
O PP MIDE TODO POLA ANDORGA DE VOTOS, MESMO
o seu proxecto de España. Non hai máis que ollar a contestación
que recibiron as tres propostas de autogoberno apresentadas por ca-
da súa nacionalidade. A exixencia dunha nova relación entre Cata-
lunya e o Estado através dun novo acordo que recolla maiores co-
tas de autogoberno a costa de reformar a Constitución é “admisí-
bel” e “lexítima”, mesmo constitucional. A proposta de Ibarretxe de
aproveitar as potencialidades do Estatuto de Gernika para superar o
bloqueo vixente recibiu os cualificativos de “rupturista” e de “dar
osíxeno a ETA”. As resolución unánimes aprobadas no Parlamento
galego para lograr o cumprimento do Estatuto en toda a súa exten-
sión, foron rexeitadas por “non ser razonábeis”. As tres respostas
foron dadas por boca do vicepresidente Mariano Raxoi. O “proble-
ma basco” reportalle ferrados de votos no Estado. A mesma visce-
ralidade impederíalle en Catalunya calquer crecimento electoral.
¿E, na Galiza? Galiza non importa. Galiza é sumisa. Está controla-
da. Nin sequer é preciso responderlle con criterios políticos.♦
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Desde hai varios meses as noti-
cias de desenterramentos de fo-
xas comúns da guerra sucédense,
unha novidade con poucos pre-
cedentes desde que se restaurou
a democracia. A Asociación para
a Recuperación da Memoria His-
tórica, fundada no Bierzo, é o
motor principal destas accións,
comezadas casualmente (ver en-
trevista Santiago Macías), pero
que o empuxe dos familiares
convertiron nun clamor que re-
clama a intervención do estado.

Resulta paradóxico compro-
bar o cambio que se produciu
nestes anos.  O PSOE gobernan-
te non se ocupou desta reclama-
ción, e por décadas prolongáron-
se as dificultades dos investiga-
dores para falar de todo o que ti-
vese que ver coa guerra civil.
Programas de televisión como
¿Quién sabe donde?, daban a

medida clara do enorme calado
social da guerra e a posguerra,
cando moitas das búsquedas de
desaparecidos situábanse na re-
presión de Franco, que se pro-
longou atá ben entrada a década
dos cincuenta, tanto para as acti-
vidades políticas e sindicais, co-
mo na persecución asañada dos
grupos de guerrilleiros que soña-
ban cunha intervención aliada no
marco da II Guerra Mundial que
restaurase a democracia.

Enterramentos irregulares

Celébrase estes días en Barcelona
un congreso no que se dá un repa-
so á política penitenciaria do fran-
quismo. A certeza da existencia de
campos de concentración, colo-
nias de traballo e propriamente
cárceres ocultas ábrese paso, sen
que se poida aínda estimar cuanti-

tativamente cal foi a poboación
reclusa de todas esas décadas. Pe-
ro a concentración de penas de
morte e asesinatos
nos primeiros
anos da guerra, ta-
mén supón a me-
llor pista para es-
tablecer un mapa
dos enterramentos
ilegais.

Os investiga-
dores que consul-
tamos para a ela-
boración desta re-
portaxe fálannos
dunha casuística
moi variada. Hai
casos como o de
Camposancos, na
Guardia, na que se instalou un
campo de concentración produ-
cíndose fusilamentos nas tapias
do cementario e o enterramento,

alí mesmo, en foxas comúns.
Nos anos 80 houbo unha primei-
ra homenaxe a estes fusilados, na

súa grande parte
asturianos, (ver
fotografía). Pero
situacións seme-
llantes nas que as
tapias dos cemen-
terios eran lugar
de fusilamento e
de enterramentos
irregulares, dé-
ronse en Boisaca
(Santiago) e nou-
tras cidades do
país.

O triste mapa
dos enterramen-
tos  i r regulares

cálcase sobre o mapa dos pasea-
dos. O monte Furriolo, nas terras
de Celanova, foi o lugar onde ca-
ían asasinados moitos presos sa-

cados do campo de concentra-
ción argallado no convento da
capital comarcal e sería un dos
pontos a investigar na procura de
exhumacións.

A aparición de mortos nas cu-
netas foi habitual durante moitos
anos. Os familiares recollían aos
seus mortos e intentaban darlle se-
pultura, en moitas ocasións con
dificultades para vencer as resis-
tencias de moitos cregos que se
negaban a ceder lugar no cemen-
terio, cousa que sucedía xa radi-
calmente con aqueles que se nega-
ran a confesarse antes de morrer.
“Enterrábanos como porcos”, di-
nos Dionisio Pereira, que polo seu
traballo de investigador coñeceu
numerosos casos, “ás veces no
medio dun campo e ás veces só a
presión viciñal, limitadísima polo
medo, conseguía sepultura nos ce-
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Ata os anos 50 os enterramentos ilegais foron moeda corrente

Os mortos do 36 piden
ser enterrados

XAN CARBALLA

Cúmprense 25
anos da amnistía,
pero as feridas do
franquismo que se

querían pechar non
ficaron de todo

saldadas. Desde
hai varios meses as

noticias sobre
desenterramentos
de foxas comúns
sucédense. Unha
nova xeneración

de investigadores
teima en coñecer a

verdade e os
familiares queren

enterrar con
dignidade aos seus

antepasados.

O triste mapa

dos enterramentos

irregulares cálcase

sobre o mapa

dos paseados. 

En agosto de 2000, Víctor Casas fillo, acompañado polos alcaldes de Poio e Pontevedra, enterrou os restos de seu pai, que estiveron 64 anos nun nicho común cedido pola viuva
de Ossorio-Tafall.                                                                                                                                                                                                        PAULA BER G A N TI Ñ O S



miterios, nalgúns casos en partes
apartadas, como en Boisaca que
lle chamaban a zona dos roxos”.

Víctor Casas
enterrado 64 anos despois

No ano 2000 producíase no ce-
meterio de San Amaro en Ponte-
vedra un acontecemento emocio-
nante. O pintor Víctor Casas, fi-
llo do dirixente galeguista e di-
rector en 1936 de A Nosa Terra,
recuperaba as cinzas do seu pai e
enterrábaas nun nicho familiar.
¿Que sucedera? No ano 1936 a
viúva de Bibiano Ossorio-Tafall,

pesia a que rompera relacións co
seu home exiliado, acolleu soli-
dariamente no nicho familiar a
moitos fusilados ilustres. Unha
confidencia de Gonzalo Adrio a
Victor Casas fillo permitiulle a
este saber que os restos de seu pai
podíanse atopar alí. Para sorpresa
dos presentes, cando se produce a
exhumación atópanse outras pe-
quenas caixas, con cadansúa ins-
cripción, a maioría deles dos en-
causados nos fusilamentos da
Caeira de novembro de 1936. No
acto de enterramento de Víctor
Casas, en agosto de 2000, estive-
ron presentes os alcaldes de Poio
e Pontevedra (ver fotografía).♦
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Vén da páxina anterior

A GUDIÑA
En Poula de Martiño, houbo
unha execución o 23 de Agosto
de 1936. Hai varios mortos sen
identificar, posibelmente traba-
lladores nas obras do ferroca-
rril, que sofriron unha grande
represión.♦

ABEGONDO, ARTEIXO
No libro O que fixeron en Gali-
cia, apúntanse datos sobre o mo-
dus operandi de asesinos e ente-
rradores, “en xeral os falanxistas
sacrificaban as súas vítimas nas
proximidades  dos cemiterios.
No de Abegondo fixéronse moi-
tos enterramentos dos que nin si-
quera se pasaba nota a xulgado.
Un só día recibiron sepultura ca-
torce. Tamén no cemiterio de Ar-
teixo foron inhumadas moitas
vítimas dos falanxistas. Chegou
un momento en que xa nin inter-
viñan as familias das vítimas”.♦

SANTIAGO (BOISACA)
Xerardo Agrafoxo dá conta de
enterramentos en zonas do ceme-
terio afastadas do común. Ás ve-
ces rexistábanse ou non.♦

CAMPOSANCOS

(A GUARDA)
Zona valada no cemeterio ci-
vil, sen lápidas. Fusilados do
campo de concentración situa-
do no vello colexio dos xesuí-
tas. Galegos, pero sobretodo
asturianos e vascos.♦

CELANOVA
Mortos cuneteados no monte
Furriolo, sacados do campo de
concentración situado no con-
vento de Celanova.♦

SANTA EULALIA DE

VILACOBA (LOUSAME)
Enterro dos mortos na Ponte de
Comparada. Un asesinato prota-
gonizado pola garda civil do mi-
neiro da CNT, Perfecto Vilas, o
seu irmán de 18 anos Antonio e
María Xosefa B. Laiño.♦

EDREIRA (LAZA)
Hai un enterramento de guerri-
lleiros que tiñan a súa base na
Serra do Invernadoiro. Descu-
bertos en Abril de 1949 foron
mortos e queimada a casa na que

se agachaban. O máis destacado
dos enterrados é Benigno Fraga,
mestre armeiro nos arsenais de
Ferrol, membro do PCE.♦

CASTRELO (CAMBADOS)
Dúas persoas paseadas, que
non confesan nin comungan,
enterranos no medio do campo
en lugar non localizado.♦

O ACIVRO

(FONSAGRADA)
O comandante Xosé Moreno To-
rres, do batallón 219 “Galicia”,
composto por galegos da CNT
evadidos, regresa camiñando
despois da caida de Asturias. Es-
cóndese nun palleiro e piden de
comer a un viciño que os denun-
cia. Mátanos a todos, ao Moreno
a paus. Todos quedan enterrados
alí, agás Moreno que aos poucos
anos é recollido por unhas sobri-
ñas e enterrado na Coruña. Hai
unha estarrecedora cantiga popu-
lar que se pode atopar no Can-
cioneiro Popular de Antón Santa-
marina e Dorothe Schubert  edi-
tado pola Fundación Barrié, que
recolle este acontecemento.♦

Aportación para
un mapa galego de foxas comúns

¿Como xurde a idea de pro-
mover os desenterramentos
das foxas comúns?

A meados do 2000 chegou
por Ponferrada Emilio Silva
que vive en Madrid pero é ori-
xinario do Bierzo. Viña con-
vencido de atopar ao seu avó e
sacalo da foxa común na que
estaba. Como eu publicara al-
gún traballo histórico, púxen-
me ao seu dispor e dimos co
paradoiro da foxa. En principio
pensábamos sacalo cunha ex-
cavadora, pero a raíz dun artigo
de prensa, en Priaranza –onde
estaba o enterramento– con-
tactamos cun arqueólogo e a
súa muller, que era antropóloga
forense, naturais de alí. Fixe-
mos o desenterramento e pen-
samos que todo acababa. Pero
o asunto adquiriu relevancia e
empezaron a preguntarnos de
todas partes. Daquela creamos
a Asociación para a Recupera-
ción de Memoria Histórica.
Sen pretendelo adquirimos un
compromiso con quen quería
sacar aos seus familiares dunha
foxa. Desde entón exhumamos
oito en León, outra en  Burgos
e outra en Ávila. A primeiros
de novembro hai prevista unha
actuación en Valladolid e para
o ano en Burgos, Asturias, Le-
ón e Badajoz.

A actividade da Asociación
é máis ampla.

Naceu no Bierzo pero hoxe
hai agrupacións nunha chea de
provincias. Reivindicamos un-
ha Biblioteca da Memoria,
agrupar de arquivos de imaxes
e voces de toda esta xente
maior de 80 anos que viviu na-

queles anos posteriores ao 36
para que quede a sía testemu-
ña. Respecto aos desenterra-
mentos fixemos unha reclama-
ción na ONU para lograr que o
goberno se involucre. En 1992
o goberno comprometeuse a
facerse cargo da investigación
de todas as desaparicións for-
zosas, un delito que non pres-
cribe, pero ese acordo nunca se
levou adiante. Como a ONU,
para instar ao goberno, necesi-
taba vintecinco reclamacións,
nós proporcionámoslle moitas
máis. Agora mesmo hai dúas
proposicións non de lei rexis-

tadas nas Cortes, do PSOE e
IU, para que o Estado se faga
cargo destes traballos e os seus
costes, e só se o pronuncia-
mento é negativo volveríamos
á ONU. 

¿Que tipos de enterramen-
tos irregulares buscan?

O período abarcado é moi
amplo porque a represión foi
moi prolongada e hai enterra-
mentos mesmo ata do ano 1952.
Nós traballamos a partir de que
a xente se pon en contacto con
nós e somos a ferramenta que
utiliza, porque para proceder a
estes traballos hai que ter en

conta factores complexos, ar-
queólogos, antropólogos, vo-
luntarios especializados… Ad-
quirimos unha obriga moral con
quen nos chaman.

