidenta de ALE, a flamenga
Nelly Maes. “Mais queremos su-
bliñar o noso interese por posí-
beis discriminacións a minorías
ou o respecto aos feitos diferen-
ciais das diferentes rexións que
compoñen eses países.”

Os mecanismos ideados pola
Comisión para controlar a evolu-

ción dos dez paí-
ses preselecciona-
dos inclúen cláu-
sulas de suspen-
sión das políticas
comunitarias en
aspectos econó-
micos ou policiais.
Con este método,
quérese minimizar
o impacto dunha
mala xestión nal-
gún destes esta-
dos, máis permeá-
beis ás crises eco-
nómicas ou ao
descontrol admi-
nistrativo. 

O presidente
da Comisión Eu-
ropea, Romano
Prodi, xa mani-
festou o seu te-
mor ao novo pa-
pel que terán Po-
lonia ou Hungría,
por exemplo, co-
mo vixilantes das
“temidas” frontei-

ras rusa, bielorrusa e ucraína.

A Europa total

De feito, coa integración de dez
membros máis, a UE vai toman-
do corpo de real unidade euro-
pea, fóra dos lindes do antigo pa-
no de aceiro que dividiu o conti-

nente desde 1945. Ao tempo,
significa a lexitimación de pro-
cesos de autodeterminación, co-
mo Eslovaquia ou Eslovenia.

Para Camilo Nogueira, hai
que agardar a ver o que pensan
os diferentes estados sobre a am-
pliación. “O goberno español
quizá vete a Eslovenia, xa que di
iso de que é un erro querer che-
gar a Europa a través dos Bal-
cáns”, explicou. “Despois de de-
fender o goberno de Milosevic,
que agrediu as nacións que pro-
curaban a autodeterminación, un

deses países secesionistas está a
piques de entrar, con todos os de-
reitos, na UE”.

A ampliación cara ao leste si-
túa o centro da UE en Alemaña.
Non só polos condicionantes xe-
ográficos, o país xermano inicia
unha etapa de total hexemonía
na organización. A súa influencia
económica e política na meiran-
de parte dos estados candidatos é
total e foi fundamental o apoio
de Berlín para a reestruturación
destes países tras o final do so-
cialismo.♦
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A foto
do Che
MONCHO LEAL

Expresión profunda,
reflexiva. Ollos
escuros que

amosaban claridade. A
crenza no futuro
representado nunha
expresión. O rostro do
Comandante  Ernesto
Che Guevara é a imaxe
máis repetida,
enmarcada, pendurada
e vestida do século XX.
Velaí o problema. O
capitalismo é un mestre
na mitificación. Facer
do revolucionario
latinoamericano un
icono foi un obxectivo.
O Che vivo é un
problema. Por iso a CIA
ordenou matalo
inmediatamente. O Che
dirixente cubano,
ministro de industria,
director do Banco
Nacional de Cuba,
guerrilleiro
internacionalista.
Imposíbel a derrota de
tamaño personaxe.
Había que santificalo,
separalo da realidade.
Inventaron
desavenencias, logo
desmontadas coa súa
morte e a súa carta de
despedida. O Che
deixou escrito que
marchaba a facer o que
Fidel non podía polo seu
cargo. Dábanse as
condicións para que a
América Latina e
indíxena pelexara por
unha transformación
radical das súas
condicións. Para quen
estamos a prol de mudar
o modo de produción, o
Che está vivo. Esta
afirmación que pode
levar ao sarcasmo na
sociedade na que
vivimos, do trunfo
individual, do consumo
e de suxeitos
espectadores e non
actores, é vivida con
intensidade en América,
Asia e África. Alí saben
que o que significou o
Che ten actualidade
máxima. Por outra
banda, moita da xente
desta beira que leva nas
súas prendas a imaxe do
Che, descoñecen a súa
obra, recollida en boa
parte nos seus escritos e
nas letras que
transcribiron os seus
importantes discursos.
Desmitifiquémolo. Que
canonicen en Roma. O
noso é avanzar. Do
imperialismo non hai
que fiarse nin un tantico
así, coma ben dixo
Guevara. Aproveitemos
a oportunidade de
contar coas palabras do
revolucionario. Teñen
futuro.♦♦

Indicadores económicos

País Poboación PIB per cápita % de paro
candidato (millóns de habitantes) (euros) 

Chipre ........................0,8 ...........................18.500 .....................4,0
Chequia ...................10,2 ...........................13.300 .....................8,0
Estonia ......................1,4 .............................9.800 ...................12,4
Eslovaquia .................5,4 ............................11.100 ...................19,4
Eslovenia ...................2,0 ...........................16.000 .....................5,7
Hungría ...................10,2 ............................11.900 .....................5,7
Letonia ......................2,4 .............................7.700 ...................13,1
Lituania ......................3,5 .............................8.700 ...................16,5
Malta .........................0,4 ............................11.900 .....................6,5
Polonia ....................38,6 .............................9.200 ...................18,4
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A UE acometerá en 2004 a súa ampliación máis ambiciosa

Alemaña ‘conquista’ Europa
CÉSAR LORENZO GIL

Ao xeito de escolma final nunha preselección de candidatos
a un traballo, a Comisión Europea vén de confirmar que dez
países optan a integrárense en 2004 na Unión Europea (UE).
Esta ampliación cara ao leste fai abalar o centro da unión,
na que agora Alemaña aumenta o seu poder xeoestratéxico.

Un dos cambios máis importan-
tes da nova Europa dos 25 será
a queda xeral da media de renda
europea e a necesidade de redis-
tribuír os fondos estruturais. Pa-
ra o eurodeputado do BNG,
cómpre darlle unha atención es-
pecial a este tema, xa que ares-
tora están en perigo os fondos
que recibe Galiza, na súa condi-
ción de territorio obxectivo un.
“Non lles están a prestar unha
grande atención desde Bruxelas
a este tema, pero é fundamental
desenvolver un programa de
cambios no reparto e na cuantía
das axudas públicas”, afirma.

Os novos estados teñen ao
redor do 30 ou 40 por cento da
media de renda europea e preci-
san dunha atención importantí-
sima para se poderen incorpo-
rar, aos poucos, ao tren europeo.

Polo tanto, os fondos estruturais
terán que atender, preferente-
mente, estes novos territorios.
“É por iso que cómpre ampliar
os fondos con máis diñeiro dos
países máis desenvolvidos. A
idea non é prexudicar aquelas
rexións que seguen tendo nece-
sidades de investimento, senón
aclimatarse aos novos tempos.”

Nogueira é crítico coa atitude
de Alemaña, que se nega a dar
máis diñeiro á UE. “O goberno
de Berlín tivo moito interese nes-
ta ampliación porque lle convén,
pero agora actúa egoistamente e
sen visión de futuro. As axudas
que se dean acaban beneficiando
incluso os que as dan.”

Ademais, moitas políticas
comunitarias terán que redifi-
nirse. Especialmente complica-
da é a situación na que quedará

o agro. Os novos estados teñen
unha gran fortaleza agrícola e
está por ver como se asimilan
os seus recursos na competen-
cia global europea.

Poder de decisión

Para Nogueira, arestora Galiza
ten a oportunidade histórica de
alcanzar a súa maior cota de au-
togoberno dentro da UE. “Estase
configurando a estrutura da
unión e váiselles dar cabida a na-
cións ben máis pequenas que a
galega, como Chipre, con poder
de decisión”, lembrou. “Temos a
ocasión de loitar por facer cum-
prir os actuais tratados, que xa
recoñecen o poder de decisión
dos galegos sobre temas funda-
mentais para o noso futuro”.

O eurodeputado anunciou

que o Intergrupo de Nacións sen
Estado, no que o BNG está pre-
sente, reclamará presencia no
Consello de Ministros e circuns-
cricións propias para as elec-
cións europeas, entre outras me-
didas. “Sermos recoñecidos co-
mo nación en Europa suporía
unha autodeterminación de feito
sen o trauma da separación do
Estado español”, anunciou.♦

Camilo Nogueira, eurodeputado

‘É básico ampliar os fondos estruturais’

Camilo Nogueira.

Cinco
candidatos
teñen menos
poboación
ca Galiza

Chipre, Estonia, Letonia,
Lituania e Malta chegarán
ao Consello de Ministros da
UE con menos habitantes
dos que ten Galiza. Estas
nacións, todas elas de recen-
te independencia, posuirán
a partir do 1 de xaneiro de
2004 todas as vantaxes de
pertenceren á UE. Ademais,
Eslovenia e Eslovaquia (ta-
mén nacidas nos anos 90)
non chegan aos 6 millóns de
persoas cos que conta, por
exemplo, Catalunya.♦♦



Case clandestinamente, a selección
galega de afeccionados saíu a un
frío Balaídos o pasado 10 de outu-
bro para festexar o 80 aniversario
da Associação de Futebol de Bra-
ga. O silencio nos medios de co-
municación tinxiu de plástico as
bancadas e fixo ecoar o Himno. O
que podería converterse nunha fes-
ta do fútbol galego acabou esque-
cido, á espera de tempos mellores.

Mais non existe ningún miste-
rio na historia recente desta selec-
ción galega, que conta con xoga-
dores pertencentes á terceira divi-
sión e á preferente. A Federación
Galega de Fútbol creouna en 1998

para participar na Copa das Re-
xións, que organiza cada dous anos
a Uefa. O formato desta competi-
ción favorece a maneira que teñen
estes mozos de se achegaren ao
fútbol. “Son afeccionados. Non
poden participar xogadores que
militasen en ningunha categoría
superior á terceira Teñen que traba-
llar pola semana e non poden adi-
carse completamente ao fútbol
porque non lles daría para vivir”,
explica o seleccionador, Anxo Va-
les. É por este motivo que a com-
petición é bianual. Primeiro, as re-
xións de cada estado (no caso dos
grandes) compiten entre si ao xeito

dunha liga de clasificación. Logo,
os campións xogan unha fase final,
ben semellante ao que sucede na
Eurocopa, da que sae o vencedor.

A fase final deste ano xa está

en marcha. En representación do
Estado español acudiu Asturias,
que loitará polo título que defen-
de arestora o Moravia, da Repú-
blica Checa.

“Saír do armario”

Ese longo camiño que lle espera
á selección galega afeccionada
ata chegar á fase previa da Copa
das Rexións ten esta tempada no-
vidades. Anxo Vales decatouse
de que a visibilidade pública do
combinado que dirixe era escasa.
Gran parte do mundo do fútbol
descoñece a existencia deste
equipo e fóra dos círculos do de-
porte afeccionado, case ninguén
tiña constancia de que a selec-
ción levase armada xa tres anos.

Por este motivo, o seleccio-
nador argallou converter os par-
tidos de preparación do seu
equipo, que noutrora se disputa-
ban en privado, entre xogadores
“titulares” e “reservas” da pro-
pia selección, en actos públicos.
Hai unhas semanas, a selección
enfrontouse ao Compostela e o
partido ante a AF Braga terá o
escenario de volta na cidade
portuguesa. “É bo que a xente
saiba que hai un esforzo no fút-
bol galego por representar a no-
sa comunidade nesta competi-
ción de prestixio internacional”,
subliña Vales. “Oxalá que os
afeccionados galegos ao fútbol
se imiscúan connosco e poida-
mos darlles unha alegría”.♦
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A selección galega de afeccionados sae do anonimato
para preparar a ‘Copa das Rexións da UEFA’

Coa bandeira galega na camisola

Reportaxe Grá fica: PA C O  VILABARR O S

Convocatoria
da Selección Galega
para o partido contra
a AF Braga

Xurxo e Raviña (Betanzos),
Costas, Iago e Serra (Ponte
Ourense), Xoán (Composte-
la B), Juanjo e Carlocho
(At. Arteixo), Isaac e Paulo
Martínez (Deportivo B),
Henrique (Lalín), Mariño e
César (Negreira), Fredi e
Carlos Palmás (Alondras),
Italiani (Coruxo), Rodri
(Ráp. de Bouzas) e Felipe e
Óscar Pol (Vilalbés).♦♦

CÉSAR LORENZO GIL
A pesar de que aínda estamos á espera da selección galega absolu-
ta, a bandeira galega si que loce nos campos de fútbol. Da man do
seu seleccionador, Anxo Vales, o combinado nacional afeccionado
inicia unha serie de partidos amigábeis para dar a coñecer o seu la-
bor e preparar a próxima Copa das Rexións da UEFA 2003-2004.

Este profesor do Instituto Na-
cional de Educación Física da
Universidade da Coruña enorgu-
llécese do labor que desenvolve a
selección afeccionada que el ades-
tra. “Non somos
un equipo de mo-
destos. Merece-
mos todos os res-
pectos e apoios”,
afirma, ao tempo
que defende a cre-
ación dun combi-
nado absoluto pa-
ra Galicia.

¿Cal é o papel
da selección afec-
cionada que vostede dirixe?

Amais de participar na Copa
das Rexións, serve de estímulo
para os xogadores afeccionados
de todas as idades. O que non se
pode dicir é que substituímos a
selección absoluta.

Sobre este tema, o adestra-
dor Fernando Vázquez, de-
fendeu publicamente a crea-
ción da selección galega profe-

sional. ¿Que opina vostede?
É lóxico que Galicia teña unha

selección propia, ao igual que suce-
de con outras moitas comunidades.
Cómpre que se cree canto antes.

Outra cousa é va-
lorar os seus ob-
xectivos. Se se lle
dá unha baixa con-
notación política,
ninguén tería que
opoñerse a ela. Se
en cambio, a selec-
ción autonómica
se crea para substi-
tuír a española, o
tema complícase e

haberá dificultades para que todos
estean con ela. O certo é que en Ga-
licia non tivemos experiencia nin-
gunha sobre este tema e a verdade,
descoñezo se hai oposición desde o
poder político, pero si que hai inte-
rese desde o punto de vista futbolís-
tico. Para a canteira, que é un tema
fundamental, sería moi bo que hou-
bese un escaparate dese calibre.

¿Como coñecedor desa can-

teira, que explicación ten a au-
sencia de galegos na elite do
fútbol de Galicia?

Hai unha proporción case ma-
temática entre o nivel competitivo
dos clubes e a saúde das canteiras.
Cando un equipo vai ben, é raro
que recorra aos novos valores das
súas categorías inferiores. Cando
Raúl apareceu no primeiro equipo
do Madrid, o club estaba en crise.
Igual pasou co Barça en varias
épocas. E o caso máis espectacu-
lar é o dos equipos sevillanos.
Cando Betis e Sevilla descenden e
quedan sen recursos para ficharen

xogadores contrastados é cando se
lembran da canteira e converten
en estrelas cinco ou seis xogado-
res, que ademais retroalimentan a
motivación dos rapaces que están
empezando. En Galicia, o Com-
postela ten a mellor canteira do
país, malia a fonda crise que pa-
dece desde hai anos.

Pero sen saídas profesio-
nais, as bases esmorecen.

É que isto do fútbol baséase na
experiencia, na motivación e nas
oportunidades. Os xogadores non
nacen bos, senón que se van fa-
cendo cos partidos, coa posibilida-
de de chegaren ao alto, de apren-
deren directamente dos maiores,
dos profesionais. Se lles negas, cos
feitos cotiáns, a posibilidade de
xogaren no primeiro nivel, é nor-
mal que acaben procurando outros
camiños fóra de Galicia.

Por iso son sempre atracti-
vas as ofertas das canteiras do
Barça e do Madrid, onde xo-
gan galegos actualmente.

Arestora son moitos os que
van ilusionados cara a alá porque
non só ven que Pavón ou Víctor
Valdés xogan neses equipos se-

nón porque esas dúas canteiras
retroalimentan a moitos equipos
de primeira e segunda división.
O Valladolid ou o Rácing de
Santander están cheos de ex xo-
gadores das categorías inferiores
do Madrid. Polo tanto, é normal
que escollan formarse nun equi-
po que lles posibilite logo vivir
do fútbol profesional.

Mais os ventos do fútbol in-
ternacional prognostican aín-
da máis crise. A Premier Lea-
gue xa recomenda potenciar os
investimentos na canteira.

O futuro do fútbol pasa pola
racionalidade económica. O De-
portivo e o Celta desprezan as
bases. Os rapaces non compiten
cos profesionais, están máis ben
de recheo para os adestramentos
e as convocatorias.

Penso que hai que actuar inte-
lixentemente e en serio coa can-
teira. Cos millóns que se gastaron
en varias fichaxes fracasadas,
manteríanse as categorías inferio-
res durante oito anos. Con infra-
estruturas axeitadas e o compro-
miso de contar cos mozos na pla-
nificación da tempada dos equi-
pos, non só romperiamos o mito
de que Galicia non ten bos xoga-
dores, senón que lograriamos cre-
ar bos exemplos para o futuro.♦

‘Cómpre que Galicia teña un combinado absoluto’

Anxo Vales, seleccionador

‘As canteiras

son fundamentais

para os equipos

grandes en

momentos de crise’



Carlos Lema
substitúe
a Damián Villalaín
Galaxia escolleu a Carlos González de
Lema como responsábel de edicións
en substitución de Damián Villalaín,
que permanece vinculado á empresa
como asesor e colaborador, formando
parte do Consello de Redacción de
Grial, que prepara unha nova xeira.
Carlos Lema foi editor, entre 1990 e
2001, de Sotelo Blanco. En 1992 cre-
ou a Biblioteca de Traducións, que
edita, en galego, autores como Chek-
hov, H. James ou Virginia Woolf.♦

A Promesa
seleccionada polo
proxecto Equinoxe
O guión cinematográfico en galego,
de Héctor Carré, A Promesa, en ga-
lego, foi un dos nove seleccionados,
o único do Estado español, para par-
ticipar nos talleres de escritura do
proxecto Equinoxe, coa axuda de ti-
tores na mellora dos textos. A rexión
francesa de Aquitania acollerá esta
iniciativa, apoiada polo plan media
europeo de apoio a producción au-
diovisual. A Promesa comezará a
fase de rodaxe en maio de 2003.♦

Apertura
de imaxes de
O mar da Limia
O Museo da Limia puxo en marcha
a sala O mar da Limia, nome que os
habitantes da Limia empregan para
denominar a Lagoa. Os visitantes
da exposición terán unha nova vi-
sión de como era a comarca cando
existía a Lagoa de Antela, así como
os datos da desecación e os efectos
da mesma. Cómpre destacar da
mostra dúas fotos inéditas do arquivo
de Tomás Massó (Vigo) e unha im-
presionante panorámica da lagoa.♦

O carácter
da danza
en Galicia
O Ballet Galego Rey de Viana, uni-
dade de producción do IGAEM,
iniciou o pasado martes as clases da
recén fundada Escola de Danza de
Carácter, para conseguir unha sóli-
da base de ballet clásico dos alum-
nos que se trasvasará ao baile popu-
lar e tradicional galego para o seu
perfeccionamento técnico. As mes-
tras Pilar Peña, Belén Vázquez e Be-
atriz Ponlla impartirán as clases bai-
xo a dirección de Victoria Canedo.♦

Premio da Paz dos libreiros e edito-
res alemáns foi para un escritor afri-
cano, Chinua Achebe, traducido a

cincuenta idiomas, nos que aínda non está o
galego. E da normalización debátese esta se-

mana no Consello da Cultura Galega, men-
tres se promove unha ampla recollida de asi-
naturas a prol dun consenso no novo Plano
de Normalización Lingüística que moitos
non queren que sexa un remedo de diálogo.♦

O

Chinua
Achebe
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Ao recibir o premio en Frank-
furt o pasado dia 13 Chinua
Achebe afirmou, “dinme conta
que tiña que explicar aos salva-
xes que me atopaba nas nove-
las europeas sobre África, de
autores como Ryder Haggard e
Joseph Conrad. ¿Eran eses per-
sonaxes extraños (feos, case
non recoñecíbeis como seres
humanos) representativos da
xentes da  miña aldea, da xente
que eu coñecía? A resposta tiña
que ser non”. Nunha entrevista
do xornalista AMY OTCHET,
publicada hai a penas un ano na
desaparecida revista O correo
da UNESCO, o nixeriano Chinua
Achebe afondaba nas convic-
cións coas que asumiu cons-
truír unha literatura africana
descolonizada.