¿Canto poden durar estes

desenterramentos? ¿Hai un
mapa de localizacións?

Se non se implica o goberno
non acabaríamos nunca. O me-
llor é que sexan arqueólogos es-
pecializados e mesmo así será
traballo de anos. Pódese facer un
mapa pero non temos todos os
datos porque non hai rexisto en
ningún sitio. Agora mesmo a
mellor base de datos de desapa-
recidos témola nós polo que nos
chegou. Sabemos que hai ente-
rramentos arrasados polo traza-
do dunha autovia ou sobre os
que se fixeron construcións.
Queremos que todo iso se regu-
le. As cifras son moi variadas pe-
ro hai estimacións de 50.000 de-
saparecidos, só en Andalucia e
Extremadura son 20.000; en Va-
lladolid perto de 4.000; Burgos
uns 3.000 e case 2.000 en León.

Algunhas persoas propo-
ñen facer as localizacións e er-
guer un recoñecemento in situ.

Se se queren exhumar ou
dignificar pódese facer ambas
cousas, pero nós creemos que os
familiares son os lexitimados
para tomar as decisións.

¿Por que antes cun gober-
no socialista non se promo-
veron estas accións e agora si?

Habería que preguntarllo ao
PSOE. Cada un de nós temos
unha forma de pensar, pero non
fixemos ningunha actuación no
plano político, aínda que se
acerca xente con simboloxía re-
publicana. Nós preparamos un-
ha proposición para o parlamen-
to e démoslla a todos os partidos
representados nas Cortes, incluí-
do o PP, quen a recolleu integra-
mente foi Izquierda Unida.♦

Santiago Macías, fundador da Asociación para a recuperación da memoria histórica 

‘Hai máis de 30.000 desaparecidos en foxas’

Asociación para a
recuperación da memoria
histórica 

■ memoria36@eresmas.com
■www.memoriahistorica.org
■ Apartado de Correos 7.
24400 Ponferrada.

No ano 80 fíxose unha homenaxe na foxa común de Camposancos (A Guarda).



‘Hai días en que me doe ser do Sur do
Norte, e outros que me abafa perten-
cer ao Norte do Sur”. Podería ser un-

ha frase dun pensador asisado, pero pertence a
un humorista, porque o pensador se cadra pen-
saba en cousas máis importantes. É unha sen-
tencia de Forges no seu recanto de “El País”,
onde recolle tamén dous titulares informativos
destes días pasados. “Seis millóns de nenos mo-
rren de fame, cada ano, no mundo” e “Os nenos
españois son os máis gordos de Europa”. Ao
meu xuizo, o asunto merecía ser
editorial máis que ningún dos tres
que había no xornal. Claro que,
sendo probabelmente certo que
moitos non len máis que titulares e
tiras cómicas, a demoledora men-
saxe chegou así a máis xente.

Demoledoras son tamén as
outras cifras que nos deron os me-
dios de comunicación e que pron-
to esqueceremos ata que se publi-
que o próximo informe da FAO.
Porque a poboación mundial está
integrada por 800 millóns de fa-
mentos e 5.300 millóns de cegos da peor cas-
te: os que non queren ver. Nachortas asinou
outra escena ¿cómica? cun opulento matrimo-
nio que pasea de ganchete; ela acena para un
mendigo tirado na rúa que, por non ter, non ten
nin roupa, e di: “Mira, un nudista”. Se vemos
cerca de pobreza, moléstanos, miramos a outra
banda. A pobreza mundial é difusa e só nos
ataca unhas poucas veces por ano. Defendé-
monos dela moito mellor. Non temos culpa.

Galicia, coas súas carencias, é un país de
continua comilona, de romaría, de porse cegos
a comer e a beber. Comer é un acto social e a
moitos galegos semella gustarlles verse retra-
tados arredor dunha mesa, polo que se pode
ver nas amplas informacións sobre cuchipan-
das. Páxinas enteiras de papatorias. Mentres
outros morren por non comer, nós lapamos ata
enfermar. Por cada día, de romaría ou non, mo-
rren no mundo 25.000 persoas de fame, e na

maioría dos casos son nenos. As cifras, así, son
tan frías que non causan resposta nas mans dos
gobernantes. Pero son o equivalente á poboa-
ción total de cidades galegas como Marín ou
Ribeira. Cada día, un Marín menos no mundo.

Os gobernos non teñen conciencia nin, a
miúdo, tampouco moral. Non senten remorde-
mentos. O que máis manda, xa se sabe, o gasto
que menos chora é o que vai a armamento. Os
outros seguen o seu exemplo. Nas economías ca-
pitalistas, consumir é casi tan importante como

producir (ou máis, quén sabe), así
que estamos orientados a caer en
numerosos gastos superfluos polo
ben da economía de consumo. Co-
mer e durmir. No medio, unhas ho-
ras de televisión son recomendá-
beis para adormecer conciencias.
Programas leviáns. Festas e fastos,
cornos e escándalos a pasto. Se ves
informativos, verás políticos mare-
ando perdices; sucesos, moitos su-
cesos que alimenten o morbo, que
nos revolvan o estómago pero non
a conciencia; e tamén deportes, so-

bre todo fútbol, porque cándo cortan as unllas dos
pes as estrelas interesa máis á audiencia que as
caras dos nenos que morren de fame en países
mal gobernados ou expoliados polos países ricos
ao abeiro desa globalización que, din, tamén é re-
medio contra a pobreza. Cánto caradura sen
conciencia. ¿Aínda quedan conciencias? ¿Pensa-
mos que é algo relixioso e deixamos de oíla can-
do deixamos de ir á misa? ¿Tampouco existe mo-
ral, ética individual? ¿Que morran de fame
25.000 persoas por día pode deixarnos tan indi-
ferentes como a migración das anduriñas?

Os gobernos do mundo rico son incapaces
de reducir a pobreza e a fame. Creo que só as
persoas poderiamos facelo de non estarmos
adormecidas polos gobernos, de espertarmos.
Se os cidadáns do mundo opulento encamiña-
semos a boa fin o que non nos cubre necesida-
des nin nos dá praceres poderiamos paliar fa-
mes e reducir a vergonza que temos enriba.

¿Non é unha vergonza comer ben, varias veces
todos os días, nun  mundo con máis de 800 mi-
llóns de famentos?  Sexamos optimistas e ima-
xinemos que a penosa situación se resolve dei-
ca 50 ou 100 anos. ¿Qué poderán pensar de nós
os que veñan detrás, ao leren na historia deste
comezo de terceiro milenio as enormes desi-
gualdades, as cifras de mortos de fame nos
tempos dos excedentes do primeiro mundo? Os
gobernantes está claro que non poderán apare-
cer ben parados. ¿Os cidadáns sí? Non creo. Ci-
dadáns cegos na sociedade da información, on-
de as novas chegan en directo e as distancias
non existen. Non temos disculpas. O futuro
xulgaranos e seremos (somos) culpábeis.

¿Non podemos facer nada? ¿Debemos re-
signarnos a que a vergonza caia sobre a nosa
memoria? Todos e cada un de nós podemos fa-
cer moito, mesmo dar exemplo para que os no-
sos gobernos esperten. Vai un pensamento fú-
til. Eu saco polo menos dúas botelliñas da au-
ga da máquina dos refrescos durante cada día
de traballo. Sesenta céntimos que podo aforrar
se encho a botelliña no grifo. Teño sorte, billas,
auga potábel. Podo beber auga todos os días e
poñer a disposición dalgunha organización
non gubernamental que de verdade traballe
contra a fame 15 euros cada mes (Mil millóns
de persoas viven con menos dun euro por día e
outros 2.800 con menos de dous euros diarios).
Quince euros sen privarme de nada. Estou con-
vencido de que cada cidadán deste mundo de
cegos pode facer esforzos semellantes e contri-
buír co seu gran de area a reducir as desigual-
dades. Con só reflexionar. Con só facer algo de
proselitismo decente. ¿Caridade? Un mínimo
de solidariedade persoal. Os amigos de papa-
rotas, que sigan con elas. Pero os encargados
de organizalas deberían poñer na entrada de
cada manxadoira un cartel recordando o nú-
mero de famentos e mortos por fames. “Bo
proveito. Vintecinco mil persoas morrerán de
fame hoxe”. Algo así de sinxelo. Para que fa-
gan unha pequena aportación a cambio de con-
seguiren unha dixestión máis tranquila.♦
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“Te presentamos
un Ayuntamiento que
habre 24 horas a l
día . 365 días a l
año” . É o texto dun
anuncio publicado
polo concello da
Coruña en varios
xorna is. A lgún (La
O pinión) deuse conta
e correxiuno. Despois
deste “habre” quiz á
deberiamos pensar
que o de Francisco
Vá zquez co “L” non é
un asunto de lingua ,
senón de
ortografía.

Publicaron a lgúns
xorna is que nas
librerías ga legas non
había dispoñíbel un
só libro do recente
premio N obel de
litera tura . A
xenera liz ación é
inxusta . N a lgunhas
(caso da viguesa
Versus) non só había
libros de Kertész ,
senón que llelos
recomendaban, xa
ha i meses, aos seus
clientes.

En Venezuela os
empresarios foron os
principa is promotores
dunha folga xera l.
Pero que non se
queixen moito os
venezolanos, porque
na Arxentina a índa
foi peor. O s donos
dos capita is déronse
o piro ao estranxeiro
con todo. Xa non
pode fiar un en
ninguén.

Nalgúns dos
campos de
concentración
creados polo
franquismo despois
da guerra (cóntao
unha investigación
recente) había
psicólogos, un deles o
sonado Va llejo
N á jera , que
estudiaban o
“psiquismo marxista ”
dos presidiarios, así
como a “purez a da
ra z a hispánica ” . E

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González

Os cegos,
os famentos e os mortos

XAVIER LÓPEZ

Todos os días morren no mundo 25.000 persoas
de fame, a maioría nenos. A responsabilidade dos
gobernos da opulencia é manifesta, pero tamén
os cidadáns de a pé temos algo do que responder.

‘¿Que
morran de

fame 25.000
persoas por día
pode deixarnos
indiferentes?

Cartas

Sobre Hernán Naval

Hai poucas semanas que o cola-
borador de A.N.T. Xosé M. Sari-
lle lembraba, nun magnífico arti-
go (“Seitarismo ou sensibilida-
de”), a morte do noso compañei-
ro e amigo Hernán Naval e a ne-
gativa do goberno local do PP a
realizar unha verdadeira homena-
xe pública á altura do que Hernán
representou para a nosa vila. Ti-
veron esa homenaxe, neste pre-
sente ano, outros importantes ri-
badenses que certamente a mere-
cían: Daniel Cortezón e John Rut-
herford. Nelas estivemos os na-
cionalistas, porque era de boa lei
agasallar e homenaxear a persoas
coma as antes citadas. Só a Her-
nán se lle negou. Quizais tiña as
mans demasiado suxas de traba-
llar, desde o BNG, na política lo-
cal ribadense e cultural galega, ou

de erguer unha Escola Municipal
de Música e unha Banda Sinfóni-
ca moderna, digna e con arredor
de cen músicos –a maioría, moci-
dade do concello. O PP, aínda ho-
xe, négase a lle poñer o seu nome
á Escola de Música que el, princi-
palmente, xestionou e dirixiu ata
a súa morte, o 17 de maio de
2001. Sectarismo, definitivamen-
te. Fobia antinacionalista.

Queria agradecer, por outra
parte, a A.N.T., tanto a nome per-
soal como desde a A.C. Francis-
co Lanza, o recente artigo de
X.M. Sarille e o xa ben anterior
de M. Veiga (informando con de-
talle da saída do número mono-
gráfico de Cadernos Ribadenses,
Homenaxe a H. Naval). Neste
Cadernos Ribadenses escriben e
colaboran, entre outros, analizan-
do as diversas facetas creativas
do homenaxeado, Marcel van
Bree, Eduardo Gutiérrez, Leo-

poldo Santos, Miguel Florián,
F.L. Rodríguez Guerreiro, Mari-
ca Campo, Lourenzo Fernández
Prieto, Miguel Sande ou Afonso
Eiré. Aproveitamos tamén para
informar de que esta publicación
aínda está disponíbel para quen
estiver interesado, podéndoa so-
licitar á A.C. Francisco Lanza,
Avda. de Asturias 18, 1º E. 27700
Ribadeo-Lugo. Obrigados.♦

XAVIER CAMPOS
(RIBADEO)

Ben Laden,
real ou desculpa
Non tento excusar os atentados
do 11-S. Aquelas mortes só te-
ñen un nome, asasinatos. 

Mais non é xusto que se pa-
gue unha vida con outra. Non é
xusto que os EE UU bombardee
a todo un poboporque un home,

do que se coñece o nome, come-
tera un atentado, ou... ¿quizais
unha vinganza?