Con 25 anos empezou a es-

cribir o seu primeiro libro,
Things Fall Apart (Todo se es-
borralla), un dos primeiros clá-
sicos publicados en inglés
(1958). Segundo conta, ese li-
bro foi resultado dunha rebe-
lión histórica, na que os seus
compañeiros de estudos reta-
ron abertamente o racismo
latente en Mister Johnson, es-
crito por un autor británico e
venerado polos profesores da
colonia. Daquela, ¿imaxinaba
vostedes as consecuencias que
ía ter esa revolución?

Mister Johnson non me fi-
xo escritor. Eu nacín escritor.
Pero si me abriu os ollos e me
fixo ver que a miña patria esta-
ba en perigo. En realidade era
máis que a miña casa ou a mi-
ña cidade, era a historia nacen-
te na que os primeiros frag-

mentos da miña propia existen-
cia empezaban a ser coherentes
e a ter sentido. Pareceume que
calquera tiña dereito a contar a
súa propia historia, e os meus
amigos e compañeiros de clase
foron os primeiros en compar-
tiren ese punto de vista. Pensa-
ron: “Se Chinua o pode facer,

nós tamén”. Mesmo os escrito-
res británicos que anteriormen-
te trataran de escribir sobre nós
cambiaron de actitude e deixa-
ron que os protagonistas conta-
ramos a nosa propia historia.

Hoxe os autores reivindi-
can non só o dereito a conta-
ren a súa propia historia, se-
nón a facelo no seu propio
idioma. Vostede debe enten-
der esa frustración, xa que
foi traducido a perto de 50
idiomas, pero nunca ao igbo,
a súa lingua materna.

Por suposto que comparto
esa frustración. Sen embargo,
prefiro que se escriba unha no-
vela sobre o pobo igbo en in-
glés ca non se escriba ningun-
ha. Un nunca pode esperar a
que se presenten as condición
ideais para actuar. Fai canto
pode canto antes e non espera
15 ou 50 anos, porque nunca se
sabe qué lle reserva o futuro.
Hai pouco volvín á casa por
primeira vez en dez anos. O
obxectivo da viaxe era dar un-
ha conferencia en igbo sobre a
problemática do idioma e da
imposición dun dialecto están-
dar por parte dos misioneiros
coloniais. Foi unha das cousas
máis incríbeis que fixen a miña
vida. Miles de persoas reunidas
nun estadio reaccionaron calo-
rosamente ás miñas palabras. A
situación do pobo igbo é moi
importante para min e sempre
traballo niso. Things Fall Apart
trata de dar a coñecer o pobo
igbo ao mundo. Agora debe-
mos dar co modo e contar no
noso propio idioma esa mesma
historia e moitas cousas máis
aos nosos fillos e tamén a nós
mesmos. Non se trata de elixir
unha lingua ou outra, senón de
combinar ambas posibilidades.

Literatura
contra o colonialismo

As súas historias céntranse
nas debilidades dos seus pro-
tagonistas. Como escribiu
nalgunha ocasión, “non me
impresiona que personaxes
abominábeis provoquen es-
tragos, senón qe o fagan ho-
mes correntes”. Pero os críti-
cos occidentais non adoitan
apreciar a súa ironía. Pre-
firen que as historias teñan
un heroe, e, nas súas críticas,
reflicten unha visión esencia-
lista do africano bo e o malo.

Paréceme moi axeitado o
termo esencialista. Non sei de
onde vén ese concepto erróneo
da arte, aínda que coido que é
máis propio de Occidente ca de
África, porque para nós, os ig-
bo, a arte, lonxe de ser excluín-
te, inclúe á xente corrente e as
súas vidas. Un exemplo é unha
ceremonia que chamamos
Mbari na que durante meses
xente normal se retira con ar-

tistas profesionais para traba-
llar con eles.

Todo, é dicir, persoas e cou-
sas, queda incluído nese proce-
so creador. Calquera cousa no-
va que apareza, sexa unha reli-
xión ou a bicicleta dun misio-
neiro, forma parte da historia. É
unha forma de se familiarizar
co novo, o estranxeiro. Cando
alguén leva algo novo á súa ca-
sa, vixíao. Trátase tanto de hos-
pitalidade coma dun sentido
práctico para garantir a súa pro-
pia seguridade. A deusa que re-
xe o festival Mbari, a quen os
igbo chamamos Ani, non só é a
divindade da arte e a creativida-
de, senón tamén da moralidade.
Sempre hai unha fronteira entre
o ben e o mal e por iso mesmo
a arte non pode utlizarse para
xustificar a destrución ou a vi-
sión esencialista dun pobo. Iso
non significa que os nosos he-
roes sexan anxos. Son huma-
nos, como todos os demais, cun
lado bon e outro malo.

En cambio, en Occidente a
mensaxe moral da arte vese co-
mo unha debilidade. Unha no-
vela alcumada de “política”
non se considera boa. Ás veces
os críticos escriben cousas co-
mo: “malia a súa mensaxe polí-
tica, a novela é boa”, o que de
seu constitúe unha formulación
política, xa que significa “o
mundo está ben como está; non
compre ningún enfoque super-
fluo nin político da historia”.

Desde moi novo rebelouse
contra a longa tradición de li-
tratura colonial que serviu
orixinalmente para xustificar
a trata de escravos. Na súa
opinión, a actual actitude dos
meios de comunicación, que
consiste en falar unicamente
da miseria de África, reflicte
o mesmo enfoque. O último
capítulo desa historia consis-
te en incitar a mirar África
dun xeito crítico, facéndoa a
única culpábel dos proble-
mas que padece. ¿A que se
debe ese exceso de fanatismo?

Supoño que debe ser o sen-
timento de culpabilidade deri-
vado do imperialismo e a es-
cravitude. A escravitude é aín-
da a espiña que máis lle doe a
Occidente. E creo que a ese
grupo de fanáticos o descubri-
mento da escravitude na África
actual fainos sentirse mellor.

Non pode negarse que a po-
breza fomenta o abuso dos ne-
nos; que os pais fan traballar o
seus fillos porque non gañan
abondo para sobreviviren. Ante
situacións así non faltan occi-
dentais benitencionados que
exclaman “iso é a escravitude!”
pero utilizar a palabra escravi-
tude para se referir a calquer ti-
po de abuso ou malos tratos
non axuda en nada ao debate
sobre os 300 anos de comercio
trasatlántico de escravos.♦
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Bases do III Prémio de Poesia
FIZ VERGARA VILARIÑO

Chinua Achebe,
Premio da Paz dos editores e libreiros alemáns
A súa obra Todo se esborralla traduciuse a cincuenta idiomas

A.N.T.
O nixeriano Chinua Achebe.  autor de Todo se esborralla, un-
ha novela traducida a 50 idiomas e con máis de seis millóns
de exemplares vendidos, recibiu en Frankfurt un novo reco-
ñecemento ao seu talento literario, recentemente sancionado
por un grupo de cen escritores de 54 países que colocaron a
súa novela entre as mellores de toda a historia da literatura.

1) O CONCELLO DE SÁRRIA e a Agrupación Cultural Ergueitos convocan
o III PRÉMIO DE POESIA FIZ VERGARA VILARIÑO.

2) As obras apresentadas deben estar escritas en língua galega.
3) A extensión mínima será de 400 versos. Os orixinais deberán ser

inéditos e non premiados en nengun outro certame.
4) Os traballos apresentaran-se por quintuplicado, mecanografados a

dous espazos e baixo plica. Enviaran-se por correo certificado ao seguinte
enderezo: III Prémio de Poesia Fiz Vergara Vilariño, Concello de Sárria,
antes do 31 de Outubro do 2002.

5) Estabelece-se un único prémio indivisíbel dotado con 3.000 euros,
suxeito á normativa fiscal vixente. O xúri poderá deixar deserto o prémio se
considera que as obras apresentadas non acadan unha mínima calidade.

6) O xúri estará composto por persoas de prestíxio no mundo da criazón
ou a crítica literária. Actuarán, como Secretária a Presidenta da Agrupación
Cultural Ergueitos e como Presidenta a Concelleira de Cultura do Concello
de Sárria, ambas as duas con voz e sen voto. A decisión do xúri será
inapelábel e será dada a coñecer no último trimestre do ano.

7) A obra premiada será propriedade do seu autor, agás a primeira
edición que será publicada pola Editorial Espiral Maior. En posteriores
edicións farase constar a condición de premiada no III Prémio de Poesia Fiz
Vergara Vilariño.

8) Os orixinais non premiados non serán devoltos e serán destruídos.
Non se manterá correspondéncia cos autores.

9) A interpretación destas bases corresponde-lle ao xúri. A participación
no certame implica a sua aceptación.
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A.N.T.
Pese a ter a sede no seu país,
os editores alemáns deixaron
desgornecida a anual Feira
dos editores que se celebra en
Frankfurt. A primeira ollada
descubría un bon número de
stands valeiros. Calcúlase en
200 o número de editoriais
xermanas que deixaron de
asistir nesta edición.

Detrás destas ausencias está a
recesión económica que afecta
a todo o mundo, pero máis en
concreto a Europa e tamén á
propia Alemaña. A caída da
venda de libros neste país foi
do 5% no 2001, o que propiciou
que o goberno federal de Berlín
desaconsellase ás editoriais a
compra de dereitos de autores
estranxeiros, para centrarse nos
do propio país, nunha actitude
claramente proteccionista.

Xerais
podería pasar a Planeta

A outra das novidades que corría
pola feira era a posta en venda da
división editorial do xigantesco
grupo Vivendi, hoxe en crise, a
un prezo de 5 mil millóns de eu-
ros, uns 800 mil millóns das an-
tigas pesetas. O grupo español
Planeta poxou pola compra da
parte española de Vivendi, que
ven a coincidir co grupo Anaya,
pero os vendedores intentan des-
facerse da división editorial
completa, non só da sección es-
pañola. Neste sentido, o goberno
francés, mostrando, como no ca-
so alemán, a potencialidade in-
terventora do Estado, pulará por-
que a editora gala Hachette se

asocie a Planeta para quedarse
cada unha ca parte da editora Vi-
vendi correspondente ao seu pa-
ís. De levarse a cabo esta opera-
ción, é dicir, de quedarse Planeta

con Anaya, os novos propieta-
rios respetarían a pluralidade de
editoriais depedentes en linguas
diferentes do castelán. Neste
sentido, o pase a Planeta, podería

non perxudicar á galega Xerais
que mantería tanto o selo como a
súa actual producción.

A chegada de Planeta ao
histórico grupo Anaya permiti-
rialle a entrada firme no libro
de texto, o único sector no que
Planeta carecía ata agora prac-
ticamente de presenza. 

Concentración e
novas tecnoloxías

Pero a crise de Frankfurt, cada
vez máis convertido nun lugar de
relación entre os editores, pero
menos de negocio, ten a súa ori-
xe tamén na concentración que
se produciu nos últimos anos no
sector editorial, o que reduciu en
boa medida o número de firmas e
de editoras independentes e polo
tanto de participantes. Por outra
parte, a introducción das novas
tecnoloxías converte en cada vez
menos importante o encontro fí-
sico. Moitas comunicacións rea-
lízanse a través do correo electró-
nico e mesmo un bon número de
intercambios de libros realízase
por medios electrónicos.

Presenza galega

A presencia galega na feira se-
guiu sendo con todo importante
e mesmo, por primeira vez, o
stand galego celebrou unha re-
cepción con invitación a outros
editores. En concreto de Galiza
estiveron presentes as editoriais
Kalandraka, A Nosa terra, Sote-
lo Blanco, Baia, Xerais, Hércu-
les, Nova Galicia e Do Cumio.
Tamén estivo presente a direc-
tora xeral de Cultura da Xunta,
María do Carmo Campelo.♦

A Feira de Frankfurt afectada pola crise
Alemaña defende as súas editoriais con medidas proteccionistas

De greves e
bandeiras
VÍTOR VAQUEIRO

Resulta un discurso costu-
meiro dos sectores de
esquerda afirmar que as

posicións que tradicionalmente
se teñen considerado adxacen-
tes ao progreso hoxe se achan
en situación de inferioridade,
que o vento da direita é esma-
gador e que están a bater en
nós, sen posibilidade de termos
a máis pequena hipótese de de-
fensa nen de contraataque.

Certamente, non podemos
dicer que, hoxe, as forzas do
progreso e a cultura, coas ban-
deiras despregadas ao vento ca-
miñen, con paso afouto e nove-
centista, á conquista inadiábel
dos seus obxectivos. É posíbel
que, mesmamente, nen os
devanditos obxectivos aparezan
nítidos abondo nun horizonte,
polo demais, esvaído. E, sen
embargo, dous acontecementos
ocorridos nos días pasados
convidan á reflexión. 

Os  feitos referidos son,
por unha banda, a marcha
atrás, se se me permite o símil,
na cuestión decretazo e, por
outra, a interrupción do emba-
razo que haberia de levar á ho-
menaxe mensual ao pendón
–por non reiterar o uso de ban-
deira, empregado liñas antes–
español. 

No primeiro caso abondou
cunha greve xeral inexistente,
por empregarmos a terminoloxia
de Pio Cabanillas. Mália o dito
polos voceiros oficiais, en verda-
de, a greve existiu, con
mobilización importante, mais
non estarrecente como un 14-D
xa inesquecíbel. Aos poucos me-
ses, o governo, dun total de oito
pontos conflitivos, decide retirar
sete (o 87,5%). No segundo che-
garon unhas críticas, sen mobili-
zacións, calificando os autores
da idea de –como efectivamente
son– acomplexados, pailáns e
analfabetos para vermos a Fede-
rico –Trillo, non Jiménez Losan-
tos,– a dicer que a idea fora do
pai de Ana Aznar, a José Mari
Aznar a confirmar que,
obviamente, o lugar onde se ins-
talara a tea bicolor, é de compe-
téncia, como todo o mundo
ignora, municipal e, ao cabo, a
Álvarez del Manzano –proporia-
lle un troco no apelido: Álvarez
da Figueira, en honra á nome da
árbore na que o alcaide costuma
situar-se– a informar que a idea
procedia dun seu curmán que
traballa en L’Hospitalet, nunha
consultora dedicada ao estudo
de exportación e importación de
teares propriedade do neto maior
de Vilá Reyes, o do caso
Matesa. 

Aliás, este governo non sa-
lienta polas suas ductilidade e
flexibilidadeque suxiran a
noción de toleráncia. ¿Como,
pois, estes extraordinários resul-
tados?. ¿Non será, con certeza,
con Viviane Forrester, que esta-
mos a sobrevalorar o adversário
e o “medo cénico” ten-nos
paralisados?. ¿Non acontecerá
que dicer que o inimigo é
potentísimo é unha simples des-
culpa para non axirmos nós
próprios? Cómpre que pense
nisto en datas sucesivas.♦

A caída das vendas quedou reflexada na Feira de Frankfurt.



Título: El MIL: una historia política.
Autor: Sergi Rosés Cordovilla.
Edita: AliKornio Ediciones.

A execución a garrote vil de
Salvador Puig Antich en mar-
zo de 1974 foi proba repetida
da natureza violenta do rexi-
me franquista e tamén a plas-
mación dos temores que as
mobilizacións sociais e a au-
to-organización dos traballa-
dores estaban a inflixir nas
elites detentadoras e susten-
dadoras da dictadura do xene-
ral Franco. Que “liberais” co-
mo Pío Cabanillas sentaran
no consello de ministros que
deu o placet a un asesinato de
Estado non era máis que o
síntoma do esgotamento dun-
ha xestión política acosada
por centos de folgas laborais
e conflictos estudiantís. O
agarrotamento de Salvador
Puig propiciou, malia certos
sectarismos da esquerda tra-
dicional, grandes movemen-
tos de solidariedade e un re-
ponte significativo da loita
clandestina.

Puig Antich era un dos es-
casos pero activos militantes
do MIL, o grupo que alterou o
debate teórico da esquerda ca-
talana e española desde a súa
aparición en 1971. Xurdido
das confrontacións ideolóxi-
cas da esquerda obreira no
cinto industrial de Barcelona,
na súa escasa vida orgánica
completou un percorrido teó-
rico e practico que lle levou á
autodisolución despois de
exercer con intensidade a loi-
ta armada.

Logo de aproximacións mi-
litantes, xornalísticas e cuasi
novelescas, Sergi Rosés aporta
ao fin unha investigación que
prima os aspectos políticos da
formación radical, favorecido
desta vez, ao contrario que na
Galiza, pola enorme dotación
arquivística conservada en Ca-
talunya sobre estes anos claves
do antifranquismo.

Antes do MIL non existira
no panorama estatal ningún
grupo á esquerda do magma
trosquista. Fóra da escasa ac-
tuación do FOR de Munis e o
galego Jaime Fernández, ha-
bería que agardar ata a funda-
ción no exilio en 1965 da or-
ganización Acción Comunis-
ta, que se converterá no cam-
po de militancia de Santiago
Soler, un dos creadores, pasa-
dos os anos, do Movimiento
Ibérico de Liberación. Oriol
Solé, outro dos seus impulso-
res, sentirá a influencia de
Carlos Mariguela vía Abra-
ham Guillén. Unha obra deste
anarquista exiliado, “La se-
gunda revolución española”
(1967), mesmo puido ser a
orixe intelectual das siglas
MIL. 

A intensidade dos debates
no seo do movemento obreiro

catalán viuse avivecida cando
activos membros das corren-
tes máis novidosas das comi-
sións obreiras recepcionaron
indirectamen-
te as mensa-
xes prácticas
e teóricas de
conse l l i s t a s
como Panne-
koek, Otto
Rühle, Karl
Korsh ou Paul
Mattick. Lí-
deres como
José Antonio
Díaz Valcar-
cel – un anti-
go seminaris-
ta proletariza-
do– ou Juanjo
Ferreiro –an-
dando o tem-
po na ORT e
despois reci-
clado en de-
putado polo PSC– converxe-
rían coas propostas que Santi

Soler bebera en fontes da ex-
trema esquerda francesa. Pen-
sadores como Jean Barrot,
Claude Lefort ou organiza-
cións como ICO ou Socialis-
mo ou Barbarie serviron de
punto de atraque para unha
organización autónoma de
traballadores que tentou de
escapar da grupusculización e

o sectarismo das microforma-
cións leninistas.

Entrampado en numerosas
contradicións e mesmo eclec-
ticismos varios, o MIL e os
seus paralelos Grupos Autó-
nomos de Combate caeron
víctimas da represión e o illa-
mento na clandestinidade. O
seu afán por apoiar as loitas
obreiras por medio de expro-
piacións conlevou un efecto
contrario. Os colectivos
obreiros afíns distanciáronse
obrigados por unha presión
policial que por outra parte
foi bastante ineficaz en canto
os asaltos bancarios do MIL.
Con todo, a dínámica armada
levou á vez a un necesario
proceso de autodisolución e á
detención da maioría dos in-
tegrantes dunha organización
que –como era común naque-
les anos– recrutara boa parte
dos seus membros nas aulas
do Instituto Maragall de Bar-
celona. Un deles, Puig An-
tich, foi condenado a morte e,
outro deles, Oriol Solé Su-
granyes morrería en 1976 nos
montes de Nafarroa logo da
mítica fuga do cárcere de Se-
govia.

A minuciosa reconstruc-
ción do devalar do grupo por
parte de Sergi Rosés debería
de chamar a atención sobre a
dilapidación da nosa historia
recente. O desenvolvemento
dunha organización como o
MIL desde as comisións obrei-
ras non foi moi distinto do que
aconteceu no noso país coa
OMLG e a Organización
Obreira. A implicación de diri-
xentes proletarios vigueses na
loita armada, a militancia acti-
va de centos de obreiras e
obreiros a eles abeirados e aín-
da a súa confluencia co PCE-R
e o GRAPO, vén a ser un dos
fenómenos políticos e sociais,
pola súa intensidade, de maior
calado social da nosa historia
contemporanea. O que se pro-
duciu –desde hai xa maís de
trinta anos– nun sector alta-
mente politizado do movemen-
to operario galego, aínda na-
quel momento capitalizado po-
lo PCE, non pode seguir au-
sente dos traballos dos nosos
investigadores sociais. Mesmo
algunha recente publicación
intenta agachar baixo iniciais e
desvirtuar sospeitosa e acienti-
ficamente a presencia de ho-
mes e mulleres significativos
nos espectaculares conflictos
obreiros que se desenvolveron
na Galiza dos anos setenta e
que, logo, se inseriron nas or-
ganizacións armadas. Na Gali-
za, pois, aínda quedan 1.000
cousas e 1.000 biografías que
contar semellantes ás que Ser-
gi Rosés hkistoria co MIL. E
xa é tempo.♦

X.E. ACUÑA
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Teatro
da Guerra Civil
Zapateiro, poeta e dramaturgo,
Xesús San Luís Romero
escribiu unha das obras antica-
ciquís máis importantes da épo-
ca Nós: O
fidalgo
(1918). A
editorial Fo-
llas Novas
presenta nes-
te caso A
xenreira
(1951), unha
peza dramáti-
ca ambientado
nos anos da
Guerra Civil,
que narra as calamidades polas
que pasa unha familia de Con-
xo, barrio de Santiago de Com-
postela. O libro ten a intención
de recuperar a este autor esque-
cido durante moitos anos, que
morreu na capital galega en
1966. Ademais está escrito en
verso dende principio a fin.♦

Manuscritos
de Pondal
Sotelo Blanco edita un novo
volume da obra poética
completa de Eduardo Pondal.
Nun exhaustivo estudio,
Manuel Ferreiro comenta e
explica mediante numerosas
notas ao pé a complexa poesía
do autor do himno galego.
Numerosas
poesías iné-
ditas e as
correccións
do escritor
son aspectos
atractivos do
libro. O pro-
pio Pondal
escribiu no
seu testamen-
to que deixaba
os manuscritos
literarios e impresos poéticos
á Real Academia Galega “para
que os expurgue en conniven-
cia cos meus albaceas”.♦

O franquismo en
Lousame e Noia
Con esta obra Xerardo
Agrafoxo completa a súa
triloxía sobre as terras de Lousa-
me e Noia que iniciara coa aná-
lise da etapa republicana e con-
tinuara coa Guerra Civil. O
libro, dividido en trinta
capítulos, narra de maneira cro-
nolóxica os principais acontece-
mentos da dictadura
franquista na
comarca. O
estudio conta
con numero-
sa documen-
tación e cos
testemuños de
protagonistas
que viviron
esa época. En
total 940 páxi-
nas que
radiografan po-
lo miúdo os aconteceres
políticos, económicos, sociais e
culturais. Dende as cartillas de
racionamento ata a vixilancia
sobre os cidadáns, pasando polo
auxe das minas de wolfram.♦

O que se
procuciu
nun sector
altamente
politizado
do
movemento
obreiro
non pode
seguir a ser
ignorado
polos
nosos
investiga-
dores.
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Xerais.
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Mil historias que contar
Unha loita antifranquista que rematou no garrote vil

A execución de Salvador Puig Antich xenerou un enorme movimento de solidadie-
dade na oposición antifranquista e por toda Europa. Arriba telegrama do pai de Puig
Antich a Franco. Abaixo, portada do semanario catalán Arreu.
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Título: Morte dun viaxante.
Autor: Arthur Miller.
Tradución: María Xosé Ansede.
Edita: Xerais. Os libros do CDG.

Arthur Miller converteu a vida
do viaxante de comercio Willy
Loman nun clásico do teatro do
século XX. O pulso vital do
protagonista que só aspira a
posuír unha vivenda de seu,
educar os fi-
llos e levar un-
ha vida o máis
digna posíbel
é o retrato
dunha gran
maioría dos
habitantes dos
paises desen-
rolados. Can-
do por fin reú-
ne o valor pre-
ciso para pedir
un aumento de soldo, aos se-
senta anos, só consegue que o
despidan. Feito que lle creba o
mundo e provoca a reflexión
do protagonista sobre a súa vi-
da, a inutilidade de tantos anos
de loita, desexando que os seus
fillos, Biff e Happy, triunfen.

Miller retrata ao home
anónimo, ao home mergullado
nunha sociedade dominada
pola tecnoloxía, por un siste-
ma financieiro salvaxe que o
vai devorando como indivi-
duo. Unha sociedade diferente

á do 1949, ano da estrea da
obra en Broadway. Dirixida
por Elia Kazan, perpetuouse
no tempo por emisións radio-
fónicas, adaptacións televisi-
vas, películas, premios (Pulit-
zer)... pero nomeadamente de-

bulla polo miúdo as miserias
do protagonista no eido labo-
ral, familiar e persoal, some-
tendo a Loman á análise do
leitor para quen todo o que lle
pasa non é alleo, nin o deixa
indiferente.

Morte dun viaxante convér-
tese nun dos textos dramáticos
máis importantes do século
XX, polo que merece compar-
tir colección con William Sha-
kespeare, Seamus Heaney, Eu-
gene Ionesco, Roberto Vidal

Bolaño, Antón Vilar Ponte, etc. 
O dramaturgo estadouni-

dense que comezou a súa an-
daina literaria no 1936, recen-
te premio Principe de Asturias
das Letras e autor entre outras
de As meigas de Salem (1953),
que rexeitou declarar perante
o Comité contra as Activida-
des Antiamericanas ante as
sospeitas espertadas pola súa
ideoloxía de esquerda, marca
e deixa pegada coa súa obra en
xeral e particularmente na pro-
tagonizada por Willy Loman,
composta por dous actos e un
Réquiem, onde Linda a muller
do protagonista despois do pa-
samento deste déixanos a de-
rradeira reflexión antes da caí-
da do pano

“Hoxe paguei o derradeiro
prazo da casa. Estamos libres
de débedas. Somos libres... So-
mos libres... Somos libres...”

Morte dun viaxante é un li-
bro imprescindíbel para com-
prender a evolución do teatro
no século XX que agora na tra-
dución de María Xosé Noia
Ansede galeguiza a mirada de
Arthur Miller sobre as mise-
rias, grandezas, as servidumes
dos homes comúns nunha so-
ciedade aparentemente libre.♦

XOSÉ FREIRE

Arthur Miller en galego
A morte dun viaxante, retrata as angurias da clase media no capitalismo

Un libro
imprescin-
díbel para
comprender
a evolución
do teatro
no século
XX.

Arthur Miller nunha foto de mocidade.

10 volume da Enciclopedia
Temática Ilustrada .

A CASA

A NOSA TERRA



Título: Os luns ao sol.
Dirección: Fernando León de Aranoa.
Guionistas: Ignacio del Moral e Fernando 
León de Aranoa.
Fotografía: Alfredo Mayo.
Intérpretes: Javier Bardem, Luís Tosar, José 
Ángel Egido, Celso Bugallo, Enrique Villén, 
Nieve de Medina, Joaquín Climent, Aída Folch, 
Serge Riaboukine, Pablo Vázquez, Antón Mou-
relos, Luís Zahera, Antonio Durán Morris.

Avalado pola recente Concha de
Ouro obtida no último Festival
de Cine de Donostia, irrompe
nas nosas pantallas Os luns ao
sol, o novo e agardado filme de
Fernando León de Aranoa logo
das espectativas creadas pola
súa breve pero substanciosa e
premiada filmografía anterior:
Familia (1996), Barrio (1998) e
máis o documental Caminantes
(2001). Unha obra que, para o
espectador galego, suma aos
seus múltiples alicientes (de en-
trada, a proximidade do tema) o
feito de estar rodada no seu te-
rritorio (nas cidades de Vigo –na
súa meirande parte– e Ponteve-
dra), ofrecer entre os seus intér-
pretes unha boa representación
da canteira galega (aquí encabe-
zada por uns espléndidos Luis
Tosar e Celso Bugallo) e contar
coa colaboración na produción
de empresas do noso audiovi-
sual como Continental Produc-
ciones ou a mesma TVG.

Polo demais, as mentadas es-
pectativas confírmanse canto á
concepción e orientación da cin-
ta, coa que o seu director afonda
nesa veta do cinema social que o
ten emparentado artísticamente
con outros sobranceiros cineas-
tas europeos contemporáneos
como Ken Loach, Mike Leigh,
Robert Guédiguian ou J.P. Dar-
denne, por poñer algúns exem-
plos coñecidos. Neste sentido, o
propio cineasta madrileño admi-
tiu, cando a presentación do fil-
me en Donostia, que Os luns ao
sol podería verse como unha pe-
lícula sobre os pais dos rapaces
de Barrio. Desta volta os am-
bientes dos arredores madrileños
cambiáronse polos dos barrios
industriais –ou o que queda de-
les– das cidades do norte que co-
mezaron a sufrir desde os últi-
mos anos oitenta as sucesivas re-
conversións do sector naval, lu-
gares nos que unha boa parte dos
seus antigos habitantes-traballa-
dores ficaron tan varados como
os cascos oxidados deses barcos
que xa nunca se rematarán. 

Porque diso vai a película, da
(arrasada) paisaxe despois da ba-
talla. Logo dun prólogo compos-
to de crúas imaxes documentais
–gravadas en Xixón hai nada,
ano e medio– que recollen as loi-
tas obreiras que coñeceron os es-
taleiros e os durísimos enfronta-
mentos coas forzas policiais, de
seguida pasamos ao tempo pre-
sente, onde recollemos a un gru-
po daqueles traballadores para
coñecer que foi das súas vidas lo-
go da época de despidos e de si-
naturas de convenios-trampa. Al-

gúns tiveron unha chisca de sorte
e puideron ir tirando gracias ao
modesto negocio que montaron
cos cartos da liquidación (ese cu-
tre bar-varadoiro, “La Naval”
–non por casualidade decorado
con fotografías de estaleiros e bo-
xeadores–, no que adoita recalar
o grupo protagonista); outros
(como Reina), máis conformistas
e espelidos, abandonaron moi
pronto a loita aproveitando que
un familiar podía colocalos nou-
tro posto de traballo; os máis
(Santa, Lino, Xose, Amador), ve-
ron como o futuro se pechaba
diante deles e, esgotado o diñei-
ro, o abismo se abría aos seus
pés. O abismo da marxinación,
da impotencia, da soedade, da
desmembración familiar, do
abandono, ata ir a dar ao buraco
escuro no que un xa non é un ci-
dadán de pleno dereito senón un
“suxeito pasivo” que non pode
acceder a unha vivenda, aspirar a
ter fillos ou agardar a concesión
dun pequeno empréstito banca-
rio; o abismo que bordean tamén
decote os confinados aos contra-
tos-lixo (Ana) ou os damnifica-
dos pola (no seu día gloriosa) ca-
ída do Muro (Serguei). Agrandes
trazos esta é paisaxe resultante, o
páramo vital destinado aos caí-
dos en desgracia (que mergullan
o seu fracaso en alcol ou fían a
súa derradeira e lene esperanza
aos xogos de azar) e do que a pe-
nas poderán escapar os seus  fi-
llos (representados en Nata)
quen, coñecedores do panorama,
tentarán buscarse a vida o antes
posíbel. Ese (cada vez máis)
enorme páramo surreal, en defi-
nitiva, agochado tras do opulento
horizonte do vidro e do adosado
conformado por ese capitalismo
virtual ao que se encomendou a
nova sociedade occidental con-
sumista e neoliberal.

E, para percorrelo connosco,
Fernando León de Aranoa rexis-
trou –contando coa complicidade
de Alfredo Mayo- a atmosfera
gris, húmida, plúmbea, invernal,
mais tamén abafante, que o en-

volve, impregnando todo ata tal
punto que nin as doses masivas
de desodorizante poden facer de-
saparecer os seus efectos sobre os
corpos e as mentes. Nese traxecto
cara a ningures, faremos parada
nalgunhas estacións profunda-
mente desoladoras (o paseo noc-
turno por esa vivenda en descom-
posición de Amador; a bandexa á
que vai parar a petición de em-
préstito de Ana
e Xose; o tinte
capilar de Lino
esbarando pola
súa caluga...)
pero asemade
coñeceremos
ao noso lúcido
guieiro, ese
Santa encarna-
do por Bardem
que aínda non
perdeu nin a
súa dignidade,
nin a súa capa-
cidade de loita
e resistencia,
nin o seu hu-
mor revirado,
nin as súas ga-
nas de vivir e
follar. Ese Santa que aínda é quen
de volver apedrar o farol do esta-
leiro que substituiu ao que tivo
que pagar, de sublevarse diante
da moralina reaccionaria da fábu-
la da chicharra e da formiga e de
aproveitar os luns de sol para so-
ñar con liscar cara un mundo nas
antípodas (onde todo é ao contra-
rio) ou para fletar o vello e ferru-
xento barco (“Lady España”: non
cabía un nome máis axeitado) no
que tantas veces cruzou a ría
–fendendo nas ondas coa mesma
teima que Santa enfronta as cir-
cunstancias– se precisa guindar
as cinzas dun compañeiro ao mar
(aínda que perda a furna polo ca-
miño). Todo iso malia a desespe-
ranza, malia que a Amador se lle
apague a luz ou a Lino se lle aca-
be a tinta do bolígrafo. Malia que
existan os coreanos ou os especu-
ladores inmobiliarios.

Como nos seus filmes ante-

riores, Fernando León de Aranoa
fía todos os seus naipes ás súas
innegábeis dotes como guionista
e mais á súa probada capacidade
para a dirección de actores de ca-
ra a desenvolver con claridade e
(sutil) contundencia as historias
que propón e os conflitos que te-
ñen lugar no seu seo. É a súa un-
ha concepción do medio cinema-
tográfico que ten as súas virtudes
pero tamén os seus inconvenien-
tes. Moitas das  primeiras pode-
ranse deducir do ata aquí escrito;
o máis salientábel dos segundos
radica na súa limitada utilización
das posibilidades da linguaxe fíl-
mica. Poida que neste caso o
continuo recurso aos planos me-
dios, aos primeiros planos e aos
planos detalle ao longo da metra-
xe obedeza de partida á inten-
ción de explicitar no encadre a
asfixia laboral, económica e vital
dos seus protagonistas; sexa co-
mo for, o resultado final dese de-
seño na planificación deixa no
espectador un regusto a producto
pseudo-televisivo ou de pequeno
formato que emprobrece o filme.
O mesmo poderíamos dicir dal-
gunhas solucións no engarce de
secuencias ou de certas decisións
na montaxe. Nada, polo visto,
maiormente importante a teor da
case absoluta unanimidade –ca-
da vez máis sospeitosa, a verda-
de– da crítica á hora de valorar
as obras de Fernando León (que
disfrutan dunha receptividade
que para si quererían outros ci-
neastas), como demostra o re-
cente galardón ao que facíamos
mención no comezo desta rese-
ña: seica nun Festival Interna-
cional de cinema non houbo me-
llores, máis novidosas ou máis
ricas propostas fílmicas na súa
posta en escena. 

En resumo e para a recapi-
tulación: unha cinta necesaria
no temático, magnífica desde o
punto de vista interpretativo e
algo insuficiente desde a pers-
pectiva  fílmica.♦

XOSÉ NOGUEIRA
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Galicia
Nº 679. Agosto de 2002.
Dirixe: María Mirta Vázquez.
Edita: Centro Galego de Buenos Aires.

Esta revista que reciben os
asociados a este centro galego
inclúe diferentes informacións
útiles, entre as que se
encontran artigos de
divulgación médica, como o
que escri-
be Lidia
Zuker so-
bre a oste-
oporose ou
Alicia Sil-
vestri ao
redor da
diabetes,
psicolóxica,
caso da sec-
ción de
Ricardo Na-
vas ou cultural, como o que
María Vázquez escribe sobre
o Padre Sarmiento. Ademais,
dáse información sobre todas
as novidades do centro e as
súas relacións coas
institucións galegas.♦

A Trabe de Ouro
Publicación galega
de pensamento crítico

Nº 50. Abril-xuño de 2002. Prezo 10 e.
Dirixe: Xosé Luís Méndez Ferrín.
Edita: Sotelo Blanco.

Christopher Caudwell fai un
estudo sobre o concepto de be-
leza na estética burguesa.
Ramón Villares subliña os ele-
mentos da terra e da memoria
na obra de
Ramón
Otero
Pedraio.
Mónica
Martínez,
Anxos
Sobriño e
Begoña Va-
rela presen-
tan o seu in-
forme sobre
os problemas
na política lingüística nos
primeiros niveis de ensino. In-
clúese tamén a derradeira obra
de teatro de Roberto Vidal Bo-
laño, Sen ir máis lonxe.♦

Eixo Atlántico
Nº 3. Xaneiro-xuño de 2002. Prezo 10 e.

Este número está adicado inte-
gramente
aos mode-
los de pro-
tección ci-
dadá. O su-
bintendente
da policía
do Porto,
António
Salgado dá
conta das
experiencias
da policía lo-
cal. Manuel Mariño, comisario
xefe da unidade de proximida-
de de Redondela-Vigo explica
cál é o método desta forza de
seguridade. Xosé García , xefe
da policía de Galicia e José
Monteiro, coordinador de
Investigación Criminal da Polí-
cia Judiciária reparan no
modelo de delincuencia
transfronteiriza.♦

Paisaxe arrasada despois da batalla
Os luns ao sol emparenta o cine de León de Aranoa e Ken Loach

Nieve de Medina interpreta o papel de Ana na película.

Película
necesaria
no
temático,
magnífica
desde o
punto de
vista
interpre-
tativo e
algo
insuficiente
desde a
perspectiva
fílmica.



Luciano Rodríguez entrevista e
escolma os poemas, algúns de-
les inéditos, de Àlex Susanna,
Felipe Juaristi (non confundir
con Jon Juaristi), Pilar Pallarés,
Luis García Montero e Fernan-
do Pinto do Amaral.

O seu é un libro insólito.
Emprega o  galego, catalán,
castelán, euskera e portugués.

Raro si. Hai outros onde
aparecen estas linguas, pero
sempre supeditadas ao castelán.
Eu tentei que todas xogasen en
igualdade, aínda que se parte do
galego. Demostra que todos os
idiomas da península se poden
entender, coa excepción do eus-
kera. Quen non entende, cando
menos en boa parte, o catalán ou
o portugués é porque non quere.

¿Como ve o intercambio
entre as diferentes literaturas
do Estado español?

O intercambio existe sobre
todo no ámbito de recitais ou xor-
nadas de convivencia. Eu formo
parte do xurado dos Premios da
Crítica, en representación de Ga-
liza, e aí o trato é igualitario por-
que existe un premio específico
para cada idioma. No Nacional xa
é diferente, porque todas as litera-
turas van ao mesmo saco. O xu-
rado do Nacional está composto
por un membro da Academia Ga-
lega, outro da vasca, un catalán e
o resto, ata doce, son nomeados
pola Academia española, polo
Ministerio ou por asociacións da
crítica española. Excepcional-
mente pode haber pequenas va-
riacións, caso do ano pasado, can-
do contamos con dous galegos, o
nomeado pola Academia e eu
mesmo que ía como crítico. Os
únicos que lemos todos os libros
somos os da periferia, porque os
de castelán din que non entenden
as outras línguas. Así que, polo
xeral, se non se envía traducción
quedan sen ler. Os vascos sempre
mandan traducción, pero os cata-
láns case nunca.

¿Relaciónanse os autores?
Hai coñecemento mútuo,

non moito, pero hai. Ese con-
tacto ven dos encontros. Ade-
mais pódense detectar afinida-
des xeracionais claras. Hai tra-
to e intercambio entre García
Montero e Ramiro Fonte ou
entre Felipe Juaristi e Baixeras.
A comunidade de ideas provén
de ter detrás lecturas semellan-
tes. Juaristi e García Montero
teñen a formación da súa épo-
ca, as obras de Blas de Otero,
Celaya, Hierro ou Machado.

Os autores que vostede es-
colleu  pertencen  todos á mes-
ma xeración. 