Usan como desculpa a escul-
ca e captura dun “suposto”, pois
ainda non é seguro, para fundir
en chamas a nacións inocentes. 

Aquela triste historia do 11-S
vóltase repetir con cada cidade
que é derrubada por unha bomba
dos EE UU, con cada persoa que
cae abatido acrivillado con balas
estadounidenses, con cada ferida
que se abre no corazón  da mai,
do pai, da muller, do home.. con
cada familiar dos mortos, cos
que morren vítimas dunha muni-
ción nuclear fabricada nos EE
UU. Pero por esa xente de países
que moran baixo o banzo da ver-
dadeira pobreza non hai quen de-
rrame unha bágoa.

A televisión cala, os xornais
calan, a radio cala... ¿Por qué se
cometen estes xenocidios? Os EE

A N A PILLAD O



Odebate, calificado de privatización
tendenciosa, sobre a xestión dos ser-
vizos municipais do Concello de Vi-

go, debe servir para poñer enriba da mesa
as crecentes dificultades que atravesan os
Concellos para facer fronte á vontade de
ofrecer máis prestacións á cidadanía con
serias limitacións orzamentarias e de perso-
al. A lei atribúelle aos Concellos a obriga
de prestar unha serie de servizos básicos
pero, tamén, abre a posibilidade de que am-
plíen o seu ámbito de actuación noutra se-
rie de servizos. A cercanía desta Adminis-
tración aos cidadáns fai que, con indepen-
dencia das súas competencias, sexa a pri-
meira en recibir as queixas e esixencias de
todas e todos nós. De pouco val que sexa a
Xunta a que ten que reparar os centros edu-
cativos e os concellos tan só colaborar ao
mantemento; cando aparece a primeira pin-
gueira xa estamos chamando á Concellería
de Educación para que lle poña remedio.
¿A quen interesa que o Ministerio de Fo-
mento non prevea unha partida para cons-
truír ou mellorar as depuradoras existentes
cando o saneamento municipal non funcio-
na en condicións? Os responsábeis munici-
pais teñen que poñer a cara para recibir as
labazadas polos déficits da súa xestión pe-
ro tamén polos erros alleos.

É normal que a cidadanía reclame, e as
Administracións ofrezan, cada vez un aba-
no de servizos máis amplos (escolas infan-
tís; atención domiciliaria a vellos; servizos
deportivos; casas de acollida; alternativas
de lecer non-consumista para os máis no-
vos…). Non obstante esa vontade de forne-
cer servizos para mellorar o benestar colec-
tivo bate no terreo local con dúas limita-
cións de primeira orde: en primeiro lugar,
os Concellos están atados pola súa escasa
capacidade financeira, hoxe incrementada
polos ríxidos corsés que a normativa estatal
impón para manter os obxectivos de con-
verxencia comunitaria; en segundo lugar, a
limitación, tamén legal, de que os Conce-
llos poden facer medrar moi pouco o seu
cadro de persoal actual (tan só cubrir un
25% das vacantes) o que impide, claramen-
te, xestionar directamente unha boa parte
deses novos servizos que se presten.

Se queremos centrar o debate de forma
serea e sensata é aquí onde debemos poñer
o acento. Discutamos sobre cal debe ser a
dimensión do Estado de benestar. Sobre se
as e os cidadáns apreciamos os esforzos por
mellorar a nosa calidade de vida. Sobre se
debe primar o equilibrio orzamentario e os
obxectivos de converxencia europea ou eses
obxectivos deben ser cuestionados (como
fai o goberno alemán). A bondade das polí-
ticas económicas vese nos efectos que teñen
sobre o conxunto da poboación. ¿É real-
mente posíbel construír as infraestruturas
necesarias sen endebedarse? ¿Estamos dis-

postos a que amplas capas da
poboación non podan ter deter-
minados servizos por que non
poden pagalos? ¿Pódese pro-
mover a incorporación da mu-
ller ao mercado laboral sen
moitos deses servizos? Eis o
debate. Un debate no que a es-
querda debe retomar o pulso e
non seguir cedendo terreo aos
esquemas neoliberais que, evi-
dentemente, cuestionan o papel
do Estado e desexan limitar ao
máximo eses servizos públicos
que todos valoramos.

Pero esa toma de posición
serea non pode partir da presen-
tación distorsionada da realida-
de. Non se pode discutir sobre
cal é o papel dos Concellos, dos
servizos que deben prestar e có-
mo os deben prestar, mesturan-
do outras cuestións co ánimo de
embarullar o debate. Nada teñen que ver
coa criticábel privatización dos servizos pú-
blicos as acusacións feitas ao goberno mu-
nicipal vigués pola contratación dunha apli-
cación informática, a redacción do avance

de plan de ordenación urbana
ou a compra de papeleiras e
contentores. ¿Ou é que agora os
Concellos van ter que fabricar
os seus propios subministros ou
competir coa Fujitsu? Tampou-
co axuda ao contraste de serio
de ideas, botarlle a culpa a un
dos socios do goberno –o
BNG– dalgunhas decisións to-
madas polo outro desleal “com-
pañeiro” de goberno cos votos
do PP. 

Para falar de todas estas
cuestións, que son, en definiti-
va, as de cal é o proxecto da es-
querda para a sociedade, debe
quedar á marxe o ruido e cen-
trarnos na esencia do problema
e nas posíbeis solucións. Solu-
cións que poden levarnos a
cuestionar, como xa fixeron al-
gunhas Comunidades Autóno-

mas, as decisións lexislativas impulsadas
polo Partido Popular.♦

ALBA NOGUEIRA LÓPEZ é profesora de
Dereito Administrativo da USC
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a índa hoxe moitos din
que aquí non houbo
fascismo, nin
ditadura , senón un
réxime de
“paternalismo
autoritario” . 

Un dos principais
investimentos do
Estado en favor de
G a liz a será o tunel do
AVE na serra de
Guadarrama .
C a lquera día
véndennos como unha
mellora ga lega o
asfa ltado do tunel do
C ana l da M anga
porque nos comunica
mellor con Londres
que tamén foi capita l
dun imperio. Aos
ca ta láns quixeron
facerlles o mesmo
cunhas obras de
Zaragoz a , pero non
picaron. 

Había carreiras entre
os a lca ldes
pontevedreses do PP
a ver quen lle poñía
antes unha rúa á nova
ministra de Sanidade ,
orixinaria da
provincia . G añou o
de Crecente que
pronto lle adicara
unha pra z a . Iso é o
que se chama facerlle
o rega lo antes de
pedir o favor. E se
cadra nin un favor lles
chega a facer nunca .
C laro que eles xa se
dan por contentes con
que unha veciña
“triunfase en M adrí” .
N on é un problema
político, é o problema
de seren
acomplexados. A
estes do PP habería
que explicarlles que ,
en tendo dúas pernas
e dous bra zos, todo o
mundo é unha
persoa , a índa que se
tra te dun ga lego e
con independencia de
que triunfe ou non no
Foro.

Versión de La Voz
de G a licia . O
a terrado do porto de
Vigo creará 1 .000
postos de traba llo.
Versión de Faro de
Vigo. O  a terrado do
porto creará 300
postos de traba llo en
20 anos.♦

Servizos sociais e privatización
ALBA NOGUEIRA

As privatizacións de servizos polos concellos
agachan un debate sobre o custe do estado de
benestar, máis alá das polémicas eleitoralistas.

‘Discutamos
sobre cal debe

ser a
dimensión do

estado de
benestar. Sobre
se a cidadanía

aprecia os
esforzos por

mellorar a súa
calidade de

vida”

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

UU responden: Estamos buscan-
do a Ben Laden. Pero Ben Laden
fuxiu cara o sur e vós atacastes
no norte. Reúnense e deliberan
na percura de escusas. E ó non
atopar unha boa, fala Colin Po-
well: ¡Ai!, perdoen, só foi unha
errata. Un erro pode cobrar unha
vida, pero non centos de miles.

Destruiuse un pobo para bus-
car a Ben Laden. Un país que é
quen de decidir os aliados, os
enimigos, a rutina do mundo, se
se destrúe o planeta ou non, non
é capaz de dar cun home de fama
mundial.

Ben Laden o símbolo duha
cruzada anti-semita. O seguinte
obxetivo: Irak ¿Cal é a escusa? ¿E
a verdade? Os ricos pozos de pe-
tróleo. Estados Unidos. Unha di-
tadura moderna e perfecta capaz
de elexir o destino de todos nós.♦

BRAIS GONZÁLEZ PÉREZ
(SALCEDA DE CASELAS)

Probeza,
miseria e fame
Nunca me gustaron este tipo de
actos que se soen facer para
quedar ben. Exemplo diso é co-
mo dunha maneira miserábel os
países ricos cumpren coa panto-
mima de conmemorar o día
mundial da loita contra a probe-
za, o 17 de outubro. Desde os
anos 80 o número de países pro-
bes duplicouse, sumando na ac-
tualidade máis de 50 e 650 mi-
llóns de habitantes. Nun recente
informe da organización mun-
dial da saúde, destaca que 1.000
millóns de persoas non teñen
auga potábel e seis millóns de
cativos morren cada ano de fa-
me, ao tempo que son explota-
dos outros moitos para traballar
para as grandes multinacionais

a prezos de escravitude.
Na maioría das veces, como

pasou no último cumio da FAO
en Roma, os países máis probes
instaron aos ricos a loitar contra
a fame cos mesmos medios e
vontade política que empregan
contra o terrorismo e reibiron o
silencio por resposta. ¿Como se
pode falar de xustiza, paz, can-
do unha grande parte da poboa-
ción mndial está humillada pola
fame? Sería bon que en vez da
farsa anual se combatese todo o
ano as causas que xeneran de-
sesperación, fame e pobreza.
Cando un mira para Sudamérica
e outros países asáltanlle as dú-
bidas e non sabe cales son os
verdadeiros terroristas. Mentres
os países da pizza, hamburgue-
sas e bollicaos, xunto cos seus
mandataros, sigan pensando que
son salvadores divinos, seguirán
levando guerras, enfrontamen-

tos, apoiarán ditaduras... para
seguir vendendo armamento e
manter o seu poder sen lle im-
portar ren que unha grande par-
te de cidadáns do mundo teñan
unha loita diaria coa morte de
quen non ten nada que levarse a
boca para comer.♦

LUÍS CHAPELA BERMÚDEZ
(MOAÑA)



El Correo
Gallego e a
manifestación
inexistente
El Correo Gallego infor-
mou o pasado venres 18 de
outubro da “Concentración
para esixir a píldora post-
coital” celebrada en Ponte-
vedra o día anterior, ás por-
tas do concello e na que te-
rían participado unhas 150
mulleres con pancartas. Es-
ta noticia, publicada tamén
por outros diarios, fora dis-
tribuida en termos seme-
llantes por Europa Press.
En concreto a axencia titu-
lou “Decenas de mulleres
fan cola ante o concello de
Pontevedra solicitando a
píldora poscoital gratuita”.
Dase a circunstancia de que
a noticia enviada pola co-
rrespondente da citada
axencia na cidade tiña un
contido ben diferente. En
concreto titulábase: “O
concello de Pontevedra vai
financiar a píldora do día
despois “por necesidade so-
cial” e nada informaba so-
bre a manifestación, por-
que, en realidade, a mani-
festación de mulleres nunca
existiu (e os medios da pro-
pia Pontevedra nunca pu-
blicaron nada a respecto da
tal). O que é certo é que o
concello financiará a píldo-
ra como informaron días
despois outros xornais.♦

Vigo, La Voz e
os prezos
da vivenda
A portada da edición vigue-
sa de La Voz de Galicia (23
de outubro) informa de que
Vigo é a cidade onde os pre-
zos das vivendas de luxo
son máis elevados, máis in-
cluso que en cidades de for-
te especulación como Mar-
bella. En titular interior, a
cinco columnas, o titular re-
dúcese ata afirmar que “Vi-
go é máis caro que Marbe-
lla”. A xeralización induce
ao erro, pois é distinto que

as vivendas de luxo señan
máis caras, a que o seña a
vivenda en xeral. O mesmo
xornal, na súa edición gale-
ga, informara hai varias se-
manas de que o incremento
de prezos da vivenda en Vi-
go, durante o último ano,
fora máis baixo do que en
cidades como Santiago, Ou-
rense ou Pontevedra.♦

Guerra e
censura
nos Estados
Unidos
“Estou farto das mentiras
do meu país”, titulou o seu
artigo o actor norteamerica-
no, Woody Harrelson,
protagonista da película
Asesinos Natos (El Mundo,
18 de outubro). “Eu son pai
–di– e nin a maior cantidade
de propaganda do mundo
me pode convencer de que a
morte de medio millón de
nenos é un dano colateral
aceptábel. O feito é que Sa-
dam Husein era o noso ob-
xectivo. A CIA axudárao a
facerse co poder. O feito é
que George Bush, pai, con-
tinuara suministrando gas
nervioso e alta tecnoloxía a

Sadam, mesmo despois de
que este as utilizara contra
Irán, primeiro e contra os
kurdos despois e dentro do
propio Iraq (...). A guerra
contra Iraq é unha guerra
racista e imperialista. Os
belicistas que se apoderaron
da Casa Blanca secuestra-
ron tamén a aflición que
sinte a nación, transformán-
doa nunha guerra contínua
contra calquer país non
branco que escollen e ao
que definen como nación
terrorista. Para os homes de
Washington o mundo é co-
mo un taboleiro de Mono-
poly xigante. 