Á mesma. Entre o 57 e o 60.
É un pouco a poesía da expe-
riencia, aínda que descrea bas-
tante desa definición, porque
penso que toda
poesía provén da
experiencia, máis
ou menos ficcio-
nalizada. Todos
se enfrentan ao
feito poético da
mesma forma,
aínda que o seu
mundo expresivo
poida ser distin-
to. As definicións de poesía de
García Montero, que é un téori-
co, serían aceptadas por Pilar
Pallarés, malia que despois as
súas obras respectivas se pre-
senten de forma ben diferente.

Este coñecemento entre
escritores serve para unir,
axuda á convivencia de litera-

turas diferentes. ¿Por que esa
reserva dos meios de comuni-
cación e doutros estamentos
para con estas iniciativas? 

É certo que
une, pero segue
sen entenderse
así. Deste libro
meu que estamos
a falar saiu unha
crítica na revista
Leer porque Ara-
guas colabora alí,
saiu unha reseña
en El País porque

a fixo un profesor de Alicante
que coñezo e que é sensíbel a
estes temas. E nada máis. Non
houbo máis reseñas. Non é que
eu me queixe persoalmente, se-
nón que resulta un pouco sor-
prendente. Significa que se ce-
rran ao diálogo.

Os suplementos culturais

dos diarios non contemplan
ningún libro que non esteña
publicado en castelán.

Intentouse algo. No do ABC,
curiosamente. Tratábase de que
saise unha reseña mensual e
chegou a facerse unha ou dúas
veces. Pero logo cambiaron o
equipo que levaba o suplemento
e a cousa veuse abaixo. 

Actualidade poética

¿Como antólogo e membro
de varios xurados, como ve a
actual poesía galega?

Non podemos falar dun sé-
culo de ouro, pero cuantitativa-
mente hai máis obra publicada
nestes últimos vintecinco anos
que nos setenta e cinco anterio-
res. Na xeración que Ferrín cha-
ma das Festas Minervais e ou-
tros xeración de La Noche ou

Brais Pinto, só se poden compu-
tar 13 poetas, pero claro, son os
anos cincuenta. O cambio que se
produciu foi enorme, tanto na
sociedade, como no que respecta
ao recoñecemento do idioma.
Dentro do que cabe, hoxe vivi-
mos unha situación de normali-
dade. E falo da poesía, non do
mercado editorial que sería outro
tema. O ensino do galego permi-
tiu que aumentase moito o nú-
mero de creadores, cun nivel
bastante aceptábel. Eu destacaría
sobre todo a presencia de mulle-
res. Na miña última antoloxía
hai 13 mulleres de 29, pero igual
poderían ter sido 16 e 13 homes.
Isto nunca se deu e penso que
mulleres de xeracións anteriores
como Pura Vázquez, Luz Pozo
ou Xoana Torres xogaron un pa-
pel moi importante, mantiveron
a bandeira de que unha muller
tamén podía escribir. Velaí o ver-
so de Xoana Eu tamén navegar
que constitúe xa todo un lema
das novas xeracións. Vázquez,
Pozo, Torres e algunha outra
souberon estar, pese á soedade, e
souberon facer unha obra. Penso
que non me equívoco se digo
que todas as poetas novas se mi-
ran nese espello.

O último premio Nacional
a un mozo vasco, que escribe
en euskera, trouxo polémica.
Alguns meios calificárono de
político.

O ano pasado o da crítica foi
para Sarrionaindía e tamén hou-
bo polémica. Sarrionaindía foi
un preso de ETA que se fugou,
pero ninguén discute que a súa
obra é de gran calidade. O caso
deste ano, tendo en conta que se
premiou a primeira obra dun
mozo, pode ser indicio da exis-
tencia dalgunha influencia polí-
tica, no sentido de que o xurado
quixese deixar patente a súa
independencia ante as presións.

Na literatura galega hai
quen observa unha volta ao
didactismo, por un lado, e un-
ha falta, esta xa tradicional, de
distancia co lector, por outro.

O didactismo obsérvase
máis na narrativa, sobre todo, na
infantil. Pero penso que a poesía
está menos afectada. O da falta
de distancia, esa complicidade
co lector, é froito dun persisten-
te complexo de inferioridade de
país pequeno e un complexo a
respecto do idioma. Hai autores
que non padecen ese mal. Ma-
nuel Rivas ou Suso de Toro, por
exemplo, tanto ambientan un
texto entre automóbeis como
entre porcos. Non lle dan máis
importancia da natural.♦
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Luciano Rodríguez
‘A cultura en castelán segue sendo reticente

ás outras linguas’
MANUEL VEIGA

Cinco autores, cinco entrevistas, cinco escolmas poéticas, en cinco linguas. É o último
libro de Luciano Rodríguez, Horizontes poéticos (Xerais), que nos presenta un pano-
rama de cada unha das literaturas que conviven na Península. Rodríguez, represen-
tante galego no xurado dos Premios da Crítica, ven de darnos a coñecer tamén nestes
días o seu libro 25 anos de poesía galega (1975-2000), en edición de La Voz de Galicia.

A . N .T.

R.V.A.
O libro máis coñecido de Imre
Kertész, Sen Destino, narra a
vida dun adolescente de 15
anos nun campo de concentra-
ción nazi. Cincuenta e sete
anos despois, tras conseguir
saír vivo de Auschwitz e Bu-
chenwald, este escritor logra o
recoñecemento da Academia
sueca sendo galardoado co
Nobel de Literatura 2002. Se-
gundo o xurado, “a obra de

Kertész mostra a fraxilidade
do individuo no bárbaro trans-
correr da historia”.

O galardón literario máis
prestixioso do mundo está do-
tado cunha contía de dez mi-
llóns de coronas, o equivalente
a pouco máis de un millón de
euros. Para o escritor o premio
“significa un gran recoñece-
mento e supoño que a partir de
agora poderei levar unha vida
máis tranquila, cando menos no

financeiro. Non son un home
rico e cos cartos poderei escri-
bir sen présas”. A obra máis
destacábel de Kertész xira en
torno ao tema do holocausto
nazi. Segundo o autor “despois
da Segunda Guerra Mundial só
podo escribir sobre Ausch-
witz”. A mesma sociedade hún-
gara resistíase a revisar o pasa-
do, xa que máis de 600.000
húngaros foran deportados a
campos de concentración, coa

colaboración de autoridades de
Budapest. Tan silenciado estivo
o tema no seu país, que o máis
tarde éxito de vendas, Sen Des-
tino, pasou inadvertido na Hun-
gría comunista en 1975.

A maior parte da súa obra
acadou éxito en lingua alema-
na, a pesar de comezar a escri-
bir en húngaro. “Malia que a
miña obra acadara difusión
gracias á lingua xermana, este
premio é unha distinción para

a literatura húngara que ata o
de agora non contaba con nin-
gún Nobel”, sinala o autor. Na
actualidade traballa nunha his-
toria sobre a caída do muro de
Berlín e a transición nos paí-
ses do leste europeo. Aínda
que o holocausto estará pre-
sente “non a través dos super-
viventes, senón da seguinte
xeración, que loitan descon-
certados coa pesada herdan-
za”, engade Kertész.♦

O húngaro Imre Kertész recibe o Nobel de literatura
A maior parte súa obra xira en torno ao holocausto nazi

‘Nos premios
da Crítica só os
periféricos lemos
as obras na
lingua orixinal”
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A primeira vez na que España
contou cun símbolo estatal, que
identificase todo o país e non só
o monarca, foi en 1785. Daque-
la reinaba Carlos III de Borbón e
andaba teimoso con atopar un
símbolo para a mariña española
como revancha á union jack que
comandaba a poderosa Royal
Navy británica. Segundo o histo-
riador Javier Tusell, escolleuse o
vermello e o amarelo por cues-
tións de atención visual. Para
outros, pesou moito a tradición
destas cores da bandeira arago-
nesa e catalana e a presencia
destes tons heráldicos (goles e
ouro) nos brasóns de Castela e o
propio Aragón.

Xa no século XIX a bandeira
comezou a ser recoñecida para
usos civís. A guerra contra Napo-
león popularizouna entre os libe-
rais das Cortes de Cádiz e as re-
voltas de 1820 e 1868, pero non
foi ata a Restauración que se fixo
obrigatoria como representación
da coroa dos Borbóns en todas as
institucións.

A banda púrpura republicana

Cando ao redor de 1918 nace no
Estado español a vontade de cam-
biar o réxime e obter a democra-
cia a través da república, unha no-
va bandeira nace. Ao xeito das tri-
colores revolucionarias de Fran-
cia ou Italia, os republicanos con-
servan o vermello e o amarelo pe-
ro igualan as bandas e engaden o
púrpura, ligado tradicionalmente
a Castela e símbolo da revolución
comuneira do século XVI contra
Carlos I de Habsburgo.

Esta bandeira incluso a de-
fendeu o sedicioso xeneral Emilio
Mola ao principio da Guerra do
36, ata que os carlistas identifica-
ron a “cruzada” coa bandeira de
Alfonso XIII. Durante o franquis-
mo, na Enciclopedia Álvarez na
que estudaron todos os maiores
de 45 anos, dicíase: “as cores da
bandeira simbolizan o vermello
do sangue que os españois están
dispostos a verqueren pola patria;
e o amarelo simboliza o ouro que
os españois gañaron das entrañas

de América”. Hoxendía permane-
ce a bandeira e o himno que xun-
guen “divinamente” a figura do
rei herdeiro da Bourbonnais fran-
cesa coa idea de España.

A moda de poñer a bandeira
de fondo de paisaxe nas fotogra-
fías non naceu en Madrid. Desde
o 11-S, George Bush impuxo que
aparecese a bandeira detrás súa,
non unha vez, senón ata dez ve-
ces, nunha multiplicación sim-
bólica do ardor patriótico.

Os irmáns Arana, deseñadores

O romantismo do século XIX es-
pallou ideas nacionalistas por to-
da Europa. Os historiadores de-
catáronse de que, por embaixo
dos vernices da honra ao Rei e a
Deus había un respecto cara aos
valores patrios da lingua e da
cultura históricas. Como manei-
ra de relacionar iconicamente es-
tas ideas, xorden as bandeiras
creadas ex novo . 

A ikurriña (bandeira, en eus-
kera) naceu do maxín dos irmáns

Luis e Sabino Arana en 1894.
Nun primeiro momento quixo re-
presentar Biscaia aínda que pron-
to, a través do labor do Partido
Nacionalista Vasco, estendeuse a
todas as provincias vascas. Sobre
a base da enseña vermella de Bis-
caia, engadiulle unha cruz de
Santo André (en forma de aspa)
verde, símbolo militar tradicional
de Biscaia desde a Idade Media,
emparellada tamén coa árbore de
Gernika. Por riba, preside a ban-
deira unha cruz branca, ligada ao
forte sentimento cristián da dou-
trina nacionalista de Arana.

Esta bandeira converteuse en
oficial durante o autogoberno re-
publicano e baixo este estandarte
loitaron os gudaris vascos contra
o nazismo en Europa. Durante o
franquismo, lucir esta bandeira
estivo moi perseguido.

A longa vida da senyera

A bandeira catalana ten unha his-
toria de máis de mil anos, atrave-
sada polos acontecementos políti-
cos que xuntaron o reino de Ara-
gón co condado de Catalunya, her-
deiro da identidade nacional da
Marca dos francos. As barras ama-
relas e vermellas (pallets) parecen
ser símbolo da maxestade dos rei-
nos aragoneses, copiadas das que
gastaban os papas no século XII.
Os historiadores consideran que
foi a partir de 1137 que os porta-
estandartes levan esta enseña e que

os cataláns decidiron impoñer as
barras en horizontal para se di-
ferenciaren do poder extinguido
con Fernando, o Católico.

A lenda fundacional desta
bandeira (primeiro foi escudo de
armas) fala da amizade entre o
Emperador franco Carlos, o Cal-
vo e o conde catalán Wifredo, o
Peludo, que se laiaba, ferido tras
unha batalla, por non posuír es-
cudo propio. Entón, Carlos un-
tou os dedos no sangue da súa fe-
rida e pintou de encarnado catro
barras sobre un brasón dourado
que había ao pé da cama.

A bandeira galega
naceu en América

A banda azul que xungue os gale-
gos ten a orixe en diferentes
coincidencias históricas. Esta
bandeira naceu no porto da Coru-
ña (1891) para substituír a cruz de
Santo André azul que tivera desde
sempre, pero que tamén simboli-
zaba a mariña do Imperio ruso.

Cando os primeiros galeguis-
tas procuraron símbolos patrios
so a morriña de Cuba, quixeron
impoñer unha bandeira para o
país que superase o tradicional
Santo Grial e as cruces das sete
provincias, lembraron que nos
barcos dos que desembarcaran
lucía aquela banda azul. Foi en-
tón cando a adoptaron todas as
organizacións galeguistas, ao
igual que o Himno.♦Nº 1.052 ● Do 17 ao 23 de outubro de 2002 ● Ano XXV

VOLVEN AS BANDEIRAS
César Lorenzo Gil

A polémica sobre os tamaños da nova bandeira española que recibirá
homenaxe mensual en Madrid fixo reverdecer a historia da enseña ver-
mella e amarela e a relación entre a idea de España e os seus símbolos. 



O pasado mércores o Pa-
pa Juan Pablo II  cele-
brou, xunto con varios
miles de peregrinos, o vi-
xésimo cuarto aniversario
do seu pontificado, fir-
mando unha nova carta
apostólica dedicada ao
Rosario. Con ela, unha
das devocións marianas
máis antigas e máis coñe-
cidas entre o pobo cristián
sofre importantes novida-
des. O pontífice conside-
raba que no relato ordina-
rio faltaban algúns episo-
dios da vida pública de
Xesús.

Pouco utilizado na ac-
tualidade polo catolicismo
máis progresista e moder-
no, esta sorte de relato oral
sobre a vida de Xesucristo
e a Virxe María, baseado
na repetición, primeiro un
painoso e despois dez ave-
marías, ten un peso espe-
cial na historia do país e,
por extensión, do mundo.
Porque, qué sería do inci-
piente parque automobi-
lístico que ateigou as caó-
ticas estradas de Galicia
na década dos sesenta e
setenta sen o santo rosario
decorando o espello retro-
visor ou a parabrisas tra-
seiro.

Co ánimo de “sacar as
almas do vicio”, Santo
Domingo de Guzmán,
fundador da orde dos do-
minicos, introduciu este
rezo na comunidade cris-
tiá española. Pero a súa
propagación polo mundo
foi moi rápida. Dende es-
te momento os quince
misterios do rosario serí-
an repetidos, con maior
ou menor devoción, en
distintos momentos con
consecuencias diferentes e curio-
sas, atribuíbeis á lenda. Este é o
caso do Padre Schiffer, quen ase-
gura ter sobrevivido á explosión
da bomba atómica lanzada en Hi-
roshima por estar rezando o rosa-

rio na casa dos xesuítas da cidade. 
A reconquista de Don Pelaio

ou a batalla de Lepanto terían outro
fin de non estar auspiciadas pola
“divina protección do santo rosa-
rio”. Soldados de todo o mundo

partían á batalla co seu rosario pen-
dido do peito do mesmo xeito que
os soldados norteamericanos leva-
ban en Vietnam chapas identificati-
vas co nome e o grupo sanguíneo.
Pero iso si, cambiaba o efecto.

A partir de agora os do-
mingos serán os días dedi-
cados aos novos misterios
da luz.

No seu dilatado pontifi-
cado, iniciado  no outubro
de 1978, o quinto máis lon-
go da historia da Igrexa, a
transformación do santo ro-
sario non foi a única inno-
vación que levou a cabo
Karol Wojtyla. En 1991 o
pontífice cambiou as esta-
cións do vía crucis achegán-
doas a un esquema bíblico.
Os títulos das estacións do
sistema ordinario recollían-
se da tradición cristiá, pero
Juan Pablo II, no vía crucis
que conduciu ata o Coliseo,
ese mesmo ano, adaptounos
ao Evanxeo.  

O rosario da
globalización 

A Igrexa cristiá ven adap-
tando elementos centrais
da doutrina a novas situa-
cións. Para cumprir o
“compromiso apostólico-
misioneiro que brota do sa-
cramento do bautismo de
cada cristián”, o bispo nor-
teamericano Monseñor
Fulton Sheen pensou e or-
ganizou fai algúns anos o
rosario misioneiro. 

Composto por decenas de
contas de diferentes cores
non presenta moitas diferen-
cias respecto do rosario con-
vencional, xa que contan coa
mesma base. Cada continen-
te está simbolizado por unha
cor. O verde representaría a
África, o vermello a Améri-
ca, o branco a Europa, o azul
a Oceanía e o amarelo faría
referencia a Asia.

A innovación consiste
en rezar os cinco misterios

de cada día tendo presentes os
cinco continentes do mundo,
pensando na situación concreta
da cada un, dende o punto de vis-
ta da evanxelización orando po-
los misioneiros e misioneiras.♦
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GONZALO

NOVIDADES

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 NOSA TERRA Os novos misterios do rosario
MAR BARROS

O santo rosario ilumínase. Aos misterios gozosos, dolorosos e  gloriosos que com-
poñen o tradicional, Karol Wojtyla, decidiu engadir cinco misterios máis: os da
luz. Agora, un total de 20 misterios tentan deixar máis patente a vida de Cristo.

Muller vella no cemiterio. Muros (A Coruña), 1924. RUTH M. ANDERSON



A ferraxe dos estaleiros, o mar
grisallo, edificios, naves, ele-
mentos que compoñen a cida-
de de Vigo, que a rutina do co-
tiá fai que pasen desapercibi-
dos para os viandantes, para
todos agás para os directores,
que saben sacarlle partido ar-
tístico a cada un dos recun-
chos olívicos sen ter que reco-
rrer aos tópicos cinematográfi-
cos aos que cada vez o público
está máis acostumado.

O pasado ano producíronse
situacións curiosas na cidade
de Vigo, que xa comezan a ser
familiares. Mentres os transe-
úntes se desprazaban macani-
camente pola cidade, víanse
na obriga de ir sorteando os
actores, os aparellos de ilumi-
nación, as cámara, e demais
ferramentas para a rodaxe du-
rante varias semanas.

Ilegal e Os luns ao sol. Es-
tes foron os motivos de tanto
rebumbio. Ignacio Vilar esco-
lleu Vigo como fondo para o
seu debut na dirección de lon-
gametraxes. Con Ilegal preten-
día abordar a problemática dos
inmigrantes e a rúa do Príncipe
viu correr a Chete Lera ou a
Lucía Jiménez, na busca dun-
ha solución xusta para os que
chegan a esta terra.

Sen embargo, un dos pa-
peis máis importantes que in-
terpretou Vigo ven de estrearse
hai unhas semanas. O éxito de
Os luns ao sol, da man de Fer-
nando León e galardoado coa
Cuncha de Ouro, permite á ci-

dade recuperar o seu protago-
nismo cinematográfico.

O Club Náutico, o colexio
de Cluny ou as rúas López Mo-
ra ou Estrada foron as localiza-
cións escollidas polo equipo
para que Luís Tosar ou Celso
Bugallo retratasen a dramática
situación do paro no naval. 

“Leveino a dar unha volta
pola cidade e Gonzalo Tapia ti-
vo que recoñecer que non ha-
bía un sitio mellor para rodar a
película”. Así explica o actor
Manuel Manquiña como conse-
guiu que o filme Lena se roda-
se en Vigo, desbaratando o
proxecto inicial de filmar en Avi-
lés. Case de casualidade, o di-

rector atopou o que buscaba,
peiraos, edificios grises e o tra-
ballo dos estaleiros. Vigo con-
verteríase, desta forma na ter-
ceira protagonista do triángulo
amoroso, materializada no por-
to, no casco vello ou no barrio
de Bouzas. Segundo Manqui-
ña, “non está claro se é unha
película viguesa ou Vigo, unha
cidade de película. Eu quedo
con esta última opción”.

A pegada de Vigo

Pero non por ser as máis re-
centes, estas películas foron as
únicas que tiveron como fondo
a cidade olívica. José Signo

escolleu para a rodaxe da pri-
meira longametraxe de ficción
galega La tragedia de Xirodo
(1926) a cidade de Vigo. Pero
as primeiras filmacións do por-
to remóntanse ao ano 1899.
De autor descoñecido Buques
de guerra franceses. El Carnot
y el Majenta saliendo de Vigo
foron as pioneiras das rodaxes
en Vigo. Anos máis tarde roda-
ríanse tamén nesta mesma ci-
dade as únicas imaxes de Cas-
telao pintando polo director vi-
gués  José Gil.