Harrelson afirma tamén
que “actualmente, Deus
prohíbenos nos Estados
Unidos ata a máis mínima
suxerencia a respecto de
que esa guerra poida ser in-
xusta ou sobre o feito de
que lanzar bombas sobre
unha cidade desde 30 mil
pes de altura é un acto de
cobardía. Cando o cómico
da televisión Bill Maher fi-
xo comentarios satíricos
mostrando o seu desacordo
cos bombardeos de Afga-
nistán, a Disney botouno á
rúa. Nun país que se sinte
orgulloso da súa liberdade
de expresión, unha simple
palabra de desacordo póde-
lle custar a unha persoa o
seu emprego”.♦
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Cousas
BIEITO IGLESIAS

Umberto Eco intervén no debate sobre o papel do intelectual
e parece obxectar tanto o modelo de Sartre (o escritor profe-
ta,  comprometido, avogado das causas perdidas e látego do

sistema) como o do columnista áulico, publicista dun goberno, dun
bloque político ou dunha facción mediática. Afirma o pensador ita-
liano que a función do intelectual, a menos que sexa intelectual or-
gánico, consiste en criticar ós seus. Pra entendernos, Fernando Sa-
vater debería espelizar e pór pingando ós patriotas constitucionais,
en tanto Atxaga tería que botarllas a Ibarretxe como barro á
parede. Iso só é concebible nunha visión idílica deste mundo
castrón. Así e todo, dado que non me considero intelectual (non
paso o día lendo ensaio e vendo Hiroshima, mon amour) nin orgá-
nico (non canto louvores in organo ós deputados que supostamen-
te me representan), direi pestes dos titulares que lin eses días dedi-
cados ó así chamado beirismo. Un líder que leva anos negociando
o seu cartel electoral co grupo hexemónico do BNG vese de
sutaque impotente pra colocar na dirección ós seareiros. Estes, que
ata o momento se procuraran unha identidade ideolóxica (?) –e al-
gús cargos que non son prá perda– a base de facerlle as beiras ó
guía, acordan suspendelo de militancia (como se militase en
Esquerda Nacionalista e non en labrar a propia figura). Entón os
blocólogos de El Correo póñense as botas analisando tales tranga-
lladas co ton hermético que ordinariamente se reserva prás
ciencias ocultas. Aínda ben que estamos curados de espantos.
Como dixo a señora Társila desde os seus noventa anos, véndose
solicitada (¡Ala, imos chimpar!)  por un motorista noviño que
pasaba pola estrada: “Ás veces haiche cousas...”♦

A actualidade ourensá xirou nova-
mente nestes últimos días arredor
dos 300 casos de nepotismo patro-
cinados polo Partido Popular e que
está a denunciar o secretario exe-
cutivo ourensán do PSdeG, Pachi
Vázquez. Logo do divulgado en
días pasados, o dirixente socialista
fixo pública unha lista de 74 fami-
liares de cargos do PP que traba-
llan en organismos públicos e que,
segundo anunciou, remitirá ao
presidente da Xunta para que vexa
que non son “murmuracións”. Na
nova relación contabilízanse, sen
nomes, 31 fillos de concelleiros
populares e 43 fillos de alcaldes do
PP que traballan sobre todo na De-
putación provincial, o Sergas,
Xestur, mancomunidades e funda-
cións. Toda unha rede que, como
moi ben subliñou a prensa “críti-
ca”, todo o mundo sabía que exis-
tía, aínda que nunca antes se cuan-
tificara e fixera pública. Con todo,
a maioría coincide en sinalar que
se trata só dunha aproximación á
realidade. Os “populares” nin se
preocuparon de desmentilo, senón
máis ben de se protexer en argu-
mentos semellantes aos que expre-
sou o escritor Xosé Carlos Canei-
ro en La Voz de Galicia: “Haberá
que supoñer que entre os 296 ha-
berá algún capacitado. ¿Ou é que
os listos só están no PSOE?”. 

Outro dos asuntos destacados
da actualidade ourensá foi a de-
signación do secretario da execu-
tiva local dos socialistas, que re-
caeu en Francisco Rodríguez, dei-
ca hoxe concelleiro en O Carballi-
ño. Quedou así minimamente nor-
malizada a situación na capital
ourensá, onde unha comisión xes-
tora presidida polo histórico Anto-
nio Rodríguez, realizou un incó-

modo labor de reconstrución. O
novo secretario xa anunciou que
abrirá as portas do partido a al-
gúns “ilustres” militantes aos que
non se lles admitiu nos últimos
meses por seren “sistematicamen-
te críticos”. Entre deles, encóntra-
se o ex deputado en Cortes, Xulio
Álvarez Gómez, cualificado no
seu día por Pachi Vázquez como
“francotirador” por denunciar que
o presidente da Deputación, Xosé
Luís Baltar, recibira unha subven-
ción millonaria da institución can-
do era propietario de Club Depor-
tivo Ourense, ademais de cuantio-
sos créditos proporcionados por
Caixanova. O PsdeG limitárase
daquela a trasladar a información
á Fiscalía que dixo non ver nada
delictuoso no proceder de Baltar. 

Por último, a semana rematou
cun novo escándalo político que
aínda non cobrou ningunha vícti-
ma, aínda que todo apunta ao ex
árbitro Jorge Gómez Barril, res-
ponsábel de deportes do Concello
de Ourense. Un informe realizado
por técnicos municipais, e que xa
foi entregado á Fiscalía, constatou
a desaparición de algo máis de
68.000 euros nos últimos 11 me-
ses, cantidade que podería incre-
mentarse ao anunciar membros da
xunta de goberno do Pavillón de
Deportes a depuración das contas
de anos anteriores. O concelleiro
ex socialista Francisco Cougil,
que realizou as primeiras denun-
cias das irregularidades, explicou
que había seis persoas que tiñan
acceso á caixa na se se gardaba o
diñeiro e os listados de socios.
Ademais, había centos de pases
duplicados e gratuítos que se re-
partían entre diversas entidades.
En fin, o de sempre.♦

Listos e listas
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

A corrupción segue centrando a actualidade
política ourensá. Ao caso da rede de familiares
do PP engádese a evaporación de 68.000 euros
da caixa do pavillón de deportes da capital.

Ou r ense

Lois Bará, concelleiro de Pontevedra.

Bush asina na Casa Blanca, cun grupo de senadores e congresistas como testi-
gos, a resolución que lle autoriza a usar a forza contra o Iraq.

A vivenda non subiu tanto en Vigo como noutras cidades galegas.



Desde o mes de xullo, Xaquín
Fernández Leiceaga non partici-
paba nas reunións do máximo or-
ganismo nacionalista. A comezos
de setembro comunicoulles ao
voceiro nacional e ao coordina-
dor da executiva, Xosé Manuel
Beiras e Anxo Quintana, a deci-
sión de dimitir do cargo. Ambos
pedíronlle que “meditase” a súa
renuncia. Leiceaga decidiu final-
mente abandonar todos os seus
cargos orgánicos o 18 de outu-
bro, data na que tiña lugar unha
nova reunión da Executiva.

A decisión de Leiceaga de
non asistir ás reunións deste ór-
gano coincidiu, no tempo, coa
aprobación por parte do Conse-
llo Nacional da candidatura de
Néstor Rego como número un
da lista nas municipais compos-
teláns. Leiceaga competira con
Rego pola nominación, sendo
derrotado por amplo marxe (76-
24 votos) na asemblea local
compostelá na que se elixiu o
candidato. Despois de anunciar
Encarna Otero que non recun-
caría como cabeza de lista, ante
as críticas que viña recibindo
por parte dun amplio sector da
organización, Leiceaga era par-
tidario de que se agardase máis
tempo para escoller o candida-
to, postura que apoiaron tanto
Beiras como Quintana. Pero a
dirección compostelá decidiu
seguir co calendario previsto.

Outras das discrepancias
máis notorias de Leiceaga co
sector maioritario do BNG pro-
ducíronse na elección ao recto-
rado de Santiago. O que fora vi-
cerrector con Ramón Villares,
implicouse na candidatura de
Xosé Manuel Sabucedo. O mes-
mo fixeron outros militantes na-
cionalistas da universidade. Pe-
ro a executiva do BNG decidiu
non apostar por ningún candida-
to. Senén Barro gañou por un
reducido marxe de votos. De
implicarse na elección os estu-
dantes dos CAF, o resultado te-
ría sido favorábel a Sabucedo.

Estas dúas discrepancias, nas
que sairon vencedoras as teses
propugnadas pola UPG, serían as
que levaron a Leiceaga a acelerar
a súa renuncia, “polo clima pou-
co agradábel que tiña que pade-
cer no organismo”, segundo ex-
plica Domingo Merino, respon-
sábel de Unidade Galega, o par-
tido ao que pertence Leiceaga.

Discrepancias anteriores

Pero as discrepancias de Leicea-
ga viñan de antes. Sendo repre-
sentante de UG no Consello Na-
cional tivo un papel moi activo na
redacción das ponencias da últi-

ma Asemblea, teorizando as opi-
nións do que se denomina “sector
aperturista”. Leiceaga defendía a
necesidade de que o BNG aban-
donase o frontismo, converténdo-
se en partido e que a elección da
Executiva non fose proporcional.
Tamén era partidario dun maior
protagonismo do voceiro na-
cional, opoñéndose á creación do
Coordenador da Executiva. 

A Executiva do BNG, da que
Leiceaga entrara a formar parte a
proposta de Beiras, “lamentou” a
súa decisión e afirmou non com-
partir as razóns de “discrepancia
política” esgrimidas para xustifi-
car a súa dimisión. A Executiva
tamén lamentou que “membros
nos que a militancia depositou a
confianza para ostentar cargos
directivos, utilicen os meios de
comunicación como vía de ex-
presión para facer públicas opi-
nións que non defenderon de for-
ma explícita nos órganos cole-
xiados desta organización”.

Anxo Quintana mostrou a
súa sorpresa porque a Executiva
soubese da dimisión de Leiceaga
pola prensa e non poder, deste
xeito, “discutir as razóns da di-
misión”. Quintana, igualmente,
lamenta a existencia de “intri-

gantes que verten ataques inxus-
tificados contra o BNG, insultan-
do a imensa maioría da organiza-
ción, facéndolle ver á prensa que
existen desavenencias dentro da
dirección”. Desavenencias que
Quintana nega, afirmando que os
acordos se adoptan no 98% dos
casos por unanimidade e que o
BNG “só está controlado pola

militancia”. Quintana considera
que existe unha “conspiración
para desestabilizar o BNG”.

Pola súa parte, Domingos Me-
rino, secretario xeral de UG, nega
que a marcha de Leiceaga sexa
produto de discrepancias políticas
como afirma a Executiva. Para
Merino, a dimisión débese unica-
mente a diferencias puntuais.♦
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Se cadra é moi forte falar de conspiración, so-
bre todo cando non se fornecen os dados, como
fixo o coordenador da Executiva do BNG Anxo
Quintana. Pero o que existe, desde hai bastante
tempo, nalgúns sectores extra-nacionalistas (in-
cluidos certos intereses empresariais foráneos)
é un demostrado interese por incidir na dinámi-
ca interna do BNG. Algo que, polo demais, lle
ocorre a todos os partidos, de maneira crecente
canto máis se achegan ao poder.

A formulación ten sido, ás veces, moi clara:
trátase de “centrar” ao BNG, de convertelo nun-
ha forza semellante a CiU que se mova enteira-
mente nos parámetros políticos definidos como
“dentro do sistema” na súa maneira de entender
o nacionalismo, pero, sobre todo, na dinámica
social. Expresións repetidas por certos políticos
e por determinados analistas publicitan esta fór-
mula como “garantía do éxito nacionalista”.

Uns e outros coinciden tamén á hora de anali-
zar que existe unha organización dentro do BNG,
a UPG, que representa o principal obstáculo para
lograr o “aggiornamento”. Os ataques, xa que lo-
go, van dirixidos case exclusivamente contra este
partido (tras as últimas eleccións tamén fora ob-
xecto das mesmas críticas Xosé M. Beiras), ao
que consideran o “cancerbeiro das esencias” e
descualifican totalmente por comunista.

Trataríase de que a UPG perdese esa suposta
maioría que lle permite controlar o BNG e impe-
dir o seu “progreso”. Os métodos e os intentos son
dispares, pero co mesmo común denominador
desde 1986. Pero na necesidade coinciden, desde
posicións á dereita e á esquerda, declaracións pú-

blicas, artigos xornalísticos, extensas análises anó-
nimas na internet e xuntanzas transversais ou co-
midas empresariais nas que se formulan certos
ofrecementos. Só faltan por aparecer os sospeito-
sos “dossiers” que levaron a Pastor Alonso, ex-al-
calde de Noia, a pretender descabalgar a Beiras.

O problema para conseguir este obxectivo
residiu, principalmente, no “monolitismo inter-
no” que se asentaba na “liberación nacional” co-
mo obxectivo primordial e que impedía, ao mes-
mo tempo, que se aventoasen as diferencias
existentes. Pero tamén en que o BNG non era
unha alternativa real de poder. Os gobernos mu-
nicipais nas principais cidades alentaron para
certos grupos a necesidade de que se producise
un importante cambio no BNG. Máis dun co-
mentarista coincidía en laiarse esta semana de
que existen sectores do BNG, supostamente pró-
ximos a estas teses, que “son pouco intrigantes”.

En efecto, semella que no BNG militan perso-
as que, lexitimamente, en consonancia coa súa
composición frontista, defenden outra táctica e
mesmo outra estratexia, distinta da maioritaria, sen
sairse das coordenadas nacionalistas. Pensan que é
a mellor garantía de éxito, o xeito de gañar as elec-
cións e de servir mellor a Galiza. Estes intereses
mesturados cunha situación na que, por vez pri-
meira o nacionalismo chega ao poder, leva a que na
organización se instale a desconfianza e se anulen
as lóxicas e necesarias discrepancias. Cóutase, des-
te xeito, un debate sereo que, sen dúbida, o BNG
debería realizar despois das últimas eleccións au-
tonómicas e, polo que se está ollando, semella non
ter rematado aínda na X Asemblea Nacional.♦

Laios e lamentos no BNG
A. EIRÉ

Latexos

Decretazo,
bandeirazo,
desfilazo
XOSÉ L. FRANCO GRANDE

ODecretazo é síntoma
do mellor estilo  azna-
rista: do mesmo xeito

que o terrorista impón
silencio coa súa bomba,
Aznar quixo impoñelo co seu
Decretazo –se ben saíulle o ti-
ro pola culata e terá que rom-
pe-lo silencio e terá que falar.
Impresiona esta incapacidade
do Goberno para falar. É co-
mo se non se decatase de  que
a fala é o que mellor nos
distancia do mundo animal e,
en realidade, o único que nos
fai superiores a el. ¿Por qué,
entón, tanto medo a
dialogar? ¿Non é falando co-
mo se entende a xente?

E non conforme con isto,
e aínda sen ter aprendida a
lección, regálanos con ese
bandeirazo  que logrou algo
que parecía imposible: unir
a tódalas forzas políticas
contra a lixeireza do Sr. Tri-
llo e converxer tamén na
falta  de sentido de
oportunidade. Algo deberon
de aprender deste novo
esvarón  porque axiña lle
botaron as culpas, en parte,
ó rexedor madrileño.

Pero, aínda non aprendi-
da a lección, promoven o
desfilazo do día 12, do que
xa case non se falou e ó que,
ó menos, non asistiron os
tres presidentes das tres
comunidades autónomas
históricas. Menos mal. Os
feitos son como para teren
aprendido; pero non, porque
todo indica, e con máis clari-
dade ca nunca, que as escor-
nadas dese único  nacionalis-
mo con dereitos  van ser en
diante moi fortes.

Próbao o feito de que xa
van aparecendo nalgúns xor-
nais artigos que defenden,
por exemplo, non só o
nacionalismo español, senón
o seu dereito a asoballa-los
demais. E algún autor
laiábase de que se lle tivese
permitido ós “periféricos”,
despois  da desaparición do
réxime anterior, expresarse
con tanta liberdade,  pois o
que desa maneira padeceu
foi o nacionalismo español. E
que xa ía sendo tempo de
que aqueles se calasen e de
que este se impuxese, coma
sempre. (Suponse que nesa
imposición contarase tamén
co sangue que custará, como
en tantas ocasións na
historia, que parece queren
esquecer unha vez máis).

Porque se esquece a miú-
do que ese nacionalismo
centrípeto impúxose tamén
con sangue cando lle
pareceu. E mesmo semella
que está disposto a
repetirse. Xa se escoitan ó
lonxe  tambores que
chaman e que convocan a
xestas heroicas. Decretazos,
bandeirazos, desfilazos.
Patriotismo constitucional.♦♦

O responsábel de Finanzas discrepa da actual liña política

Fernández Leiceaga
dimite da Executiva do BNG

A.N.T.
Discrepancias políticas que se resumirían no “excesivo” control
que exerce a UPG sobre a liña do BNG levaron a Xaquín Fernán-
dez Leiceaga a dimitir da Executiva nacionalista para a que fora
elixido na Asemblea do pasado abril. O responsábel de finanzas
manterá, “de momento”, o cargo de concelleiro en Compostela.

Xaquín Fernández Leiceaga.                                                                      A . N .T.



Cúmprese un ano desde que o
propio Igor Lugris –nunha entre-
vista en A.N.T.– explicaba a abs-
tención de Nós-UP nas eleccións
autonómicas e adiantaba a parti-
cipación da organización inde-
pendentista en futuras citas elec-
torais. O anuncio toma agora for-
ma coa presentación dunha can-
didatura en Santiago, que enca-
bezará o propio Lugris. Este será
o único concello no que Nós-UP
mida con votos o apoio social do
que dispón. Por decisión da Di-
rección Nacional, o acordo to-
mouse na asemblea comarcal.

Nun comunicado a organiza-
ción expón que esta iniciativa
responde á súa vontade de che-
gar “a esa inmensa maioría que é
o pobo traballador” co conven-
cemento de que as súas propos-
tas “representan un camiño para
a solución dos graves problemas

que hoxe coñece a nosa nación”.
Aínda que aclaran que desde o
seu punto de vista as institucións
non son “nin o único terreno de
xogo que existe, nin o decisivo,
nin tan sequer o principal”.

Boa parte do seu programa
–que apresentarán a diferentes or-
ganizacións e colectivos– confor-
marano a actividade municipal e as
campañas que desenvolveron ata o
de agora e desde o convencemento
de ter sido a única oposición “real-
mente existente” ao goberno de co-
alición do PSOE e do BNG.

O seu cabeza de lista, Igor
Lugris, naceu en Melide en 1971
e reside en Compostela desde o
ano 1985. Licenciouse en Filolo-
xía Hispánica na Universidade
de Santiago. É autor de dous po-
emarios, Quen nos defende a nós
dos idiotas? e Mongólia e parti-
cipou en dúas antoloxías de poe-

sía galega editadas nos últimos
anos, ademais de colaborar en
diversas publicacións. Forma
parte da Dirección Nacional e da
Permanente de Nós-UP desde a
súa fundación en Xuño do 2001e
da Dirección Comarcal de Com-

postela, desde a que se encarga
da coordenación das áreas de
Institucional-Municipal e Comu-
nicación. Tamén participou na
Gestora Nacional do Processo
Espiral que deu lugar á criación
de Nós-Unidade Popular.♦
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FUNDACIÓN GALICIA EMIGRACIÓN
CONVOCATORIA DE PRAZA DE PERSOAL LABORAL FIXO

Denominación: Xefe de Área de Apoio á Xerencia e
Relacións Externas.

Nº de prazas: 1.
Bases da convocatoria: DOG nº 206, do 24 de outubro de 2002.
Prazo de presentación: 10 días naturais contados a partir do seguinte ao

da publicación das bases da convocatoria no DOG.

Fugaz
Leiceaga 
XOSÉ MANUEL SARILLE

Como a luz dos
nenúfares que reprodu-
cía Claude Monet. Co-

mo as refracións da catedral
de Reims, nas que o pintor
quería recoller o instante, o
que se vai sen ser apreixado
pola visión humana. 

Coa velocidade dun
lóstrego ou dun salouco
impresionista demitiu
Xoaquín Leiceaga da Execu-
tiva do BNG. E non fai falta
negar os problemas internos
desa organización para deca-
tarse de que a reacción do di-
rixente é inmadura.  

A Executiva do Bloque
foi elixida hai poucos meses
e suponse que estará
formada por persoas que non
traballan tan a curto prazo
como para sentírense decep-
cionadas aos cinco meses de
ser elixidos. Que terán
paciencia e constancia, dúas
virtudes imprescindíbeis na
vida pública. Quen actúa sen
calma, nin forza, nin tenaci-
dade non é un político serio.
Descoñece completamente
as normas profundas da polí-
tica e da vida pública. Ou as
súas expectativas persoais
non pasan por aí. 

Pero tamén hai
inmadurez en quen elixe a
un dirixente así nunha orga-
nización que pretende
gobernar o país. Sexan a to-
talidade dos asociados do
BNG cando votan en
asemblea, ou sexa o grupo
político que designou a Lei-
ceaga para cubrir o dezmo
que lle corresponde na
dirección. Porque é verdade
que Xocas é un bó xestor,
mais é un mal político. Sen
aguante, sen imán para atra-
er as posturas e sen instinto
para buscar arranxos voando
máis alto. 

Ante os conflitos ou can-
do perde, Xocas vaise. Non é
a primeira vez. Xa pirara en
Noia sendo concelleiro con
Pastor Alonso (ou non sabía
con quen trataba ou non foi
capaz de cumprir co seu
deber e afrontar internamente
a situación). Tamén se desen-
tendeu na Universidade (des-
pois de ser vice-reitor econó-
mico con Villares perderon
as eleccións e ao perderen
non quedou nin oposición ao
novo goberno); unha
experiencia única co único
antecedente da UCD. 

E faino agora, despois de
ser derrotado nas primarias á
alcaldía de Santiago. Case
soa a capricho de rapaz. Des-
de logo que non é un
exemplo de firmeza nen de
estoicidad como a que lle
atribúen a doña Manolita. 

Ademais diso, ninguén
sabe que lle pasa a Xocas.
Para alén do que din os
xornais que din que el dixo
que lle ocorre. O Xocas
demitiu ¿que terá o Xocas?
Porque parece que quen nolo
contrariou foi Quintana. E o
propio Beiras.♦

O escritor Igor Lugris encabezará a única lista coa que compiten no país

Nós-Unidade Popular presentarase ás eleccións
municipais en Santiago

A.N.T.
Nós-Unidade Popular estrearase na contenda electoral coa presen-
tación da súa candidatura ás eleccións municipais en Compostela,
en maio do 2003. O candidato á alcalde da capital de Galiza será
Igor Lugris, escritor e responsábel nacional de Organización. O seu
obxectivo, confirmar que son a cuarta forza política no concello.

A idea de montar unha feira-ex-
posición en Lugo ficou lonxe de
ser a mellor das ideas. Valeu pa-
ra crear unhas grandes instala-
cións –demasiado grandes– entre
os cursos da Nacional VI e o Mi-
ño, valeu para urbanizar unha
braña que quedaría intacta dou-
tro xeito e valeu para que Lugo
dea un paso máis en algo tan ina-
prazábel como a procura dun de-
senrolo alén o río. Pero o intere-
se do público quedou desta beira
e o fracaso cedeu paso a numero-
sas propostas de resolución. 

Moitas delas tendían a lle bus-
car un uso distinto, pero hai quen
porfía. O xerente da Fundación
de Feiras, Juan Carlos Teijeiro,
vén de anunciar que a vindeira
feira multisectorial ExpoLugo se
fará antes das festas patronais da
cidade. Entende que “o exceso de
actividades que se celebran nestes

días restan concorrencia ao feiral,
porque a xente non pode estar en
todos os sitios” e que as datas
coinciden con eventos similares
noutro sitios; algo que, pensa,
prexudica a chegada de exposito-
res. O don da ubicuidade non se
vende, polo de agora. 

O padroado da Fundación de
Feiras está informado da iniciati-
va, que pretende que este certame
se desenrole entre “o xoves ante-
rior e o día seguinte a San Froi-
lán”. Supoño que esa data de fe-
che pretende aproveitar a concen-
tración de visitantes na cidade, o
que contradí o sentido da propos-
ta de desvincular feira e festas. 