A partir de aquí toda un fer-
venza de películas, de xéneros
moi diferenciados, mostran os di-
ferentes aspectos da cidade.
Ben sexa como fondo de toda o
filme ou simplemente o dalgun-
has escenas, Vigo quedou retra-
tada ao longo das décadas na
historia do cine galego, español
pero tamén alemán ou finlandés.

O cinema do franquismo

A pantalla ilumínase. E a mira-
da do público bate coas recha-
mantes letras de Suevia Films.
Ao fondo unha imaxe da cidade
de Vigo confunde ao especta-
dor que se achegou ao cine pa-
ra ver algunha película esqueci-
da de Cesáreo González. Sem-
pre coa mesma foto, este direc-
tor galego tentaba homenaxear
a súa cidade, en cada unha dos
seus traballos. En pleno fran-
quismo, esta foi unha das for-
mas de deixar inmortalizada a
cidade de Vigo no cinema.♦
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Dolores
Vilavedra
‘Ao teatro galego
dánselle as datas
que sobran
no calendario’

A.N.T.
Ven de publicar, xunto con
Inma López Silva, o libro Un
Abrente teatral, ¿en qué me-
dida o teatro galego actual é
debedor do labor desenvolvi-
do na Mostra de Ribadavia?

Absolutamente, tanto
dende o punto de vista escé-
nico coma literario. O labor
de Abrente foi determinante,
xa que no seu seo dáse o im-
portante paso cara a profe-
sionalización dos grupos te-
atrais, a partir de 1978. Dou-
tra banda cómpre destacar
que tamén foi neste contexto
onde xurdiron autores como
Roberto Vidal Bolaño, dán-
dose a coñecer ao público.

¿Con que problemas se
atopa actualmente o teatro
galego?

A pesar de que estamos
nun momento moi bo, a nivel
de autor bótanse en falta no-
mes novos, existen poucas
editoriais que aposten por es-
ta obras, poucos premios e
poucas compañías. Os novos
autores teñen menos posibili-
dades que noutros xéneros e
constátase unha sorte de mi-
nifundismo cultural e de
complexo por parte dos que
controlan o sector. Ás com-
pañías galegas dánselle as
datas que sobran no calenda-
rio, o refugallo, sen embargo,
Aitana Sánchez Gijón non
vai ter problemas aquí á hora
de escoller o día para repre-
sentar. Cómpre engadir que
segundo estudios econó-
micos o teatro é rendíbel, pe-
ro aquí acontece que as obras
galegas permanecen en cartel
dous ou tres días, tempo in-
suficiente tanto para o públi-
co como para a compañía.

¿Onde se podería ato-
par a solución?

Un dos méritos do teatro
galego radica en captar un
público novo, creando un cir-
cuíto  estábel. Esta é a clave e
os camiños xa están postos.
Os esforzos debense dirixir
cara a creación de salas está-
beis nas que as compañías
poidan manter espectáculos
varios días e que se conver-
tan en punto de referencia.
Coido que esto non é difícil
de acadar. O teatro é un es-
pectáculo minoritario pero
ten dereito a existir.♦

A . PA N AR O / Arquivo

■ Os luns ao sol, Fernando León, 2002 

■ Días de voda, Pinzás, 2002

■ Lena, Gonzalo Tapia, 2001

■ Sempre Xonxa, Chano Piñeiro, 1989

■ Redondela, Pedro Costa, 1987

■ Esperanza, Chano Piñeiro, 1986

■ Jo, papá, Jaime de Armiñán, 1975

■ Mi querida señorita, Jaime de Armiñán, 1971

■ Más allá del río Miño, Ramón Torrado, 1969

■ Los guardiamarinas Rafael Gil, 1966

■ Aventuras en las Islas Cíes, José Bódalo, 1966

■ Así es Galicia, Santos Núñez, 1964

■ Camarote de lujo, Rafael Gil, 1957

■ Botón de ancla, Enrique del Campo, 1947

■ Carmiña, flor de Galicia, Rino Lupo, 1926

Vigo, cidade de cine
MAR BARROS

¿Central Park ou Castrelos? ¿A ponte de Londres ou Rande? ¿ Hawaii ou as
illas Cies? ¿Os Campos Eliseos ou a rua do Principe? ¿Por que non vai ser
Vigo unha cidade de cine?
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Gernika foi fundada na Idade
Media, o 28 de abril de 1366,
polo conde Don Tello. Pero can-
do baixamos do tren o que ato-
pamos non é unha vila medieval,
senón unha poboación construí-
da a partir dos anos corenta e
cincuenta. A Gernika medieval
foi totalmente devastada, como
se sabe, pola Lexión Cóndor,
baixo o mando de Von Richtho-
fen, parente do mítico Barón Ro-
xo, durante a guerra civil. Só
quedaron en pe a Casa de Xun-
tas, a igrexa de Santa Clara, o
pazo da Alegría convertido en
museo de Euskal Herria e unhas
poucas casas no alto da vila.

Nese pequeno outeiro encón-
transe os signos máis coñecidos
da identidade vasca: as tres árbo-
res. Un carballo seco, árbore do
pasado, un en esplendor que é a
árbore simbólica actual e o seu
fillo un novo carballo plantado
en 1979 ao restablecerse  as  xun-
tas que será a árbore do futuro.

A sombra dese carballo reu-
níanse tradicionalmente os Se-
ñores de Biscaia para acordar as
súas leis e só o deixaron de fa-
cer entre 1876 e 1979 debido a
abolición foral no reinado de
Isabel II. Cada parroquia envia-
ba un representante elixido na
reunión a porta da igrexa. Por
iso o dereito vasco se chama ta-
mén “de anteigrexa”. Agora sé-
guese decidindo certos asuntos
máis próximos nese primitivo
parlamento. O edificio da Casa
de Xuntas data de 1826 e está
construído no lugar que ocupa-
ba unha antiga hermida. 

Que se escollese Gernika

para celebrar estas reunións non
resulta estraño, porque se atopa
nun cruce de camiños que co-
munica coas comarcas máis im-
portantes de Biscaia e coa pro-
pia capital, Bilbao.

Hoxe esta localidade segue
a ser centro de xuntas e segue
tamén tendo unha comunica-
ción privilexiada. Podemos ac-
ceder a ela con facilidade desde
Bilbao en Eusko-tren, liñas de
autobuses regulares ou a través
da estrada nacional 635.

A natureza compensa os ha-
bitantes de Gernika da perda da
vila medieval cunha riqueza e
variedade tal que en 1984 a
Unesco declarou reserva da
biosfera o Urdaibai, comarca
natural que engloba parte de
Gernika. Dentro desta área pro-
texida, situada no val do río
Oka, podemos disfrutar de bos-
ques de aciñeira cantábricos e

outras variedades arbóreas, nos
que habita unha importante re-
serva de aves e mamíferos. A
medida que imos achegándonos
á costa o esteiro faise máis visí-
bel, as montañas escarpadas dei-
xan paso á mariña e aparecen na
ría algúns illotes, o  máis coñe-
cido dos cales é o de Goikoa. 

Xa na costa as praias déi-
xanlle paso aos cantís. A illa de
Izaro pecha a boca da ría. Xun-
to a estes ecosistemas no Urdai-
bai desenrolase un modo de vi-
da agrario de certa importancia,
composto basicamente por pra-
dos e caserios, rodeados de te-
rras de cultivo. A comarca es-
téndese ao longo de 220 Km2 e
ocupa o 10% da extensión de
Biscaia. Inclúe en total 22 con-
cellos dentro dos que destacan
Gernika e Bermeo.

Preto de Gernika encóntrase
tamén a cova de Santimamiñe,

ao pe do monte Ereñozar, cunha
cámara de pinturas rupestres,
equiparábeis en calidade as de
Altamira, que dan fe de vida des-
de o paleolítico a idade de bron-
ce. Para visitalas hai que solicitar
permiso con certa antelación.

Pero se non queremos saír
da vila tamén temos catro itine-
rarios, algún pasa polo parque
dos pobos de Europa, situado
detrás da Casa de Xuntas, que
constitúe un resumo da biodi-
versidade da zona. Outro deles
condúcenos á anteigrexa de Lu-
mo, unida a Gernika desde
1882. Sorpréndenos que a praza
de Lumo se chame Betanzos
Aitaren, coincidencias quizá.

Do ataque aéreo quedan
poucos sinais na vila. Un refu-
xio antiaéreo apegado á ikasto-
la, o Museo da Paz, unha rúa
que se chama Picasso e unha es-
cultura de Chillida.

O Museo da Paz está estes
días en obras e dirixímonos ao
museo de Euskal Herria. Este
centro, adicado sobre todo a his-
toria dos Foros e pactos cos reis
de España e á xeografía vasca,
conta cunha sala de proxeccións
na que o visitante pode dispoñer
de varias filmacións relaciona-
das co museo, coa reserva da
biosfera ou co ataque aéreo.

Nos pedimos a dos bombar-
deos, a máis longa: 48 minutos en
total. O bedel non parece moi
conforme coa escolla e recomén-
danos todos os demais vídeos. Fi-
nalmente accede. Parece, como
xa observamos noutros lugares da
vila, que os novos queren gañar
protagonismo e pasar páxina.♦

Gernika, do bombardeo ao parque natural
Sitios Ana Mosque r a

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

Ciumes, orgullo, amor desenfre-
ado, paixóns irreprimíbeis, bai-
xas intencións e falta de comuni-
cación, xuntáronse para conver-
ter a unha fermosa doncela por-
tuguesa en mártir por causa dun
amor incomprendido, na metade
do século VII, que se fose nestes
tempos, non faltaría un bolero
para cantar a súa virtuosa histo-
ria, e a súa santidade quedaría re-
ducida a asasinato paixonal.

Irene era as meniñas dos ollos
de seus pais, quen, levados
por unha fe exarcerbada e

por calculados proxectos de futu-
ro, decidiron educala para ser en-
tregada ao Esposo Divino, polo
que lle encargaron a un parente,
tío da rapaza e abade en Tomar, a
súa educación.

O severo tío abade decidiu que
aquela flor debía dedicarse e prac-
ticar a vida relixiosa desde o pri-
meiro momento, pois como o avo-
engo familiar lle obrigaba, non po-
día pretender menos que ser aba-
desa ou algo polo estilo; de manei-
ra que a someteu a unha férrea dis-
ciplina facéndolle estudiar todas as
materias que se precisan para exer-
cer a dirección e o bo funciona-
mento dun convento; e púxoa bai-

xo a vixiancia dos mellores educa-
dores e clérigos do lugar.

Creceu a criatura con todos
os dons da humildade, a submi-
sión, o rigor e a disposición para
compracer a todos cantos a rode-
aban e puxeran nela os esperan-
zados ollos do porvir.

A obediente rapaza, unha vez
ao ano, saía da reclusión conven-
tual para visitar aos familiares
máis achegados, que nesa data
comprobaban os logros e progre-
sos que Irene ía acadando e co-
mo todo transcorría da maneira
que o tío abade tiña programado.

Pero aconteceu algo co
que ninguén contaba, a
pesar de ser a cousa máis

natural e lóxica do mundo: que a
rapaza entrou na pubertade e os
encantos da súa feminidade fixé-
ronse notar.

Así foi como, nunha daquelas
raras saídas, a mociña encontrou-
se cun galán chamado Britaldo,
quen nada máis vela ficou namo-
rado dela e pretendeuna por to-
dos os medios ao seu alcance,
chegando incluso a lle propoñer
aos seus pais que acordasen cos
de Irene un pacto matrimonial.

Pero Irene, convencida polo

tío, xa tiña decidido o seu porvir, e
daquela, con toda a boa fe, falou co
mozo e contoulle cal era seu pro-
xecto de futuro e polo que, sen áni-
mo de ofender, tiña que rexeitalo.

C ontrariado o amador,
acatou a decisión da
púbere, advertíndoa

de que, se algún día renunciaba
á vocación relixiosa para casar
con outro, mataríaa. Algo así
como Eu vinche antes ou Eu es-
tou primeiro.

Pero basta que alguén se fixe
no que temos preto para que todos
nos fixemos no valor diso que, por
cotiá, nos pasa desapercibido; e
entón, cando uns meses máis tar-
de, o seu mestre frei Remixio, lle
fixo notar que tamén el estaba na-
morado dela, ela volveu confesar
a súa decisión de se consagrar ás
virtudes da virxinidade, algo que
o monxe non quixo entender, e
daquela, o que antes era amor, el
transformouno en odio iracundo,
facendo correr o conto de que
aquela preciosidade de moza, dei-
xábase querer doadamente.

Como aquilo non era críbel
por ninguén, o Remixio preparou
unha apócema, uns pos malignos,
tales que, a quen os cataba, come-

záballe a inchar o ventre, e así,
pouco a pouco, a rapaza comezou
a amosar aos ollos da xente, unha
barriga de embarazada sen estalo.

Cando as linguas charlatanas
lle chegaron co conto do suposto
embarazo a Britaldo, este entrou
en cólera e contratou a un asasino
para que cumprise co anuncio que
un día lle fixera á súa amada, can-
do ela o rexeitou como amante.

Unha vez vingado o or-
gullo do amador, o asa-
sino arroxou o cadáver

de Irene ao río Nabão, un suba-
fluente do Texo, e non faltou
quen aseguraba que fora unha
morte para tapar unha vergoña. E
polo río foi baixando o corpo da
moza ata un lugar chamado Sca-
labis, onde, milagrosamente, en
presencia do tío abade e titor,
que decidiu tomar cartas no
asunto e devolverlle a conducta á
infeliz, as augas apartáronse e
deixaron ver o seu corpo desin-
chado, depositado sobre un se-
pulcro de mármore, arranxado
polos propios anxos para a oca-
sión, polo que, aquel lugar, des-
de ese intre, tomou o nome da
santa virxe, e chegou aos nosos
días co nome de Santarem.♦♦

A aldraxada pureza de Sta. Irene de Portugal

Sistema,
educación e
liberdade
XURXO G. LEDO

Cada día estou máis
convencido da necesi-
dade de cambiar o

sistema educativo e da
falla de liberdade.

O sistema educativo ba-
séase na adquisición de con-
tidos desprovistos de toda
formulación axiolóxica. Son
contidos maioritariamente
estáticos que non permiten
cuestionamento e que son
plantexados coma
categóricos.

Asimesmo pódese
observar a contradición
que se produce nas
consideracións feitas polas
profesionais que estiman
que o colexio non ten a
función de educar senón de
ensinar. Se isto é así, habe-
ría que utilizar outra
terminoloxía no canto de
sistema educativo, por
exemplo sistema de
ensinanza ou
adoutrinamento.

Os profesores nunha
gran maioría estiman que o
seu labor é a de ensinar eses
contidos que eles á súua vez
aprenderon na carreira.
Pensan que a educación es-
tá reservada á familia, ao
fogar dos e das rapazas.

Esta perspectiva pode
explicar como na sociedade
en xeral e nos grupos en
particular atopamos unha
gran tendencia a discutir
en base a contidos aprendi-
dos e defendidos como ver-
dades reveladas. As perso-
as adolecen sobor de todo
de respeto, de capacidade
de escoita, de empatía e de
sensibilidade coas circuns-
tancias e a problemática
das veciñas.

Esta realidade
entróncase coa falla de
liberdade para pensar por
unha mesma, para ser cre-
ativas, para ser
autocríticas. Non somos
mais que meras reproduc-
toras de ensinanzas escola-
res uniformadas e
impostas por unha teoría
política que no caso de
moitos partidos de direita
vai acompañada por unha
doctrina relixiosa, no caso
galego e español a católica.

Está moi claro que é
máis sinxelo manipular e
gobernar unha poboación
que non fai preguntas, sin
valores e principios e que
desexa sobre todo escapar
dos problemas a traverso do
entretenemento que lle faci-
lita a televisión ou o fútbol.

A liberdade que
posuímos é a do pataleo e o
risco que corremos é o de
ser consideradas
inadaptadas, radicais ou
antidemócratas.♦♦

A Casa de Xuntas e o simbólico carballo.



Ao referirme á revista Misión no
precedente anaco, caín na conta
de que aínda non consagrara nin-
gún distes exemplos á figura,
verdadeiramente exemplar, de
don Vicente Risco, que tanta vin-
culación tivo coa angueira perio-
dística de Ricardo Outeiriño e
Manuel Cerezales. Se cadra esta
postergación de don Vicente ata
cando xa rebordei aquí o cento
de exemplos de persoas, máis ou
menos significadas que eu coñe-
cín, débese a que teño escrito
tanto adrede de Risco, dende
1946 –o ano da fundación da
Noite–, que pensei que fixera xa
a súa semblanza nesta páxina.

Na que me limitarei a reflec-
tir hoxe a miña relación persoal
directa co polígrafo ourensán;
aínda que se reduce a moi pou-
cos días, ou cecais semáns, dos
setenta e nove anos e pico que
viveu don Vicente.

Sen siquera facer un segui-
mento, ou un estracto, de canto
foi logo dándome motivo Risco
para escribir sobre os seus traba-
llos ou circunstancias. Pois poi-
dera ter volume suficiente para
formar un libro semellante aos
que adiquei a Rosalía, Valle-In-
clán, Castelao e Otero Pedrayo,
compostos por casi todos os ro-
los e anacos que a mantenta de
cada un dos xeniais paisáns fun
escribindo polas boas.

Se ben é, entre eles, Vi-
cente Risco a personali-
dade máis contraditoria

e polémica; o que dou pé de que
trataran dil, nun sentido ou ou-
tro, Ramón Lugrís, Francisco
Bobillo, Casado Nieto, José Luís
Varela, Del Riego, Beramendi,
Jesús de Juana, Carlos Casares, e
o seu ilustre fillo Antonio, en
distintas biografías e numerosos
ensaios. Pero eu nunca me metín
en fonduras tratando de don Vi-
cente, nin de ninguén. Non son
máis que un visoteiro (coma di
Velo Velo) que observa só o su-
perficial e escribe o que recorda;
empezando, no caso de Risco,
pola primeira vez que o vin e que
o escoitei falar.

■ O CICLO DE ESTUDOS RE-
XIONAIS. Dende rapaz viña lendo
no Pueblo Gallego, de Portela
Valladares, artigos dos bos e xe-
nerosos escritores de Nos, Risco,
Otero e Cuevillas; ou ben noti-
cias de abondo arredor diles que
despertaban a miña simpatía por
eles. De ahí que cabe supor a ex-
pectación que sentín cando se
anunciou que os tres esclareci-
dos intelectuais ourensáns ían in-
tervir no ciclo de estudios rexio-
nais que, por vez primeira, a úni-
ca Universidade galega organi-
zaba. Por algo era, nise trienio
primeiro da República, Magnífi-
co rector, D. Alejandro Rodrí-
guez Cadarso; o gran orador da
Anatomía, e tamén un pouco da
Autonomía, coma diputado da
ORGA nas Cortes Constituíntes
do réxime do 14 de Abril, xunto
coa triada galeguista de Caste-
lao, Pedrayo e Picallo.

Infiltrara Cadarso na Miner-
va compostelán un novísimo es-
pírito e un interese extraordina-

rio, nunca antes advertido para-
ninfamente, pola propia cultura
galega. Papel resaltado por Otero
Pedrayo na semblanza que lle
adica a Cadarso no Libro dos
Amigos. Coido que non volveu
celebrarse na Universidade de
Santiago un ciclo tan excepcio-
nal como aquel, promovido por
D. Alejandro no curso 1932/33,
no cal se trataron polos millores
expertos nas diversas ponlas da
nosa cultura, cada unha delas.
Foi asi coma escoitei por vez pri-
meira, maravillado, a don Ra-
món de Trasalba, e ao seu eximio
par da rúa da Paz, Vicente Risco.
Pasaron xa casi setenta anos e
non lembro, exactamente, que
ponla lle correspondeu a un e a
outro. Pero paréceme recordar
que trocaron as que máis habi-
tualmente cultivaban. Dise xeito,
Risco trataría da Xeografía (aca-
so porque tiña entonces entre
mans a preparación do turno so-
bre a provincia de Ourense da
Geografía del Reino de Galicia,
de Carreras Candil e Otero da
Historia do noso pobo.