A marcha do evento non é po-
sitiva, pero confiar nas propias for-
zas, desprezando a axuda de San
Froilán, un Bustamante do santo-
ral galego, ten moito de audacia
ou, máis ben, de desesperación.♦

O Bustamante do
santoral galego 

JAUREGUIZAR

A feira-exposición ten pouco seguimento. A idea
de apoiala co San Froilán non semella moi feliz.

Lugo

H.V.
A decisión do BNG e o PSOE
de Pontevedra de retirar do no-
menclátor local o nome de cin-
co persoas vencelladas coa di-
tadura e a represión está a pro-
vocar unha polémica excitada
polos sectores máis conserva-
dores da cidade.

A decisión, tomada en co-
misión, irá a pleno municipal o
sábado 26 de outubro e preve-
se que sexa aprobada cos votos
a favor do BNG e do PSOE.
Sectores conservadores mani-
festaron a súa oposición ao
cambio de nome e provocaron
unha intensa polémica.

A retirada do nomenclátor
que máis enfrontamento desa-
tou corresponde a dúas rúas:
Irmáns Vázquez Lescaille e
Bernardino Fondevila, ambos
integrantes de coñecidas fa-
milias locais e cun acreditado
pasado nos órganos represi-
vos no 36.

O nome da rúa Irmáns
Vázquez Lescaille é recente,
corresponde a un acordo en-
tre o PP, Pontevedra Unida e
PSOE en 1997 e viña substi-
tuír o nome doutra rúa dedi-
cada ao falanxista Secundino
Esperón. Agora o BNG quere
retirarlle o nome aos Vázquez
Lescaille por formar parte da
dirección da tristemente céle-

bre Guarda Cívica, sinistra
agrupación dirixida por Víc-
tor Lis Quiben e responsábel
de máis dun cento de execu-
cións entre 1936 e 1937. A
outra retirada polémica é a da
rúa dedicada a Bernardino
Fondevila, lerrouxista que no
36 tamén formou parte da
Guarda Cívica.

Con respecto ás restantes
tres rúas, estas son: Calvo So-
telo, Salvador Moreno e Paco
Leis. A Calvo Sotelo, de quen
o concello lembra a súa nula
vinculación coa cidade, xa lle
retiraran unha rúa no 97 pero
por presións de Pontevedra
Unida puxéranlle á rúa Alfé-
rez Provisional, nome que de-
sapareceu naquel entón do no-
menclátor da cidade. Salvador
Moreno era un almirante di-
rectamente implicado na re-
presión e axustizamentos en
Ferrol e Marín no 36. Esta rúa
previsibelmente recuperará o
nome de Rosalía de Castro, re-
tirado polo franquismo en
1940. Por último, Paco Leis
era un falanxista morto na
fronte en 1937 a quen puxeron
un nome de rúa no 38 debido a
que tiña título nobiliario. Os
veciños reclaman que a rúa se-
xa baptizada co nome de
Campolongo, que corresponde
ao barrio onde está.♦

Polémica pola retirada

dos nomes franquistas

nas rúas de Pontevedra

Igor Lugris.                                                                                            A . PA N AR O



¿A que se debe a perda de po-
boación en Galicia na última
década?

A unha crise da natalidade, de-
bida en gran medida á dificultade
da xente nova para formar unha
familia polas inexistencia de traba-
llo estábel e vivendas accesíbeis.
Por outra parte produciuse un
cambio de mentalidade na propia
sociedade. Agora prímase máis a
autorrealización, a busca de valo-
res individuais antes que colecti-
vos. No caso das mulleres, para in-
corporarse ao mercado laboral te-
ñen que retardar cada vez máis o
matrimonio e os fillos para poder
realizarse profesionalmente. 

¿O modelo galego é similar
a doutros países europeos?

En canto ao sistema de valores
seguimos a pauta europea. Hai di-
ferencias non obstante entre os
países nórdicos, os continentais e
os mediterráneos, que teñen acti-
tudes diferentes con respecto ao
matrimonio. Nós seguimos o mo-
delo continental, no que estarían
Francia ou Inglaterra. Sen embar-
go, as condicións económicas va-
rían moitísimo. Non hai que es-
quecer que a nosa renda per cápi-
ta está por debaixo da media euro-
pea. Os valores propáganse antes,
por iso dáse o paradoxo de que te-
mos uns valores europeos que non
deberían corresponder co noso ni-
vel de desenvolvemento. Nesta
propagación das ideoloxías  na
periferia teñen moita influencia os
medios de comunicación e espe-
cialmente a televisión.

¿Foi tan grande o cambio
de valores en Galicia?

Dende os anos 80 ata o 2000,
Galicia presenta o cambio de va-
lores máis importante de toda Eu-
ropa. Tivemos hai pouco un en-
contro sobre a enquisa mundial de
valores e os sociólogos suecos e
noruegueses quedaban asombra-
dos co cambio radical que se pro-
duciu na mentalidade do galegos.
En ningún país se deu un cambio
tan drástico. Isto explícase pola
renovación das xeracións e polo
aumento do nivel de estudios.

¿Explicaría esta propaga-
ción de valores o feito de que
nun lugar tradicionalmente ca-
tólico teñan descendido os casa-
mentos, comparado por exem-
plo co norte de Portugal?

Cando falamos de valores cóm-
pre distinguir entre o desexado e a
realidade. A xente moitas veces
quere unha cousa e despois fai ou-
tra debido a certos condicionantes.
A maioría das persoas seguen pen-
sando que a parella constitúe un va-
lor importante. De feito, nunha en-
quisa do 2001 os que valoran  co-
mo moi importante a familia son o
91%. Agora ben, en canto o matri-
monio, en 1995 existía un 23% de
persoas que afirmaban que o matri-
monio era unha institución pasada
de moda. No 2001 xa temos un
26,5%. Se esta tendencia se mantén
podemos afirmar que o matrimonio
está a erosionarse. Axente quere vi-
vir en parella, con relacións afecti-
vas estábeis, pero o matrimonio po-
lo civil ou pola igrexa está a ser
substituído por eses valores indivi-
dualistas dos que falaba antes. A
xente nova trata de eludir compro-
misos a longo prazo, como son o
matrimonio ou os fillos.

¿Existe responsabilidade
gobernamental desta crise da
familia como institución?

Pódese falar de dous modelos
de políticas públicas que son con-
tradictorios. O primeiro sería  o

modelo sueco, moi comprometido
coa familia a base de subvencións
por fillos, con gratuidade de gran
parte dos servicios. Alí unha nai
que queira ter fillos sabe que ten
garantida a súa educación e manu-
tención. O segundo caso sería o
dos países católicos, que son os
que defenden máis a familia tradi-
cional e, á vez, non fan absoluta-
mente nada por mantela. O gober-
no galego segue este modelo, ao
igual que o goberno do Estado es-
pañol. Nos países católicos prima a
idea de que o matrimonio constitúe
un asunto privado, que na miña
opinión hoxe resulta difícil de
manter. Os gobernos deben facer
algo máis pola familia, non só dicir
que é algo moi importante. Se co-
llemos cifras, vemos a diferencia
abismal que existe entre a protec-
ción social que lle prestan as fami-
lias os países nórdicos e a que se
presta nos países latino-católicos.

Moita xente nova está vol-
vendo a emigrar por falta de
emprego a Canarias, Andorra,
Portugal... ¿Volve neste sentido
algunha pantasma do pasado?

Podería ser, porque Galicia

non pode asumir a man de obra
que se xera nas súas universida-
des por falta de tecido industrial.
Ademais, agora o traballo estase
globalizando e dentro do marco
europeo esíxese mobilidade.

¿De que forma afecta a fal-
ta de emprego á formación de
novas familias?

Para poder independizarse un
ten que ter traballo estábel e posi-
bilidades de mercar unha viven-
da, algo moi difícil na actualida-
de. As hipotecas son de por vida,
practicamente, o que tampouco
libera recursos para poder ter fi-
llos. De feito, moitos constructo-
res planifican as vivendas para
parellas sen fillos ou con soamen-
te un. Na miña época un piso de
100 metros cadrados era pequeno
e hoxe son habituais os de 65. Sen
embargo a xente segue a pensar
que o ideal é ter dous fillos. Pero
a realidade fai reducir esas pre-
ferencias situándoas nunha media
que non chega a un fillo por pare-
lla. Esta reducción drástica das
aspiracións pode levar á frustra-
ción e traer outros problemas psi-
colóxicos importantes.

¿Existen diferencias entre
as pretensións das mulleres e a
dos homes?

As enquisas dinnos que as
mulleres valoran un pouco máis
que os homes o matrimonio. As
consecuencias de que a muller
retarde o matrimonio ou ter fillos
son moito máis importantes que
as decisións dos homes. Tamén é
certo que a posición social da
muller avanzou moito nos últi-
mos anos. Hoxe é aceptado con
naturalidade o feito de que exis-
tan nais solteiras, por exemplo.

¿Producíronse cambios den-
tro do seo da familia tradicional?

A familia ven cambiando bas-
tante xa dende as xeracións dos
nacidos nos anos corenta, xa que
foron introducindo valores demo-
cráticos dentro do seo familiar.
Pero aínda quedan moitos pasos
por dar, sobre todo no tocante ao
papel dos homes e das mulleres
dentro das mesmas. Estes cam-
bios definitivos vanse dar dentro
das xeracións nacidas na demo-
cracia. O autoritarismo vai dando
paso a un modelo de busca de
consensos dentro do seo familiar.

O ordeno e mando xa non ten sen-
tido. Existe unha maior tolerancia,
permisividade e diálogo, o que
esixe unha maior preparación dos
pais. Non hai que esquecer que a
familia é unha institución funda-
mental que cómpre conservar, xa
que durante séculos ven sendo a
ONG máis importante, facilitando
os estudios aos fillos, dándolle un-
ha casa, coidando dos maiores...

¿Como se valora en Galicia
a posíbel existencia de parellas
do mesmo sexo?

A tolerancia cara a homose-
xualidade é cada vez maior, evo-
luciona positivamente. De todos
os xeitos aínda queda unha por-
centaxe importante de xente que
non xustifica esta práctica. Pero
tolérase máis que o aborto, por
exemplo. Non se aceptaría tanto
que estas parellas adoptasen fi-
llos. O 80% da xente pensa que
un fillo debe ter pai e nai.

¿A educación sexual ten in-
fluído no descenso da natalida-
de coa extensión do uso dos
métodos anticonceptivos?

Non existe unha relación di-
recta. O que si é certo é que hoxe
a relación matrimonio e sexo van
separadas. Antes as posibilidades
de practicar sexo fóra do matrimo-
nio eran moi limitadas. Neste sen-
tido pode supoñer un factor máis
de retardo do compromiso, xa que
se poden satisfacer as necesidades
sexuais sen necesidade de vence-
llos a medio e longo prazo. O ma-
trimonio era unha sorte de institu-
ción que servía para regular o ac-
ceso ao sexo contrario. Ademais
tampouco había posibilidade de
controlar o número de fillos, que
case eran de Deus, non da parella.

¿Como se pode explicar que
comunidades autónomas como
Andalucía ou Murcia, con con-
dicións económicas similares,
sexan onde maior taxa de nata-
lidade existe na actualidade?

Os valores xogan neste caso
un papel importante. Andalucía e
Murcia dan o nivel de relixiosida-
de máis alto de todo o Estado es-
pañol. Tamén pode deberse ao
censo, a pirámide poboacional súa
aínda ten unha base ampla, en
cambio en Galicia viven moitos
maiores de 65 anos que obviamen-
te non van ter fillos. Tamén as axu-
das do Goberno autonómico anda-
luz poden xogar un papel impor-
tante. Sen embargo a tendencia ao
envellecemento penso que é moi
similar á de Galicia. Só existe en
Europa un repunte nos países nór-
dicos polas políticas familiares.

¿Que solucións se poden
dar de partida para intentar
recuperar a natalidade?

O incremento da natalidade
vai vir, independentemente de que
sexan galegos ou inmigrantes, por
medio dun desenvolvemento eco-
nómico: se hai oferta de traballo.
Practicamente todos os munici-
pios galegos están a perder poboa-
ción e os que a gañan non é porque
exista un dinamismo senón que se
trata de traslados internos. Por
exemplo, xente de A Coruña que
se traslada a Oleiros porque é máis
barato. Para min nunha cidade
existe dinamismo e desenvolve-
mento cando aparece un China-
town, cando hai Chinos. Trátase
dunha anécdota, pero supón un in-
dicador social importante que sig-
nifica que existen posibilidades de
negocio. Por iso as grandes cida-
des e rexións teñen capacidade de
absorción de man de obra inmi-
grante, que non é o noso caso.♦

Nº 1.053 ● Do 24 ao 30 de outubro de 2002 ● Ano XXV

Xosé Luís Veira, catedrático de socioloxía 

‘En Galicia produciuse en vinte anos o cambio
de mentalidade máis importante de Europa’

RUBÉN VALVERDE

Experto en valores familiares, Xosé Luís Veira afirma que o descenso da natalidade en Gali-
cia se debe á falta de estabilidade económica e a un cambio radical na mentalidade das per-
soas, que cada vez son moito máis individualistas. As súas afirmacións parten de estudios que
ven elaborando dende principios dos anos 80. Ao longo da entrevista insiste en que o Go-
berno debe tomar medidas para recuperar a natalidade, tal vez seguindo o modelo sueco...