C ontrasta de abondo na-
quel Ciclo a elocuen-
cia de don Ramón coa

característica premiosidade de
Risco na exposición das súas
ideas. Ainda que relampagueaba
a sapientísima mente do director
literario de Nós, coma se fose
unha chispa. Nunha ducia de
leccións, autenticamente maxis-
trais, trazaron as súas respecti-
vas sínteses do pasado e da terra
e mar de Galiza, que non sei se
foron publicadas despois. A sar-
ta de leccións adicadas á prehis-
toria corresponden, loxicamen-
te, á terceira persoa da gloriosa
trinidade ourensán, D. Florenti-
no López Cuevillas. Dos tres
aprendín o que entonces nada
sabía en canto a historía e a xeo-
grafía do noso país, posto que
nin na escola, nin no bachillera-
to, nin na Universidade, ensiná-

base ren sobre istos temas esen-
ciais para nós.

Se ben as impresións daquel
ciclo que millor quedaron gra-
badas no meu miolo, tan super-
ficial coma unha bandexa de
plata (imaxe de Lawrence, no
Canguro), foron as máis coño-
nas; coma a de que don Vicente
lubrificaba as súas concisas fra-
ses coa estrevida muletilla co-
ño, coño que repetía cada dous
por tres. En cambeo don Floro
era máis comedido, pois so-
mentes remataba os seus pará-
grafos coa chocante expresión
de concho, concho.

Tal coma me rectificou, o
ano pasado en Ourense, a
ubícua e cordialísima filla

de Cuevillas, dado que eu trasto-
cara o protagonismo das muleti-
llas, atribuindo a don Vicente á de
don Floro, e ao revés. Ainda que
a orde dos factores non altera o
produto niste caso, nin no das ma-
terias enseñadas por Risco e Pe-
drayo naquil irrepetíbel ciclo pro-
movido por Cadarso.

■ ENCONTRO EN FINISTE-
RRE. Transcurriron os máis horri-
beis anos da nosa historia sen
que volvese a ver e a escribir a
D. Vicente Risco, ata que un bo
día apareceu na redacción da re-
vista Finisterre, na Carrera de
San Jerónimo. Viña de Vallado-
lid, dando unha volta por Ma-
drid, tras asistir, no santuario da
Gran Promesa, á consagración
episcopal de D. Fernando Quiro-
ga Palacios, como Bispo de
Mondoñedo.

Teño narrado moitas veces
que nisa redacción atopouse
Risco, destacando entre outros
prumíferos madrigalegos, con
Álvaro Cunqueiro; a quen asi-
mesmo tratei alí por vez primei-
ra. Sentín entón –escribín logo–
“a vanidosa petulancia de quen,
sendo ninguén de ningures, se
codea cos sabios e os inxenios

máis preclaros da terra; e supo-
ñía unha casualidade nada des-
preciábel que naquel preciso
momento estivese escoitando o
diálogo entre os dous máis xe-
niais recreadores de mitos que
deu o noso país, cada un a seu
xeito. E que xa se fixeron mitos,
tras a súa morte, iles mesmos”.

De ahí que non fose eu
quen para xuzgar da-
quela o comportamento

político dun e doutro en tales
anos horríbeis, cando xa estaban
empezando a crear nesa conver-
sa un novo mito; ao dicir don Vi-
cente: “Xa verá, xa verá Cun-
queiro, como Galicia non tardará
moito tempo en ter un Príncipe
da Igrexa”. Sen dúbida o seu
eminente amigo, don Fernando.

■ O MESTRE GRATUÍTO. Na-
quela ocasión estaba a punto de
ser trasladado Risco á Escola de
Maxisterio en Madrid, deixando a
de Ourense, na que tantos anos
profesara. Aínda que xa contaba
con sesenta e dous outonos, de-
beu sentir a tardía ilusión de ga-
ñar renome no mercado intelec-
tual madrileño, no mundiño aca-
démico; onde lucían tantas figu-
ráns que non lle alcanzaban a so-
la dos zapatos, cubertos con bo-
tíns, de don Vicente. Mentras,
asentábase e buscaba piso, escri-
bía os seus artigos na biblioteca
do Ateneo, cunha letra clara e
miúda coma il. Comezou entón a
concurrir ás tertulias literarias do
Café Neguri e do Gijón. Rodea-
ban alí, respetuosamente, ao mes-
tre Risco os escritores e artistas
madrigalegos máis conspicuos; a
maioria diles ourensáns, que xa
foran contertulios de don Vicente
no café Roma. Agregueime a iles
os poucos días que coincidín na
cidade osárea co mestre de Nós,
coma o máis ventureiro dos seus
discípulos gratuítos (que diría D.
Paulino Pedret, o autor de Mis
maestros gratuítos).♦
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Anacos de Borobó
O gran
desafío
FRANCISCO CARBALLO

Boa nova, excelente, a
xuntanza de
Francfort de

pensadores para analizar
os “desafíos das
identidades culturais neste
mundo globalizado”.
Subliño as intervencións do
ibo Chinua Achebe, autor
da suxestiva obra Todo se
esborralla (1958). Por todas
as partes están a ser
esmagados estes ibos de
Nixeria. Polo colonialismo
europeo, por unhas
cataqueses de adaptación
sen penetrar na
inculturación, e por viciños
que os ameazan coa sharia
islámica. Razón de máis de
Achebe no xuízo da sharia,
un intento político de
utilización do código
mahometano de hai séculos
e que non resiste a crítica
máis permisiva, porque é
un código de vioación dos
dereitos humanos
recoñecidos
universalmente. Algo como
e os xudeos impuxesen
hoxe o “Deuteronomio” ou
os cristiáns o “Código
xustiniano”.

Igualmente subliñar o
debate entre Cohn Bedit e
a profesora Klein. Para
Cohn temos necesidade
dunha Europa como
proxecto social e ecolóxico
fronte a USA. Para Klein
máis ben se precisa
exorcizar a unha Europa
seguidista de USA.

¿Pero cal é o gran
desafío? É o reto aos
detentadores de poder:
temos que aceptar de bo
grao a “diversidade”.
Todos os imperios políticos
e relixiosos devén
absolutismos.  O Imperio
Romano, o Español, o
Francés, o Inglés e o
Norteamericano cren que
eles son o mellor e tratan
de impoñer a súa lingua, o
seu pensamento etc como o
único valiosso. As
relixións, o mesmo. Aí
radica o mal “absoluto”. A
relixión é unha oferta á
liberdade; nunca admite
coacción. Os imperios son
froito da rapina, son
indecentes. Renderlles
homenaxes é unha
perversidade.

A dignidade humana
está na formación libre de
colectivos; está na busca de
harmonización de intereses
en igualdade; está no
desenvolvemento libre das
persoas e nas relacións
libres entre individuos e
colectivos. A diversidade
expresa liberdade; o
uniformismo expresa
escravitude. O gran desafío
está na liberación de
uniformismos, de
mesianismos, de imposicións
dun individuo sobre outro,
dun colectivo sobre outro.
Todo en coordenación; nada
por subordinación.♦♦

O exemplo de Don Vicente Risco

Vicente Risco nun retrato de Pacheco e, á dereita, con coroza.



AllarizAllariz
■ EXPOSICIÓNS

LOS DESASTRES
DE LA GUERRA
A sala de exposicións A fá-
brica vai acoller esta mos-
tra de gravados de Goya ata
o 3 de novembro.

ArArteixoteixo
■ TEATRO

O PAÍS DA COMEDIA
Nordesía Produccións re-
presentará esta obra o venres
18 no Auditorio Municipal.

ArArzúazúa
■ MÚSICA

MAREA
O Pavillón Polideportivo vai
ser o escenario para o concer-
to desta banda o sábado 19.

O BarO Barcoco
■ TEATRO

PERVERTIMENTO
A Casa da Cultura será o
escenario onde Teatro do
Atlántico poña en escena
esta obra o venres 18.

BurBurelaela
■ TEATRO

MULLERES
Franca Rame e Darío Fo
perfilan os personaxes desta
obra, introducíndoos en situa-
cións grotescas, onde a arma
do riso desvela e bate nos pun-
tos máis fráxiles e que máis
poden doer ao eterno antago-
nista, o home. Pero o feminis-
mo dos autores, aínda sendo
implacábel e certeiro como
unha dentada, nunca resulta
fanático ou sombrío. Tratase
dunha visión crítica e solidaria
das sempre difíciles relacións
entre home e muller. Mulleres
vai ser levada a escena por
Uvegá teatro o venres 18 no
Auditorio Municipal.

CambadosCambados
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CONDE &
PURI DE PALACIO
As esculturas do primeiro e as
pinturas da segunda son o ob-
xecto desta mosta na galería
Borrón 4, ata o 31 deste mes.

CangasCangas
■ ACTOS

XORNADAS DE
LINGUA GALEGA
AA.C. A Cepa organízaas na
súa VI edición. Comezan o
martes 22 na Casa da Cultu-
ra, coa presentación, ás 19,
do libro de Beatriz Dacosta,

Precipicios. Ás 20 h. presen-
tación do estudo sobre a si-
tuación actual da lingua gale-
ga polo profesor X.R. Frei-
xeiro Mato da AS-PG. O
mércores 23 , ás 19, presenta-
ción do libro de Xerardo
Dasairas, Cangas na Se-
gunda República, e ás 20 h.
experiencia de recolleitas e
gravacións na tradición oral.
O xoves 24, ás 19 h. presen-
tación do libro Xosé Lois en
A Nosa Terra, do Carrabou-
xo, polo xornalista Xan Car-
balla, e ás 20 h. actuará o
contacontos Cándido Pazó
co espectáculo Por certo... O
venres 25, no Auditorio Mu-
nicipal ás 21 h., o grupo de
teatro Saraiba representará a
obra Macbeth. Rematarán o
sábado 26, no Auditorio ás
11:30, cun espectaculo infan-
til que servirá para a presen-
tación do disco Na Virada.

CarballiñoCarballiño
■ EXPOSICIÓNS

CONXUNTA DE FOTOS
Ata o sábado 26 estará aberta
unha mostra de fotografía co-
lectiva no Centro Comarcal
na que poderemos ver traba-
llos de Juan Carlos Soto,
Ramón Antonio Paz e Elia
Fuentes Fondevila, con di-
ferentes estilos e temáticas.

CarballoCarballo
■ TEATRO

O PAÍS DA COMEDIA
Obra que Nordesía Produc-

cións levará á Casa da Cul-
tura da vila o domingo 20.

CedeiraCedeira
■ TEATRO

BABY BOOM NO PARAÍSO
Espectáculo que Rara Avis
vai escenificar o sábado 19
na Casa da Cultura.

ChantadaChantada
■ EXPOSICIÓNS

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

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI
Continúa esta semana o ci-
clo adicado ao director esta-

dounidense John Ford. Pro-
xectaranse filtas como O ca-
balo de ferro (1924), o mar-
tes 22; poderemos ver O xo-
ve Lincoln (1939) o xoves
24; o xoves 25 Homes intré-
pidos (1940), e o sábado 26
A rota do tabaco (1941). O
mércores 23 dentro do ciclo
Eurowestern Chingachgo-
ok, a gran serpe (1967) de
Richard Groschopp. Infor-
mación en www.cgai.org.

■ CONFERENCIAS

TRADICIÓNS
POPULARES
NO CINE ESPAÑOL
Dentro do programa de Ho-
menaxes A.E.H.C.: Floren-
tino Soria, do CGAI, terá lu-
gar un seminario baixo este
nome o venres 18 ás 20:30,
que se completará coa pro-
xección da fita de Berlanga,
Calabuch (1956). O sábado
19 ás 18:30, dentro deste
mesmo programa, celebrara-
se unha mesa redonda coa
participación de Florentino
Soria, J.Mª. Folgar, J.M.
Sande, J.L. Castro de Paz e
Julio Pérez Perucha, coa
proxección de A vida arredor
(1959) de Fernando Fernán
Gómez.

GRECO. OBRAS MESTRAS
Con motivo da mostra de
Apostolados do Greco, que a
Fundación Barrié organiza, e
en colaboración coa funda-
ción Amigos do Prado, vai
ter lugar un ciclo de charlas
para analizar a obra deste ar-
tista. A primeira delas será
impartida por Francisco
Calvo Serraller, da Real
Academia de Artes de San

Fernando, sobre o Porqué
gusta a obra do Greco, o xo-
ves 17 ás 20 h. O vindeiro
xoves 24 o Catedrático de
Historia da Arte da UAM
Fernando Marías exporá a
súa ponencia O despoxo de
Cristo: unha pintura do na-
tural.

A ECONOMÍA UN ANO
DESPOIS DO 11S
Ciclo de conferencias que
organiza a Fundación Barrié
na súa sede na Coruña co
obxectivo de analizar o im-
pacto que o 11 de setembro
tivo no decorrer da econo-
mía mundial. Debatirase o
papel dos estados modernos,
a estabilidade finaceira e as
tendencias á regulación dos
mercados para facer un repa-
so global á situación econó-
mica mundial. O mércores
23 ás 20 h. Blas Calzada,
presidente da Comisión Na-
cional do Mercado de Valo-
res, falará sobre A regula-
ción en Europa. Tenden-
cias á harmonización.

A POLÍTICA
DO SECTOR PÚBLICO
Simposio organizado pola
Fundación Barrié na súa
sede, o venres 18 e sábado
19, en colaboración co
CEPR de London.

■ EXPOSICIÓNS

EUGENIO GRANELL
O Quiosque Afonso é o lugar
onde podemos ollar unha
mostra do pintor galego, un
dos últimos surrealistas do Es-
tado; ata o 11 de novembro.

CARMEN
MARTÍN GAITE
Lo raro que es vivir titúlase
esta mostra, organizada por
Caixa Galicia en colabora-
ción co Círculo de Lectores,

na que o material exposto
oferécenos un retrato da vida
e obra desta autora, nada en
1925 e falecida en 2000, de
avós maternos e a propia nai
oriundos de Ourense. Perten-
cente ao grupo dos nenos da
guerra, sucumbeu ao mundo
do espectáculo como actriz
amadora, adaptando textos
alleos e publicando obras tea-
trais. Autora dunha estensa
obra de creación e ensaística,
abordou todos os xéneros. In-
clue fotografía, en moitos ca-
sos inéditas, manuscritos e
correspondencia. Ata o 17 de
novembro na sala da Funda-
ción Caixa Galicia.

SALVADOR GUTIÉRREZ
DE LA CONCHA
Mostra a súa pintura na ga-
lería Coarte ata o martes 22.

O GRECO.
APOSTOLADOS
Mostra que a Fundación Ba-
rrié ten aberta ata o 3 de de-
cembro. Por vez primeira
xúntanse case a totalidade de
apóstolos pintados polo Gre-
co podéndose contemplar a
súa evolución. Considerado
como un dos máis grandes
artistas do último renacemen-
to, distínguese pola calidade
da súa pincelada, vibrante e
solta, e por ser creador dun
estilo novo, moderno, moi
consecuente co seu xeito de
entender a arte comprometi-
da cunha intensidade expresi-
va. A mostra, dirixida ao pú-
blico en xeral, permite apre-
zar e comparar o método de
traballo e seriación do artista.

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 isobre o ecosiste-

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

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

Imaxes da festa, da risa, dos
bons tempos da infancia e da
xuventude de Xosé María Mas-
só, copropietario, xunto co seu
irmán da conserveira que leva-
ba o seu nome, sita en Cangas

do Morrazo. O Museo do Pobo
Galego expón, ata o 30 de ou-
tubro, en Santiago, as instantá-
neas que resumen os anos vinte
en Galiza dun xeito próximo,
cotián e cheo de nostalxia.♦

AA nostalxia de Xosé Mª Massónostalxia de Xosé Mª Massó
O O TTrinquerinque
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☞ INSOMNIO. Mentres
está en marcha unha in-

vestigación interna, dous poli-
cías de Los Ángeles son trasla-
dados a Alaska para resolver un
crime, pero un deles morre for-
tuitamente e o outro vese impli-
cado na trama. Somnolenta.

☞ MINORITY RE-
PORT. A mediados do

século XXI un policía encár-
gase de descubrir futuros asa-
sinos, cando unha previsión
indica que el cometerá un cri-
me, aínda que se trata dunha
trama que terá que descubrir.

☞ 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 extraterres-

tres chega á Terra coa intención
de conseguir un tesouro galácti-
co agachado no planeta. Para
acadar o tesouro están dispostos
a desintegrar a Terra e os homes
de negro terán 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.
Música e cór para embebedarse.

☞ TODA A VERDADE.
Unha avogada ve como

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

☞ WINDTALKERS.
Durante a Segunda

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

matándoo. Drama belicista.

☞ O OUTRO LADO DA
CAMA. Cunha tempora-

da longa en carteleira, esta co-
media española está a emular o
éxito de Air-Bag. Ligues e infi-
delidades de dúas parellas mo-
zas. Boas interpretacións, hu-
mor abundante e dous ou tres
momentos de tirarse polo chan. 

☞ PÁNICO NUCLEAR.
O cambio de presidente

en Rusia coincide cun ataque
nuclear contra unha cidade
americana. Co mundo á beira
dunha guerra atómica, un ana-
lista da CIA terá que demostrar
que non hai relación 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 de-
teriora. Final, con todo, espe-

ranzador neste filme realiza-
do polo mesmo equipo de O
fillo da noiva.

☞ O CRENTE. Un xudeu
profesa a ideoloxía nazi

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

☞ O HOME QUE NUN-
CA ESTIVO ALÍ. Un

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

☞ SMOKING ROOM.
Ramírez, oficinista na

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

CarCarteleirateleira

Teatro do Aquí presenta o último
dos seus espectáculos, do que é
autor Roberto Vidal Bolaño, que
xunto con Anxeliños e Criaturas
completa a triloxía adicada á con-
templación de determinados as-

pectos da nosa conduta social,
económica e política. Vai ser re-
presentada no Auditorio Munici-
pal de OLEIROS o sabado 19; e o
mércores 23 no Centro Cultural e
Xuvenil de MUROS.♦♦

AnimaliñosAnimaliños

A compañía
Rara Avis

representará
Baby Boom

no Paraiso o
sábado 19

en CEDEIRA.

O CGAI, na
CORUÑA,

continua
co ciclo

adicado a
John Ford

asi como ao
Eurowestern.

Miki Nervio & The Bluesmakers tocan este venres 18 na ade-
ga As Vides da CORUÑA.
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ma mariño do noso pa;is, que
a través de 50 imaxes preten-
de amosar a beleza e a diversi-
dade zoolóxica que encerra o
noso mar, buscando o equilí-
brio entre as especies popular-
mente coñecidas e as desco-
ñecidas, pero sempre desde un
punto de vista artístico, que á
vez sirva como fío conductor
para axudar a divulgar e coñe-
cer mellor as nosas especies.
Este traballo é o resultado de
25 anos de experiencia mer-
gullándose e fotografiando o
mundo submariño.

■ MÚSICA

MIKI NERVIO AND THE
BLUESMAKERS
Esta banda mítica, dentro do
panorama musical coruñés,
ten un son propio baseado na
música afroamericana de co-
mezos do século pasado e
recuperou instrumentos pou-
co habituais na actualidade
como o contrabaixo ou a
mandolina. Estarán na adega
As Vides o venres 18 ás 22 h.
A entrada é de balde, mais
hai que conseguir invitación.

GRAND PRIX
A sala Mardigras acollerá
o concerto desta banda
(www.grandprix.com.ar) o
venres 18; Four Teen Ki-
llers, grupo madrileño de
punk-rock tocará o sábado
19 ás 22 h. por 5 euros, an-
tecipada, ou 7 na billeteira.
O sábado 26 será o concer-
to de The Nitwitz. Para
máis información consultar
www.salamardigras.com.

ZÁNGALLA MÁNGALLA
Con influencia dos grupos
de música folc do noso país
e da zona de influencia célti-
ca, esta banda tocará o ven-
res 25 na adega As Vides,
con entrada de balde ás 22 h.

■ TEATRO

LA FURA DELS BAUS
Este recoñecido grupo cata-
lán vai estar no teatro Rosa-
lía de Castro, do venres 18
ata o domingo 20, coa obra
XXX. Máis información en
www.caixanova.es.

CullerCulleredoedo
■ EXPOSICIÓNS

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

bre o notábel nacionalista.
■ TEATRO

CHEIRO DE ESTRELAS II
Da man de Fulano, Men-
gano e Citano no Edificio
de Servizos Múltiples o
mércores 23.

AA EstradaEstrada
■ TEATRO

RATMAN E BOBYN
Obra que Bacana representa-
rá o venres 18 no Principal.

AS CINCENTAS
DESCLOWNTROLADAS
O teatro Principal vai ser o es-
cenario onde Dous son com-
pañía represente esta obra.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

CRISTINA VALENZUELA
Mostra da súa pintura, ata
finais de mes, no hotel Al-
mirante.

■ MÚSICA

ACTUAL III
O venres 25 de outubro con-
tinuará no CC Torrente Ba-
llester este ciclo que trata de
amosar o panorama actual
de música contemporánea.

■ TEATRO

AS DAMAS DE FERROL
Obra que Teatro do Noro-
este vai por en escena no
Auditorio Municipal Torren-
te Ballester este xoves 17.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

GUILLERMO PEDROSA
A súa pintura é obxecto
dunha mostra que podere-
mos ollar na Biblioteca Pú-
blica Provincial.

TERRA
Mostra fotográfica, terceira
entrega do Catro Elementos,
na que participan Eduardo
Ochoa, José Manuel Ote-
ro, Valentín Roldán, Mén-
dez e Luís Engroba. Du-
rante outubro no Mesón O
Forno, rúa Río Ser..

BALDO RAMOS
Ata o 2 de novembro pode-
remos visitar este exposi-
ción, titulada Libros de au-

tor, na galeria Augatinta.
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, poderemos
ver as súas pinturas no Edificio
Administrativo da Xunta.

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

CÁNDIDO FDEZ. MAZAS
Co título de Vanguardia,
militancia e esquecemento
pode verse esta mostra, ata
o 31 de outubro, na sala de
exposicións Caixa Galicia.

■ MÚSICA

CLAVICÉMBALO
Neste lugar, o xoves 17 es-
tá prevista a actuación do
grupo madrileño de blues
Edu Big Hands & Hte
Whiskey Train. O vindei-
ro xoves 24 o pianista Ma-
nolo Gutiérrez dará tamen
un concerto no local.

MacedaMaceda
■ EXPOSICIÓNS

JOÃO DA NOVA
Navegante galego ao servizo
de Portugal, descubridor de va-
rias illas atlánticas, figura pou-
co recoñecida no país luso e ig-
norada 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 Biblioteca Municipal Fran-
cisco Carballo, de luns a ven-
res de 16 a 20 h. As mañás re-
sérvanse para grupos de cen-
tros de ensino que poden soli-
citar cita no telf. 988 463 001.

MalpicaMalpica
■ EXPOSICIÓNS

BAIXO
O SIGNO DE MARTE
Mostra fotográfica de Se-
rafín Rdguez. Trashorras
que estará até o 31 de outu-
bro no Centro Comarcal,
en Buño. Son 20 fotografí-
as de temas variados que o
artista foi realizando desde
o comezo da súa carreira. 

MazaricosMazaricos
■ TEATRO

CIRCO
Os Quinquilláns animarán
o tempo das crianzas, e dos
adultos, o venres 18.

MonforMonfortete
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES
DO MAR DE GALIZA

Ata o 10 de novembro a
Casa da Cultura acollerá
esta mostra fotográfica
submariña sobre o ecosis-
tema do noso país que pre-
tende amosar a beleza e a
diversidade zoolóxica que
encerra o mar, buscando un
equilíbrio entre as especies
popularmente coñecidas e
as descoñecidas.

■ TEATRO

JIÑOL
Títeres Trompicallo ac-
tuará o xoves 17 na Casa
da Cultura. O venres 18 fa-
rao Factoría Norte coa
obra El espectáculo debe
continuar.

NarónNarón
■ TEATRO

A GRANDE ILUSIÓN
Da man de Teatro do Mor-
cego no Auditorio Munici-
pal o venres 18 e sábado 19.

NoiaNoia
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO
Ata o 27 de outubro o tea-
tro Coliseo Noela acollerá
esta mostra composta por
fotografías tomadas nos
anos 20 e 30 que presentan
unha completa descripción
da vida do pobo nesa épo-
ca, quedando reflectidas
todo tipo de actividades la-
borais e festivas.

OgrOgroveove
■ EXPOSICIÓNS

FERREIRA
Óleos e acrílicos, como ta-
mén distintas técnicas mistas,
onde se reproducen o desen-
rolo da armonía da cor a tra-
vés de anacos de ceo ou mar.
Na galería Lembranza-Sar-
gadelos ata o 31 de outubro.

OrdesOrdes
■ EXPOSICIÓNS

GRAVADOS DO CGAC
Mostra de gravados do Cen-
tro Galego de Arte Contem-
poránea na que destacan
obras de Jorge Castillo,
Eduardo Chillida, Anto-
nio Saura, Antoni Tápies,
Christo, Enzo Cucchi, Ap-
pel Karel, Njaume Plensa
e Perejaume, entre outros.
Ata o 21 de outubro no
Centro Comarcal.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

SOBRE PAPEL
A galería Marisa Marirón
(Cardeal Quiroga 4) acolle
esta mostra de Alberto Da-
tas, considerado un dos máis
importantes representantes de
Atlántica. O seu expresionis-
mo nato marca esta mostra.

XABIER I. BUGARÍN
Os óleos deste artista poden
ser ollados no Ateneo ata o

xoves 24.
A ADOLESCENCIA
DA BELEZA
Esta mostra sobre pintura
romana está instalada no
Centro Cultural da Deputa-
ción ata o xoves 24.

FRANCISCO RECUERO
A filla, licenciada en Histo-
ria da Arte, di da súa pintura
que transmite unha apacíbel
sensación de armonía, que
emana unha realidade allea
á exterior, que deixa de ser
palpábel e contixente para
ser abstracta. Na galería Vi-
sol ata o 30 de outubro.

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

■ MÚSICA

ORQUESTRA
FILHARMÓNICA DE
SIBERIA
O martes 22 van ofrecer un
concerto no Conservatorio
Profesional de Música.

PPM
Torrentes guitarreiros de
punk rock os destes grana-
dinos que estarán no Rock
Clube o venres 25 a partir
das 21 h. para presentar
Truth Matters

As PontesAs Pontes
■ TEATRO

O PAÍS DA COMEDIA
Nordesía Produccións le-
va esta obra ata o Cine Alo-
vi o sábado 19.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

EN CONSTRUCCIÓN
A fita documental de J.L.
Guerin vai ser proxectada
polo Cineclube o mércores 23
ás 19:30 e 22:15 no Espazo
para a Arte de Caja Madrid.

■ EXPOSICIÓNS

JOAQUÍN GONZÁLEZ
Co gallo do 75 aniversario da
Sociedade Ximnástica, o Pa-
zo de Mugartegui acolle, ata
o 20 de outubro, unha mostra
sobre este pioneiro do atletis-
mo pontevedrés: campión
galego de barra no 33; récord
galego de xabarina entre o 28

e o 34; domina o disco no
noso país entre o 28 e o 45;
récord galego de lanzamento
de peso no 29 e 34 e campe-
ón de España no 31 e 34; in-
ternacional en distintas oca-
sións e campeón de España
de disco en 1930 e 31; cam-
peón galego de martelo no
44 e 45; mestre en varias es-
colas e preparador dunha xe-
ración de atletas e fundador
do Teucro de balonmán...

ACISCLO MANZANO
As súas obras chegarán á
cidade do Lérez este xoves
17 á sala de exposicións
Caixanova (pr/ San Xosé) e
poderán ser vistas ata o 17
de novembro. A súa escul-
tura caracterízase polas for-
mas recluídas, vagamente
figurativas, e expresións
humanas moi idealizadas.

ANA SOLER
O Espazo para a Arte de
Caja Madrid acollerá, ata o
vindeiro 27de outubro, a
súa mostra titulada Ao re-
vés do contrario.

ARTE CONTEMPORÁNEA
GALEGA
A colección de Caixanova
poderase contemplar no
Pazo da Cultura ata o 3 de
novembro.

■ TEATRO

COITELOS NAS GALIÑAS
A Factoría Teatro levará a
súa produción o teatro Prin-
cipal o xoves 17 e venres 18.

RibadeoRibadeo
■ EXPOSICIÓNS

TAUROMAQUIA E
PROVERBIOS
De Goya que poderemos co-
ñecer na sala Forte de San Da-
mián ata o 12 de novembro. 

SantiagoSantiago
■ DANZA

TEATRO GALÁN
Servirá de cenario para Rara
Avis, a proposta de Andrés
Corchero, na que o move-
mento sen control, desenfa-
dado, é o protagonista, como
se se tratase do baile de San
Vito. O traballo de Rosa Mu-
ñoz, A Jirones, explica a ne-
cesidade de buscar fóra e lon-
xe a resposta aos nosos an-
ceios, a nosa calma espiritual.
Do venres 24 ao domingo 26. 

■ EXPOSICIÓNS 

IMAXES
PARA A DIGNIDADE
Mostra fotográfica con máis
de 100 imaxes feitas por 39
fotógrafos de todo o mundo,
ao longo dos cinco conti-
nentes, cun código moi pre-
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Para a
inclusión
de informa-
ción nestas
páxinas
do Lecer
pregámos-
vos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@ano-
saterra.com

Campaña escolar, patrocinada pola
Deputación de Pontevedra, que lles
achega este espectaculo as crianzas.
Este xoves 17 Viravolta represen-
tará ¡Hip, hip, hurra! en VILA DE
CRUCES; o venres 18 en SILLEDA; e

o martes 22 en CERDEDO, e o mér-
cores 25 en DOZÓN. O martes 22,
Títeres & Gualtrapas representará
a obra A familia Malsangue en RO-
DEIRO, o mércores 23 na GOLADA,
e o xoves 24 en DOZÓN.♦

TíterTíterescolaescola
Poderiamos dicir que nesta produc-
ción de Matarile Teatro, IGAEM
e Teatro Galán, se está a falar con-
tinuamente da morte, máis cunha
ironía que ratifica as gañas de vivir
e a necesidade de ser queridos por
riba de todo e co obxectivo de fa-

cernos rir das nosas miserias cotiás.
Estarán en VIGO o venres 18 ás
22:30 h. no CC Caixanova. O do-
mingo 20, a representación será en
OURENSE, no teatro Principal. En
PONTEVEDRA van estar o martes 22
no teatro Principal.♦

AA brazo parbrazo partidotido

Sarabela Teatro percorre os esce-
narios do país presentando esta
obra. Este xoves 17 estarán no

Principal de SANTIAGO; e o ven-
res 18 no Edificio de Servizos
Múltiples de CULLEREDO.♦♦

AA conxura dos neciosconxura dos necios

Edu Big
Hands & The

Wiskey
Train tocan
este xoves

17 no
Clavicémbalo

de LUGO.

Os Quinquilláns representarán a súa obra Circo en MAZARI-
COS o venres 18.

Francisco
Recuero
ocupa coa
súa pintura
a galería
Visol de
OURENSE.
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ciso: a de que quen a visite
olle de fronte o ser humano,
desde a condición de digni-
dade que nos otorga a todos
o propio feito de existir. Na
Igrexa da Universidade.

PAULINA REAL
A pintora translada desde
Murcia máis de vinte ca-
dros que refliten toda a cor
e a  luz do Mediterráneo.
Natureza Urbana é o lema
da mostra que sitúa as pai-
saxes pintadas sobre o len-
zo no contorno da cidade de
pedra. Na sala do Colexio
de Arquitectos (Casa da
Conga) ata o 23 de outubro.

PHILIP WEST
Metamorfosis Onírica é o
título que recibe a exposi-
ción que, ata o vindeiro mes
de xaneiro, acollerá a Fun-
dación Granell. Ademáis de
óleos e debuxos, mostranse
documentos e fotografías
que permitirán coñecer os
vínculos de West con outros
artistas e escritores de dife-
rentes países.

JUAN M. CUELLAR
BERMEJO
A galería J. Lorenzo organi-
za esta exposición fotográ-
fica, New York antes do
11s, no hotel Porta do Ca-
miño ata o 9 de novembro. 

MULLERES
O Pazo de Bendaña, sede
da Fundación Granell, al-
berga esta mostra, na que
ademais de se expor a obra
de Granell coa temática da
muller, tamén se inclúen
obras de mulleres como
Maruxa Mallo e Toyen
entre outras. Ata decembro.

ARQUIVO JOSÉ MASSÓ
O Museo do Pobo Galego
acollerá esta mostra fotográ-
fica ata o 30 de outubro. Jo-
sé Massó, propietario, co seu
irmán, dunha das máis im-
portantes empresas de con-
serva de Europa dos anos
corenta,  Hermanos Massó,
en Cangas, fotografou via-
xes, escenas do traballo na
conserva e na pesca, aconte-
cementos familiares, retratos
de persoas e actividades lú-
dicas entre outras. Completa
a exposición unha escolma
de reportaxes rodadas por
Gaspar Massó nos mesmos
escenarios nos que José Ma-
ría fotografaba.

IGLESIAS DIZ
Mostra de pintura ata o 12
de novembro na galería de
arte Citania.

STILLEBEN
Cristina Fernández Núñez
ten unha mostra da súa pintu-
ra na galería José Lorenzo,
formada por naturezas mor-
tas que tratan de reflectir a
idea dunha vida tranquila, si-
lenciosa. Ata o 22 de outubro.

PAULA MARIÑO &
LEDICIA COSTAS
Dentro do programa Proce-
salia de dinamización mul-
tidisciplinar para o coro da
Igrexa da Compañía, orga-
nizado polo rectorado da
USC, poderemos ver esta
mostra, ata o 27 de outubro.
Despois de experimentar
con diferentes medios utili-
za a fotografía que resalta as
texturas da pel. O corpo é un
espacio pictórico, un lenzo,
o escenario onde se desen-

volve 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,
Ernesto Neto, Manuel Vila-
riño), e nelas pódense ras-
trexar os temas da identida-
de e as relacións entre o en-
torno e o individuo. A co-
lección da Fundación Arco,
en depósito, fórmana cento
coarenta pezas e inclúense
as dúas adquisicións máis
significativas deste ano: a
vídeo-instalación Middle-
men 01 do holandés Aer-
nout Mik, e a escultura
bombilla Panneau Lumi-
neus nº 4, La Route 01 do
francés Xavier Veilhan. Ata
xaneiro de 2003.

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.

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.

GENERACIÓN 2002
Vén é o título da mostra que
se encontra no Auditorio de
Galicia e, que recolle os
premios e becas de arte de
Caja Madrid. Ata este do-
mingo 20 de outubro.

■ MÚSICA

EUROPEAN UNION
BAROQUE ORCHESTRA
Este xoves 17 ás 21 h. no
Auditorio de Galiza vai dar
un concerto baixo a direc-
ción de Paul Goodwin.

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
Baixo a dirección de Máxi-
mo Zumalave, e con Mark
Kaplan, como violín solista,
interpretarán obras de Elgar,
Mandelssohn e Schubert o
próximoo xoves 24 ás 21 h.
no Auditorio de Galiza.

JAM SESSION
O clube de jazz Dado Dadá
acolle todos os martes de
outubro o ciclo Cinco Estre-
jazz, concertos e repicho-
cas, coa idea de dar a coñe-
cer aos mellores músicos e
grupos de jazz do país.

■ TEATRO

RÍO BRAVO
Chévere, como homenaxe
á sala Nasa e reivindicando
os 15 anos de traxectoria do
grupo que se cumplen nes-
tes días, van estrear esta
produción, o venres 18, que
permitirá volver saborear
un dos espectáculos máis
celebrados do teatro galego
dos últimos quince anos.
Un delirante western musi-
cal con caras e voces reno-
vadas. O 18 e 19, do 23 ao
26 e o 30 e 31 deste mes. 

O COLABORADOR
Orixinal de Friedrich Dü-
rrenmatt e dirixida por M.
Guede Oliva, o CDG estre-
aráa, no Salón Teatro, o ven-
res 18, sábado 19 e domingo
20 con invitación e do 23 de
outubro ao 17 de novembro
para o público en xeral. As
funcións realízanse os mér-
cores, xoves e domingos ás
18, e os venres e sábados ás
21. O reparto conta con Mi-
guel Pernas, Marcos Viéi-

tez, Celso Parada, Rebeca
Montero, Estevo Creus,
Toño Casais, Miguel L.
Varela e Francisco Lestón.
Entradas a 6 euros non sen-
do os domingos que se des-
conta o 50%, ademais hai
outros tipos de descontos.
Información e reservas no
telf. 981 581 111 de 9 a 14 h.

A CONXURA DOS NECIOS
Da man de Sarabela Tea-
tro que vos cita será no tea-
tro Principal este xoves 17.

SarriaSarria
■ MAXIA

MANUEL CUESTA
Encherá de maxia a Casa
da Cultura o sábado 19 das
18 h. en  diante.

■ MÚSICA

ORQUESTA XOVE
DE GALIZA
O sábado 26 dá un concerto
na Casa da Cultura da vila.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

J.J. APARICIO
A Area Panorámica terá
colgadas as pinturas deste
artista ata o 30 de outubro. E
ata esa mesma data alberga-
rá, igualmente, as pinturas e
fotografías de Félix Elaa-
zar e Gerardo González.

MÚSICOS E PINTURAS
Ata o sábado 19 as obras de
Xosé Paz Antón poderán
ser olladas na galería Tris-
quel e Medulio.

O O VVicedoicedo
■ TEATRO

VESANIA
Metátese Teatro, de Palas
de Rei, ven de representar
esta obra en S. Sebastián de
los Reyes, e agora faráo na
Casa da Cultura do Vicedo
o venres 18 ás 21 h.

VVigoigo
■ CINEMA

LO FANTÁSTICO
DE ANDAR POR CASA
Ciclo da Fundación Laxei-
ro sobre películas emble-
máticas de entre os anos 30
e 70 en versión orixinal.
Este xoves 17 poderemos
ollar El ángel extermina-
dor, de Buñuel; e o venres

Providence, de Alain Res-
nais. Ás 20:30 h. no Audi-
torio do CC Caixanova por
2 euros.

A INVASIÓN
DOS ULTRACORPOS
O XI ciclo de fantasía e fic-
ción científica, que organiza
o colectivo Nemo, ofrece-
nos esta fita de Philip Kauf-
man este xoves 17 ás 21:30
h. no café Uf (Pracer 19).

■ EXPOSICIÓNS

VIGO,
HORIZONTE MARIÑO
O Museo do Mar acolle es-
ta mostra, que conmemora
os 75 anos da revista Indus-
trias Pesqueras, e na que se
fai un percorrido pola súa
historia, que é, á súa vez, a
historia dos últimos 75 anos
da industria da pesca no Es-
tado e a historia de como a
evolución do sector pes-
queiro impulsou o crece-
mento e a transfomación
económica e urbanística da
cidade olívica.

ARTE INTERNACIONAL
ENTRE DOUS MILENIOS
O máis destacado da arte no
periodo de transición entre
os ss. XX e XXI, con figu-
ras como Richard Long,
Julian Schanabel, Miquel
Barceló ou Juan Muñoz.
A exposición, de marcado
cosmopolitismo, acolle ar-
tistas de Alemania, Brasil,
China, España, EE UU, Fi-
lipinas, Francia, Gran Bre-
taña, Irlanda, Polonia, Por-
tugal ou Suíza. Ao longo
dos noventa os artistas sen-
tiron a necesidade de revi-
sar os plantexamentos da

XV PREMIO DE POESÍA E.
LORENZO BALEIRÓN
Poderán concorrer a el poetas con obras
escritas en galego. Terán que presentar
un libro de versos de forma e tema libres,
cunha extensión mínima de 400 versos,
inéditos. Terán que entregar 4 copias dos
mesmos no Concello de Dodro (A Coru-
ña), indicando o nome do certame. As
obras terán que presentarse cun lema,
que tamen figurará nun sobre fecho onde
se inclúan os datos do participante. A do-
tación do premio é de 2.260 euros e a
obra galardonada será publicada, tendo o
concello os dereitos da primeira edición.
O prazo de presentación de traballos re-
mata o 22 de novembro.