R O BERT O  A G UETE /  La O pinión
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O arquitecto norteamericano Pe-
ter Eisenman incumpriu o contra-
to que lle fixera a Xunta de Gali-
cia cando gañou o Concurso para
a construción da Cidade da Cultu-
ra en Santiago. Nese contrato
contemplábase que o arquitecto
debía realizar as tres fases necesa-
rias –Proxecto Básico, de Execu-
ción e Dirección das Obras. O in-
cumprimento significa tamén que
todo o traballo que fixeron duran-
te estes anos soamente sirve co-
mo Proxecto Básico, é dicir, para
definir a forma dos edificios, pero
é incompleto para a súa constru-
ción. A Xunta de Galicia estaría
lexitimada para reclamarlle o ar-
quitecto unha indemnización en
concepto de danos, prexuízos e
demoras. Non embargantes, Ei-
senman conseguiu non só que lle
pagasen todo o seu proxecto, se-
nón que se manteña como super-
visor do novo Proxecto de Execu-
ción que saia dun novo concurso.
Nesta fase será onde se defina có-
mo se construirá, cal será a súa
estrutura, cómo serán as diferen-
tes instalacións e sobre todo, cal
será o seu Presuposto de Execu-
ción Material, ou sexa, canto se
prevé que vaia costar realmente.

Cando se falle este novo con-
curso, seleccionarase un novo
equipo para realizar o Proxecto de
Execución e Dirección das obras,
polo que se lle deberá abonar a
cantidade de mil oitocentos sesen-
ta e un millóns de pesetas
(11.154.078 euros) en concepto de
honorarios profesionais. Este novo
encargo é completamente autóno-
mo do anterior e non ten por qué
ser elixido o mesmo equipo do
Proxecto Básico, non se lle debe-

ría, incluso, considerar ningún mé-
rito ter pertencido a el, dado que
incumpriron o contrato anterior.

Desta forma, a Xunta de Gali-
cia, promotora da Cidade da Cul-
tura, terá que pagar o Proxecto dú-
as veces. Unha a Eisenman (as tres
fases: P. Básico, Execución e Di-
rección das Obras) e outra ao novo
equipo que contrate a resultas do
novo concurso (dúas fases: Execu-
ción e Dirección das Obras).

O novo equipo que saia deste
concurso deberá redactar o Proxec-
to de Execución da Cidade da Cul-
tura e encargarse de dirixir as
obras. Para iso deberá xuntar toda
a documentación dispersa en múl-
tiples oficinas, seleccionar as par-
tes válidas e completar as carencias
que ten, ata elaborar un Proxecto
completo que permita realizar as
obras. Segundo quen sexa o equipo
que faga este traballo, haberá que
agardar un, dous ou tres anos, ata a
entrega do documento final.

Novos redactores

Descoñecese cal será o equipo
seleccionado. Tres son as posibi-
lidades: o propio Eisenman con
un consulting de enxeñeiros con
experiencia neste tipo de obras, o
que lle dará posiblemente efica-
cia e continuidade ao proxecto;
un equipo vinculado xa ao pro-
xecto, pero sen Eisenman, o que
porá de manifesto os conflitos
internos; e un equipo completa-
mente novo que lle dea ao pro-
xecto unha nova versión.

Da elección do novo equipo,
poderanse, posiblemente, extraer
as razóns do fracaso desta primei-
ra fase. En calquera caso, o que

pon de manifesto este “affaire” é
que a Cidade da Cultura é dema-
siado grande para as condicións
socio-económico-profesionais
que dispoñemos. Outra conclu-
sión é que a sociedade da infor-
mación, e a globalización, que as-

pira a que poidan traballar no
mesmo Proxecto varios equipos
profesionais coordinados, en va-
rias partes do planeta, aínda nece-
sita perfeccionarse ou Eisenman
estar á altura das circunstancias.

A envergadura da obra e a súa

formulación unitaria, difícil de de-
senvolver por fases [o autor denun-
ciou esta circunstancias no número
915 de A Nosa Terra, decembro do
99], posiblemente estea nas causas
deste fracaso e vai continuar difi-
cultando as outras fases da obra.♦
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Foi en 1999 cando se fallou, no medio
dun grande rebumbio, o concurso para a
redacción do proxecto da Cidade da
Cultura de Galicia (CCG). Fora elixida
por un xurado internacional a solución
elaborada por Peter Eisenman para a
culminación do Monte Gaiás en Santia-
go. Axiña viñeron as loubanzas para o
proxecto máis vangardista, máis inno-
vadoramente orixinal do mais “presti-
xioso” arquitecto do mundo, tanto por
parte dos políticos adictos á promoción,
para os que foi unha ocasión de “sacar
peito”, como para os profesionais da ar-
quitectura, amigos dos poderosos, para
os que o fallo confirmaba que os arqui-
tectos que queiran traballar sempre te-
ñen que estar “cos que mandan”, seca
cal sexa a súa ideoloxía.

Aquel importante momento tamén cre-
ou oportunismos e dúbidas entre as forzas
da oposición. Non se podía estar á marxe
de tan importante evento, sería bo para
Santiago e para Galicia, e xa que logo ha-
bía que permitir que aquelo fose para dian-
te. De pouco valeron que voces máis dis-
tantes e posiblemente máis obxectivas, ad-
vertiran e se pronunciaran da loucura que
supuña concentrar, duplicando as veces, tal
cantidade de equipamentos nunha soa cida-
de, cando este país o que necesitaba real-
mente era estender os servicios polos dife-

rentes núcleos de poboación, próximos á
xente que os debería utilizar. Recalificáron-
se os terreos para que a arquitectura do es-
pectáculo puidera seguir para diante.

Formouse un tremendo equipo profe-
sional ao que acudiron como moscas “no-
vos”, e non tanto, valores da arquitectura
de Galicia para non deixar pasar esa opor-
tunidade, que a historia lles brindaba, de
poder traballar nese panal e nesa insigne e
singular obra a carón dun dos máis “presti-
xiosos” arquitectos do mundo. Deixaron os
seus postos de traballo, desprazaron as sú-
as familias, perderon os seus encargos pro-
fesionais, todo era pouco para traballar ne-
sa empresa e, cecáis un día, o seu nome sai-
ría nos créditos xunto do grande Eisenman.
Algúns foron para Nova York directamen-
te para a oficina do grande mestre, polo que
puideron asistir directamente aos acontece-
mentos do 11-S do 2001, mentres que ou-
tros ficaron nas empresas e consultings que
participaban na elaboración do proxecto.

Neses tres anos que duraron os traba-
llos, houbo tempo para participar na cam-

paña das eleccións autonómicas, onde o
“grande arquitecto norteamericano” veu
pedirnos o voto para Fraga, asistir a algún
partido do R.C. Deportivo, aproveitando
para ofrecerlle ao Sr. Lendoiro o “Guggen-
heim coruñés do fútbol”, ou sexa, un dese-
ño que, por casualidade, levaba o arquitec-
to no bolso, do novo Estadio de Riazor.
Soubemos da paixón deportivista do arqui-
tecto, da súa admiración por Djalminha, e
anteriormente polo Real Madrid e Barce-
lona. Pouco a pouco fomos descubrindo
que o grande Peter Eisenman era como os
de aquí, cando quería vender un proxecto
en Barcelona, pois enfundábase a camise-
ta culé, cando interesaba facelo en Madrid,
pois declarábase madridista de toda a vida,
e así por aí adiante. Dese xeito aproveitou
as visitas a Santiago, con escala en Ma-
drid, para facer o proxecto dun gran com-
plexo deportivo no Manzanares, e como
non do novo estadio de Riazor, proxecto
que estamos fartos de oír falar del pero do
que non se coñece nin un triste debuxo.
¿Imaxínanse un estadio de fútbol onde, no

Teresa Herrera, o home desde as gradas
poida estar vendo o fútbol e á súa muller
na praia do Orzán? ¿Marabilloso, non si?
Pois iso precisamente sería unha das gran-
des orixinalidades, entre outras, dese novo
Estadio, declarou o “grande arquitecto”.

E como non podía ser menos, acom-
pañando ao desenvolvemento do proxec-
to, fíxose toda unha exposición no novo
Hospital de San Roque onde se instalaron
as súas oficinas centrais, publicacións por
todo o mundo con novos debuxos e ma-
quetas. Daba a impresión que se tiña tra-
ballado moito, aínda que despois de case
que tres anos os políticos comezaban a
impacientarse. Mentres tanto empezáron-
se as obras de explanación do Monte
Gaiás, para que toda a cidadanía vise que
aquelo marchaba e que se estaba a punto
de ver aparecer os primeiros edificios.

Non embargantes, por noticias que
nos chegaron, o “grande arquitecto” non
se atopaba satisfeito co traballo realiza-
do, nin a coordinación de tantos traballa-
dores especialistas tiña dado os froitos
desexados. Unha certa sensación de fra-
caso sobranceaba sobre o Proxecto da
CCG e xa que logo sobre a sociedade da
información na que Peter Eisenman ba-
seaba o seu traballo por todo o planeta.♦

XAN CASABELLA é arquitecto

Tan vendedor como arquitecto
XAN CASABELLA

Once millóns de euros máis porque o arquitecto non presentou a tempo o proxecto

Novo concurso para a Cidade da Cultura de Peter Eisenman
XAN CASABELLA LÓPEZ

A Xunta de Galicia vén de sacar a concurso a execución e a direc-
ción de obras da Cidade da Cultura debido ao atraso que acumu-
laba a presentación dos proxectos por parte do arquitecto Peter
Eisenman, gañador do Concurso para a construción desta infra-
estrutura. Ante esta situación a Xunta, en lugar de reclamar da-
nos a Eisenman, preferiu desembolsar once millóns de euros máis.

Recreación do interior da Cidade da Cultura.



P.B.
Unha cousa é o novo clima de
diálogo institucional e outra que
o consenso se apodere da activi-
dade parlamentaria. En contra
da opinión do BNG e do PSOE,
a maioría absoluta do PP ven
de dar trámite na Cámara aos
proxectos de lei de ordenación
urbanística e protección do
medio rural, vivenda e drogas. 

O que lle queda á oposición agora é
tratar de incidir nos textos através
das emendas parciais aos proxectos
en debates nos que o PP ten a opor-
tunidade de demostrar o talante ne-
gociador do que presumiron os
conselleiros. O primeiro, o de Polí-
tica Territorial, Xosé Cuiña, que o
martes 22 de outubro no Parlamen-
to iniciaba a defensa do proxecto de
lei de ordenación urbanística coa
declaración de que a característica
máis singular da iniciativa era o
consenso político, técnico e xurídi-
co do que resultaba ser froito. Unha
unanimidade que negaron BNG e
PSOE na defensa das súas emendas
á totalidade e coa demanda, pola
importancia deste tema,  dun deba-
te político previo que permita che-
gar  a un consenso mínimo, hoxe
inexistente. Non houbo coinciden-
cia co Executivo pero si entre os
dous grupos da oposición á hora de
responsabilizar do “caos urbanísti-
co” e do “feismo”, á actuación do
conselleiro durante estes doce anos
de goberno.

As críticas ao proxecto non
foron poucas. Entre outras falou-
se de sumisión á lexislación esta-
tal, renuncia de competencias au-
tonómicas e falta de directrices de
ordenación do territorio. A inter-
vención máis crispada foi a de  Is-
mael Rego (PSOE) que asegurou
que esta “é unha lei intervencio-
nista, incluso personalista que
preside de forma clara e absoluta
a discrecionalidade”. Tampouco
se quedou atrás  Rodríguez Peña
(BNG) que cun tono máis sosega-
do indicaba: “podemos falar de
todo o que queira pero este non é
o noso texto”. Ambos manteñen
que a solución para moitos dos
problemas na costa, no rural, nas
cidades e áreas metropolitanas,
quedarían, con esta lei, aprazadas.
Cuíña convidounos a “perfeccio-
nar” o texto na súa tramitación
pero Rego acusouno de esconder

detrás do diálogo a “prepotencia
mecánica da maioría absoluta”.