PREMIO GASTRONÓMICO ÁLVARO
CUNQUEIRO
Neste IX concurso estatal de difusión da
gastronomía galega, que organiza o con-
cello de Lalín, poderán participar escrito-
res e xornalistas que teñan publicado arti-
gos, libros, entrevistas, comentarios, etc.
relacionados coa gastronomía galega nos
últimos catro anos. Os traballos poderán
estar escritos en calquera das linguas do
Estado español e non poden ter sido pre-

miados con anterioridade. Haberá que
presentar 6 copias do traballo no concello
cun escrito dirixido ao alcalde no que se
indique o premio ao que concorre. No ca-
so de artigos podese adxuntar a publica-
ción orixinal e cinco copias. No caso de
traballos en soporte audiovisual haberá
que entregar 6 fitas gravadas acompaña-
das dunha certificación da dirección da
emisora na que se faga constar a data e o
programa no que foi emitido. O prazo lí-
mite de entrega de orixinais é o 20 de xa-
neiro. Os premios establecidos son: me-
llor traballo publicado en medios de difu-
sión estatal, con 3.000 euros de dotación;
mellor traballo xornalístico publicado en
medios de comunicación escritos do te-
rritorio galego, de 2.000 euros; mellor
traballo xornalístico emitido polos me-
dios audiovisuais galegos, 1.500 euros; e
mellor libro, traballo ou publicación es-
crita sobre gastronomía en Galiza, 1.500
euros. O fallo do xurado darase a coñecer
durante a celebración da Feira do Cocido
en febreiro de 2003.

CURSO DE COMPOSICIÓN
A Escola de Altos Estudios Musicais
oferta este curso a celebrar no Auditorio

de Galicia de Santigo, que vai estar im-
partido por Antón García Abril e que se
divide en dous ciclos. O primeiro impar-
tirase de novembro de 2002 a maio de
2003; e o segundo ciclo, de novembro de
2003 a maio de 2004. A selección do
alumnado farase en relación ao seu cu-
rrículo e á presentación dunha obra, que
non é obrigatoria. O número máximo de
alumnos é de 12 e o contido do curso
abranxe técnica compositiva, orquestra-
ción, corrección de obras e análise. O
prezo da matrícula é de 240 euros por ci-
clo. O primeiro impartirase os sábados,
en encontros mensais con horario de 10
a 14 h. Para máis información dirixirxe
ao IGAEM no 981 577 126. O prazo de
solicitude remata o 31 de outubro.

CURSOS DO CVC VALADARES
O prazo para os numerosos cursos que
oferta esta asociación veciñal e cultu-
ral da parroquia de Valadares de Vigo
están abertos. Para informase tan só
hai que chamar ao 986 467 053 en ho-
rario de oficina. A matrícula segue
aberta para: Inglés, os martes e xoves
de 19 a 20 h; Arte Floral, no que se vai
tratar a flor seca, en tea e fresca, sobre

todo de cara a facer adornos para o Na-
dal; Coidados do Corpo e Masaxe an-
tiestrés, os sábados de 15 a 19 h; Saber
Adelgazar, semanalmente; Deseño de
Moda, aulas teóricas e prácticas; De-
coración, con 50 horas de duración; In-
formática Básica, word, excell e ac-
cess; Baile Moderno, no que se verán
diversos estilos musicais. Os prezos
dos cursos varían duns a outros e os
horarios son susceptíbeis de seren
cambiados. Para máis información
contactar coa asociación.

III CERTAME DE HUMOR
A asociación veciñal de Valadadres, en
Vigo, convoca este certame impulsa-
dos polo éxito dos anteriores. Para iso,
farán unha selección dos candidatos,
os martes de 21 a 21:30 h., na sede da
asociación. Serán admitidas todas as
variantes de humor: mímica, chistes,
imitacións, etc. Dos participantes es-
colmados, escolleranse 5 finalistas que
participarán o 3 de novembro no audi-
torio do centro cultural nunha tarde do
humor. Como premio darase un diplo-
ma e unha compensación económica.
Información no 986 467 053.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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O venres 18 vai estar no Pazo da Cultu-
ra de PONTEVEDRA co seu traballo Es-
crito está. Ao día seguinte, sábado 19,
actuará no CCCaixanova de VIGO. Máis
información en www.caixanova.es.♦

Amancio PradaAmancio Prada

Imaxes para a dignidades é unha mostra de trinta e nove fo-
tógrafos de todo o mundo que podemos ollar na Igrexa da
Universidade en SANTIAGO.

A obra de
Friedrich

Dürrenmatt,
O

Colaborador,
será

estreada en
SANTIAGO

polo CDG o
venres 18.

Metátese
Teatro
representará
a obra
Vesanía no
VICEDO o
venres 18.
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arte introducindo novas re-
ferencias estéticas, sociais,
políticas... ou aspectos que
afondan nos medios utiliza-
dos, a mostra faise eco des-
te debate e propón unha re-
visión do panorama máis
próximo no tempo recurrin-
do á fotografía, escultura e
instalación. Na sala do CC
Caixanova desde este ven-
res 18 ata o 1 de decembro.

ANTÓN PATIÑO
Inaugura unha mostra dos
seus lenzos este venres 18
na galeria VGO (López de
Neira 3) onde permanecerá
ata o 21 de novembro.

DEREITOS HUMANOS
¡XA!
Mostra fotográfica de Am-
nistia Internacional que in-
clue o material da súa cam-
paña contra a tortura. Na
Casa da Xuventude desde o
martes 22 ata finais de mes.

PABLO
De ir en ir é o título da
mostra de escultura cerámi-
ca que este xove artista ga-
lego expón na galería Sar-
gadelos (Urzaiz 17). A súa
obra conxuga, con elegan-
cia, formas e modelados
que expresan un concepto
estético exquisito, propio
do artista que posúe clari-

dade temática.

GUILLERMO AYMERICH
Aproximación al agua titúla-
se esta mostra que podere-
mos ollar na Fundación La-
xeiro (Casa das Artes), ata o
15 de decembro. Composte-
lán de nacimento pero resi-
dente en Valencia onde é pro-
fesor en Belas Artes, é o ar-
tista escollido na edición des-
te ano da Bienal Pintor La-
xeiro de Lalín. Propón diver-
sas pezas en pintura, fotogra-
fía, e vídeo, incluíndo obra
feita adrede para esta mostra
para o que transladou a Vigo
a residencia desde marzo.

XOÁN CORUXO
Visual Labora (López de

Neira 5) alberga unha mos-
tra deste escultor xunto co
artista Ramón Vaquero,
que remata o mércores 23.

JOSÉ DE GUIMARÃES
A sala de exposicións do
CCCaixanova vai acoller
unha mostra da súa pintura
ata o 24 de novembro.

MITOLOXÍAS E COSTUMES
Baixo este título expón
Manuel López na Casa da
Xuventude ata o 20 de de-
cembro.

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

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

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

POW E FINE
As obras de grafitti e pintura
destes dous colaboradores
en programas de xuventude
poderanse ollar, ata o venres
18, na Casa da Xuventude.

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

CRUELLA DE VIL
A cervexaria Popular (Eldua-
yen) é o espazo que alberga
os seus colaxes estes días.

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.

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 introdución
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.

■ LEITURAS

ENCONTROS CON…
Organizados por Alecrín, o

próximo xoves 24, Marga
do Val falará sobre o seu li-
bro Carolina Otero, na se-
de da organización (García
Barbón 30-5º).

■ MÚSICA

FOUR TEEN KILLERS
Banda madrileña de punk-
rock que estará este venres
18 na Iguana a partir das
00:30 h. Entradas a 5 euros,

antecipada, ou 7 na billeteira.

AGANIST TIME + OF
NO AVAIL + EASY LIFE
Concerto triple marcado po-
los sons hardcore e punk na
Iguana Clube o martes 22 ás
21 h. Against Time, holande-
ses, presentan Never Forever,
hardcore melódico; Of No
Avail, tamén holandeses, dan-
lle ao hardcore-punk cargado
de frescura; e os vigueses
Easy Life montanse no carro
do punk-rock e hardcore.

THE NITWITZ &
HOLY SHEEP
Estes holandeses, high
energy en estado puro, esta-
rán o venres 25 na sala Nash-
ville, tendo como teloneiros
aos leoneses Holy Sheep.

PPM
Torrentes guitarreiros de
punk rock os destes grana-
dinos que ocuparán o Igua-
na Clube o sábado 26 ás
00:30 h. cousa que aprovei-
tarán para apresentar o seu
novo disco Truth Matters.

DRAKE HERRERA
O guitarrista e cantante cu-
bano oferece todas as noites
un percorrido pola música
do seu país, desde o son ata
o bolero. De martes a sába-
do no Malecón ás 23:30 h.

■ TEATRO

CERVEXARÍA JOAQUÍN
Nova etapa deste coñecido
local que programa para os
martes de outubro e novem-
bro, ás 22 horas, distintas
actividades. O 22 estará
Carlos Blanco; o 29, Ave-

lino González, de Ollomol
Tranvía; logo virán o Mago
Teto; a contacontos Paula
Carballeira; Ricardo de
Barreiro; e Pepo Suevos.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

LAXEIRO1930 E 1980
Unha selección de obras da
súa produción artistica é ex-
posta na sala Antonio Rivas
Briones ata o 27 de outubro.

VVilanova de ilanova de A.A.
■ TEATRO

B DE BREVE
Os Ksilocos representarán
esta obra o mércores 23 na
Casa da Cultura.

VViveiriveiroo
■ TEATRO

UNHA DE AMOR
Artello-Teatro Alla Scala
1:5 vai ser quen represente
esta obra o mércores 23 no
teatro Pastor Díaz.

BragaBraga
■ TEATRO

UMA COMÉDIA
NA ESTAÇÃO
Obra orixinal de Samuel
Benchetrit que será estreada
pola Companhia de Teatro
de Braga, este sábado 19 ás
21:45 h. no Espaço Alterna-
tivo Pt. Ata o 9 de novem-
bro de terza a sábado.♦

■ Doutorando com experiência impar-
te aulas de Química Orgânica. To-
dos os níveis. Telf. 605 412 585. Com-
postela.

■ Muller que buscas amizade, dar o
mellor de ti e atopalo nos demais:
aquí tes un amigo de 27 anos, leal,
sincero, sensíbel, que apreza a litera-
tura, cine, mùsica e bos anacos de di-
versión e alegría. Escribe a Xosé en
carrizal@latinmail.com

■ Busco local na Coruña, zona de
Montealto para utilizar como trasteiro
familiar, non comercial. Telf. 981 211
020, Xesús.

■ 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 Ribei-
ra Sacra? Alugo, por días ou sema-
nas, unha casa amoblada de 2 an-
dares con garaxe en Penalba (No-
gueira de Ramuín). 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 . 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 Pastor
Belga, 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 restau-
rada en Meira (Lugo). Tres cuartos
dobres con baño e calefacción e
10.000 m. de finca. Fin de semana
ou tempada. Razón 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.

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

■  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.

■ 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.

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

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

Anuncios de baldeAnuncios de balde

MOSTEIRO DE SOBRADO
www3.planalfa.es/sobrado/sobrado.htm

Visita virtual ao mosteiro de Santa María
de Sobrado e o seu contorno. Trátase dun
mosteiro cisterciense fundado no ano 952
que está situado na ribeira do río Tambre.♦
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Arte
internacional

entre dous
milenios é a

mostra que
ofrece o CC
Caixanova

de VIGO.

Os
madrileños
de Four Teen
Killers tocan
o venres 18
na Iguana
de VIGO e o
sábado 19
na Mardi
Gras da
CORUÑA.

A
Companhia
de Teatro de
BRAGA
estrea a
obra Uma
Comédia na
estação este
sábado 19.
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MAR BARROS
Fermín Muguruza ven de pre-
sentar estes días o último dos
seus tres traballos en solitario,
In-komunikazioa, disco ateiga-
do de matices que leva o reggae
e o ska a unha nova dimensión
de mestizaxe contemporánea,
dando un salto cara a verten-
te artística da reivindicación.

“Son crónicas miñas, sociais e aní-
micas, o diario subxectivo do que
podo ofrecer. É un espido porque
abres, busca isto e atopas aquilo.
Hai conviccións pero tamén moi-
tas dúbidas. Hai blindaxes para re-
sistir, pero tamén fraxilidades. É o
intento de manter o equilibrio”.

Irún viu nacer no 63 a un dos
músicos máis controvertidos e
provocadores do panorama mu-
sical do Estado cunha fecunda
obra discográfica combativa e de
contido político ao longo de va-
rias décadas e como membro dos
míticos grupos de rock radical
Kortatu e Negu Gorriak.

Moi preocupado pola proble-
mática de Euskadi, nesta ocasión,
á clave está, como el afirma, no
tema In-komunikazioa que lle da
título ao disco. “Estamos nun
momento de bloqueo no que
cómpre volver reunirse, enten-
derse. Tras a ruptura da tregua
veu o desánimo e a frustración,
xa que se empezaba a falar dun
consenso a partir duns mínimos
fixándonos en Irlanda. A canción
é extrapolabél porque representa
un panorama desolador, que moi-
tas veces, chega cando, en vez de
facer algo, nos quedamos miran-
do. A tregua foi como un globo
de gas: íase cara arriba e todos a
mirábamos ata que desapareceu.
Temos que deixar de ser especta-
dores, é fundamental ser protago-
nistas da nosa propia vida e se hai
que reescribir guións, facelo”.

Convencido de que a mestiza-

xe musical é un
dos ant ídotos
contra o racismo
ve a canción co-
mo “unha metá-
fora para dicir
que outra vez te-
mos que comezar
a navegar cara a
utopía. Porque a
utopía existe e fa-
cémola real cada
vez que damos
un paso. Os no-
vos que berran
non senten frío”. 

Mestura de
ritmos xamaica-
nos, jazz ou hip-
hop, tenta pór de
manifesto o pa-
radoxo que se es-
tá a vivir na ac-
tual era da comu-
nicación ao mes-
mo tempo que
conxuga o na-
cionalismo mili-
tante co interna-
cionalismo onde
a clave é a súa fi-
losofía combati-
va.“Véndennos
que a caída do
muro significou a morte da es-
querda pero constato que non é
certo cando me movo e vexo que
hai xente loitando contra a inxus-
tiza social”.

Linguae navarrorun museum

Unha das temáticas que máis
preocupan a Fermín Muguruza
nos seus traballos artísticos é a
defensa do euskera como lin-
guaxe expresiva do pobo vasco.
“Dominar o euskera marcou a
miña vida. Sinto a necesidade
de expresarme na miña lingua
pero tamén sinto esa imposibili-
dade. Canto máis viaxo máis

ganas teño de que
Euskadi sexa so-
berana”. En In-
komunikazioa o
tema “Linguae
navarrorun mu-
seum” desata toda
a ironía contida

sobre esta cuestión, no que se
crea un imaxinario parque te-
mático, a xeito de zoo, con ele-
mentos autóctonos que falan
euskera, situado na central nu-
clear de Lemóniz. “Sempre fun
moi optimista ao respecto da
lingua. En Euskadi fanse análi-
ses triunfalistas da situación
aínda que, ao final, case non se
utiliza na rúa. Bernardo Atxaga
falaba nunha conferencia do pe-
rigo de desaparición da lingua a
medio prazo e da colonización
que se está a producir en torno
ao inglés. Afectoume moito e
desenrolei unha reivindicación
ideolóxica irónica. Como o go-

berno vasco propuxo facer un
museo sobre as enerxías en Le-
móniz eu, con certo humor co-
rrosivo, propoño que ese museo
sexa sobre o euskera”. 

O concepto disidencia presi-
de a súa carreira musical, por-
que na súa actividade non acep-
ta como veñen as imposicións
legais que realiza un estado.
“Estes tempos recordan os da
xeración do 27 onde para crimi-
nalizalos alcumábanos de roxos.
Agora para o actual goberno es-
pañol, os independentistas, aín-
da que sexamos internacionalis-
tas, somos todos uns terroristas.
Coido que cando ETA deixe de
actuar, debe haber un traballo
político para o que necesitare-
mos todas as ferramentas, inclu-
so a desobediencia civil, pero
despois do feito polo goberno
español, cómpre ter en conta
que calquera colectivo que mo-
leste pode desaparecer”.♦

Nº 1.052.
Do 17 ao 23
de outubro
de 2002 Un dito clásico sostén

que a realidade arre-
meda a arte. Na dé-

cada dos oitenta, recén che-
gado o reaganismo, o cine
norteamericano encheuse
de películas sobre conspira-

cións terroristas imaxina-
rias (lémbrese A xungla de
cristal). Daquela, a moitos
pareceulle un recurso obse-
sivo e absurdo, aínda que
útil para construir un argu-
mento. Desde o 11 de se-

tembro, e agora co de Balí,
a realidade imita a Holly-
wood. Non se sorprendan
se un día os xornais nos in-
forman de que o líder dun
grupo terrorista asiático se
apelida Fumanchú.♦
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Lío
nas ondas
XOSÉ RAMÓN POUSA

Os amigos mediáti-
cos de Aznar an-
dan estes días al-

porizados. Os mesmos me-
dios de comunicación que
propiciaron a chegada do
centro-direita ao poder, es-
pecialmente os próximos á
órbita do xornal El Mundo,
que formou parte desde
gran conglomerado mediá-
tico alimentado polo Parti-
do Popular para facer fron-
te ao potente grupo Prisa
de Polanco, están agora
desconcertados. Non aca-
ban de asumir o xiro efec-
tuado por un goberno que,
carecendo de política co-
municativa, centrou as sú-
as actuacións en combatir
aos enemigos de Pedro J.
Ramírez, deixando de lado
a necesidade de poñer orde
no auténtico caos mediáti-
co xerado ao longo da tran-
sición española, especial-
mente na etapa socialista.

Nestes momentos en
que se propicia o achega-
mento entre as dúas plata-
formas dixitais inviábeis,  o
executivo de Aznar ten so-
bre a mesa a dura tarefa de
disolver a absorción de An-
tena 3 Radio pola Cadea
SER, feito do que xa pasa-
ron trinta meses dende a
sentencia do Tribunal Su-
premo e cáseque dez anos
dende que se consumou
unha acción que ten difícil
marcha atrás. Se por unha
banda Aznar vai favorecer
a Polanco a costa do pro-
xecto “Admira” de Telefó-
nica e ante o pasmo dos
seus naturais aliados, por
outra banda vai ter dificul-
tades para compracer aos
amigos que fixeron do caso
“Antena 3” bandeira contra
a corrupción socialista.

Estamos ante un autén-
tico lío mediático formado
no Estado español en torno
aos medios audiovisuais,
cun poder político central
incapaz de desenrolar unha
política comunicativa seria
á vez que pecha a posibili-
dade de que as nacionali-
dades deseñen o seu propio
panorama e resolvan os
seus problemas de comuni-
cación. Unha lei da selva
na que as televisións priva-
das carecen dunha lei regu-
ladora, que agora promete
o Goberno; as televisións
locais emiten de forma ale-
gal alimentadas en moitos
casos por empresas espe-
culadoras do espectro ra-
dioeléctrico; e as conce-
sións radiofónicas, inclui-
da a radio dixital, pasan
dunhas mans a outras sen o
máis mínimo control. Az-
nar prefire contar con
plataformas seguras de
apoio mediático, neutra-
lizando posíbeis inimi-
gos, a poñer orden nun
sector básico para o de-
senrolo democrático. O
mesmo sucede a nivel au-
tonómico. Unha pena.♦

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

Fermín Muguruza
‘A utopía existe, faise real cada vez que damos un paso’

‘Os novos

que berran

non senten frío”