Contra o botellón

Despois de Cuíña tocoulle o turno
ao conselleiro de Sanidade, Her-
nández Cochón, que defendeu o
proxecto de lei de modificación da
Lei galega sobre drogas do ano
1996. Unha iniciativa que ven ser
a lei anti-botellón galega, conside-
ración da que fuxiu durante a súa
presentación Hernández Cochón.
Pero como subliñou na súa inter-
vención o deputado do BNG,
Francisco Trigo, a maior parte do
articulado céntrase na definición
de sancións e de infraccións –que
se incrementan con respeito ao
marco legal de 1996– e non aten-
de como debera á prevención. Tri-
go dixo que a lei non fai máis que
afondar en “vellas receitas” dunha
política  represiva fracasada que
parte dunha filosofía do problema
que “criminaliza” á mocidade .
“Fronte á aparición de novas for-
mas de consumo establécense ve-
llas causalidades e séguense sen
ter en conta outros elementos co-
mo o deterioro do entorno socio-
económico e as condición laborais
da xente nova”, engadiu.

Para o PSOE non é máis que
unha lei anti-botellón “enmasca-
rada” nunha lei de drogas.  O seu
deputado, Francisco Cerviño,
chegou a indicar que o fin real do
proxecto “non é a preocupación
pola saúde dos xóvenes” senón
“unha mera preocupación pola
orde pública, que nós comparti-

mos, pero que non cremos que se
deba de abordar a través dunha lei
da saúde”. Ademais de negar que
a iniciativa teña un “enfoque sa-
lubrista”, Cerviño defendeu como
instrumento válido a lei do 1996
da que denunciou, igual que o
BNG, o seu incumprimento. 

Vivenda

Previamente o PP rexeitara as
emendas á totalidade do proxecto
de lei de vivenda que tamén pre-
sentou Xosé Cuíña. Ao BNG o tex-
to non lle vale  porque, en palabras
do seu deputado Francisco Trigo,
limítase única e exclusivamente a
regular o mercado inmobiliario.
“Botamos de menos máis interven-
cionismo para eliminar o sobrepre-
zo  nas vivendas de protección ofi-
cial”, dixo. Pola súa banda, o de-
putado do PSOE, Pablo Xabier Ló-
pez Vidal, defendía que “non resol-
ve os problemas de acceso á viven-
da e da súa calidade, que é o que lle
preocupa realmente á xente”. Polas
súas carencias, este parlamentario
referiuse ao proxecto de lei como
“decretiño”.

O abano de temas que poderí-
an ser obxecto de negociación pre-
via entre os tres grupos semella ser
bastante restrinxido. Durante o de-
bate, conselleiros e deputados do
PP –ademais de rexeitar as seis
emendas de devolución ao Gober-
no– fixeron ouvidos xordos ás
propostas do BNG que instaban á
creación de ponencias conxuntas
para abordar tanto o problema das
drogas como o da vivenda.♦

Nº 1.053 ● Do 24 ao 30 de outubro de 2002 ● Ano XXV Concellos e financiamento
VÍCTO M. VÁZQUEZ PORTOMEÑE

Os concellos constitúen a esfera da administración territo-
rial máis próxima aos cidadáns. Non só porque estean
chamados a satisfacer os servicios primarios destes,

senón porque entre concello e veciños existe dende sempre un
indestructíbel vencello sentimental. En Galicia é normal que os
homes prediquen con fachenda a súa procedencia municipal. Re-
sulta case imposíbel borrar do mapa do país a calquera concello
porque os que teñan arraigo nel o mirarán como algo irrenuncía-
blemente seu. Esas razóns fundamentan a súa relevancia na
organización territorial do Estado.

A Constitución de 1978 proclama e garante a autonomía dos
Concellos para a xestión dos seus intereses, concluíndo que debe-
rán dispor dos medios suficientes para o desenvolvemento das
funcións que a lei lles atribúe. Ben sexan estas a dos tributos ou a
participación nos do Estado e nos das Comunidades Autónomas.

Doado é observar que o recoñecemento da autonomía mu-
nicipal, e da súa capacidade de xerar tributos propios, afasta
os municipios da consideración de novos centros de gasto, que
cunha man piden e reciben os fondos do Estado e das
Comunidades Autónomas, e coa outra gástanos no que
consideran as súas prioridades.

Pola contra, resulta evidente que a Constitución establece un-
ha clara corresponsabilidade fiscal, que se traduce en facultades
impositivas por parte das entidades locais, de forma que estas po-
den, dende a súa autoridade, achegar os fondos á propia facenda.

Pero a mesma Constitución e as leis estatais e autonómicas
predican sen ambaxes, segundo indicamos, o principio da
suficiencia financeira dos concellos. Se ben temos que admitir
que as sucesivas regulacións das facendas locais converteron es-
te principio de suficiencia nunha sorte de materia
extremadamente pendente. 

Agora, no horizonte inmediato, asóciase un novo proxecto de
Lei de Facendas Locais, que non lle vai quitar aos presupostos
municipais a súa condición de limitados. Iso é metafisicamente
imposíbel: todos os presupostos municipais, provinciais, autonó-
micos ou estatais padecen e padeceron fatidicamente ese princi-
pio de limitación.

Pero o novo proxecto, mellorábel durante a súa tramitación,
como todas as iniciativas lexislativas, merece unha inicial
confianza porque por unha parte supón a consagración e
acatamento dun alto grao de corresponsabilidade fiscal, no cami-
ño de acadar a suficiencia financeira. Doutra banda, tenta de de-
señar un sistema definitivo de financiamento, no que nunha cer-
tamente acertada participación municipal nos Tributos do
Estado, incrementarase a súa vez de acordo co índice de
evolución da economía. Neste sentido búscase un sistema
estábel, paralelo ao do financiamento das Comunidades Autóno-
mas, unanimemente aceptado por estas. 

Existe outra característica loábel, a meu modo de ver, no
proxecto, que é o seu afán de entroncar as facendas municipais
co sentido social que debe ter a imposición fiscal. Por exemplo
no imposto sobre os vehículos de tracción mecánica posibilita a
ampliación das exencións a coches utilizados por minusválidos,
así como as bonificacións aos que usen determinados
carburantes ou motores específicos que axuden a preservar o
medio ambiente.

No Imposto de Actividades Económicas contémplanse unha
serie de medidas favorecedoras do emprego, como a exención de
novas actividades durante o primeiro ano e a bonificación do
50% durante os cinco seguintes; ademais de recoñecerlle aos
concellos a potestade de bonificar tamén no 50% a creación de
emprego en xeral. No mesmo efecto non se computa a efectos
de tributación a superficie que as empresas destinan a garderías.

No Imposto de Bens Inmobles posibilítase o outorgamento
de beneficios, de ata o 90% da cota, ás vivendas de familias nu-
merosas, etc. Para a elaboración do proxecto foi consultada a
FEMP, pero sería un novo elemento positivo que as consultas se
reiteraran tantas veces como fose necesario na busca do maior
consenso posíbel. Os concellos necesítano e meréceno. ♦

O presidente da Xunta, Manuel
Fraga, o delegado do Goberno en
Galicia, Arsenio ernández de
Mesa, e o presidente do PP pro-
vincial da Coruña, Xesús Almui-
ña, foron os encargados de
arroupar o pasado xoves, cos
seus discursos, a Xoan Juncal na
súa presentación como candidato
á alcaldía da cidade.

E como en toda presentación
de candidato electoral que se
precie, houbo discurso do alcal-
dábel cargadiño de metas e pro-
mesas. No que respecta ás me-
tas, unha das máis importantes
–ademais da vitoria, claro está–
pasa por acadar a unidade no seo
do propio partido. Neste senso
cómpre lembrar que non todos

dende o PP apoiaron a figura de
Juncal como a máis axeitada pa-
ra asumir este reto.

Pero agora xa está. No que
respecta ás promesas, foron
moitas e variadas. Iso si, antes
de debullalas os encargados de
pronunciar os discursos lembra-
ron os logros conseguidos polo

PP para a cidade nos últimos ca-
tro anos. E como non, as conse-
cuencias do goberno do BNG e
do PSOE que deixará dous fura-
dos no Concello: o das arcas
municipais e o da praza de Es-
paña. E aínda menos mal que
pasaron todo o acto criticando a
demagoxia...

As promesas xiran arredor
dunha proposta denominada El
Ferrol de las oportunidades.
Creación de novos parques em-
presariais, fomento do emprego
ou potenciación dos deportes
náuticos na Ría. Entre eses “lo-
gros” do PP aos que antes me
refería –e eles se referiron– fi-

guraron a construcción de Re-
ganosa, o porto exterior ou a
chegada da autopista (que enga-
de unha nova ponte ao panora-
ma das Pías).

Hai algo que non me cadra.
Ao mellor foi ese ambiente de
elección norteamericana, con
unidades móbiles e hotel de luxo
(que falamos de municipais, se-
ñores)... ou ao mellor é que non
entendo conceptos como o dos
deportes náuticos –entroutros
moitos dos que alí se trataron. O
mesmo tentan introducir novas
modalidades como a recollida
de lixo dende embarcación ou a
identificación de especies desa-
parecidas do noso ecosistema.
Quen sabe...♦

E con todos vostedes...
MARTINA F. BAÑOBRE

O PP presentou o seu candidato á alcaldía, Xoán Juncal. Convención á ame-
ricana e unha proposta baixo o epígrafe El Ferrol de las oportunidades.

Fe r ro l

BNG e PSOE rexeitan tres proxectos de lei

Diálogo non é consenso

Xosé Cuíña durante o debate da Lei de Ordenación Urbanística.                 A . PA N AR O



PAULA BERGANTIÑOS
O proxecto de Lei de Calidade
da Educación segue o seu trá-
mite parlamentario mentres a
comunidade educativa ultima
os preparativos para a folga no
ensino non universitario que se
vai celebrar o martes 29 de ou-
tubro. A pancarta da Platafor-
ma pola defensa do ensino pú-
blico, que impulsa a convoca-
toria galega, encabezará a ma-
nifestación nacional que sae ás
doce da Alameda de Santiago. 

Para os convocantes desta folga
a nível de Estado, a “contrarre-
forma” que deseñou o Goberno
central en lugar de corrixir as in-
suficiencias do actual sistema
educativo porá en entredito os
seus aspectos máis positivos.
Aínda que a ministra de Educa-
ción, Pilar del Castillo, coñece o
descontento que a súa proposta
xera na comunidade educativa
desde que fixo público o borra-
dor antes do verán,  o seu partido
desestimou as emendas de devo-
lución que presentaron os grupos
da oposición no Congreso.

Só en Galiza a CIG entregou
na Administración máis de 4.000
sinaturas que amosan o rechazo
do profesorado ao proxecto de
Lei de Calidade da Educación.
Os asinantes do escrito esixen
que se abra un amplo debate so-
cial sobre os problemas do ensi-
no universitario e as medidas pa-
ra solucionalos. O proxecto, ex-
plican desde a Plataforma pola
Defensa do Ensino Público é
antidemocrático, potencia o en-
sino privado, burocratiza os cen-
tros, aumentará a segregación do
alumnado, xerarquiza a función
docente e invade competencias
autonómicas sen atallar proble-
mas como o do fracaso escolar. 

Para a CIG estamos ante o
proxecto de lei máis nefasto
desde a transición política por-
que nega a configuración pluri-
cultural e prurilíngüe do Estado
español e a posibilidade de ga-
leguización do ensino. O pro-
xecto ademais inclúe tres as-
pectos que non contemplaba o
borrador: os concertos educati-
vos de 3 a 6 anos, o valor aca-
démico da relixión e a creación
do corpo de catedráticos. “Isto
evidencia que o Goberno con-
sensuou o texto coa patronal do
ensino privado e coa Conferen-
cia Episcopal, as dúas únicas
instancias coas que si negocia-
ron indica Anxo Louzao, secre-
tario xeral  da CIG-Ensino, que
compareceu na Comisión de
Educación do Congreso convi-
dado polo BNG. Trataron de
maquillar o proxecto, pero as-
pectos lesivos como os grupos
de reforzo aos 12 anos ou exi-
mir aos centros privados de
ofrecer  determinados itinera-
rios, que tratan de esconder, si-
guen presentes”.

Tamén critica Louzao a acti-
tude do conselleiro de Educa-
ción, Celso Currás, que durante

todo o proceso non promoveu
nengunha iniciativa para o de-
bate e o intercambio de opi-
nións cos sindicatos e represen-
tantes da comunidade educativa
diante dunha proposta “que

ademais de expropiar compe-
tencias autonómicas, non con-
templa ningunha vía de finan-
ciamento para a súa amplia-
ción. Nós solicitamos sen éxito
a convocatoria da Mesa Secto-

rial. Debería liderar o debate
pero limitouse a manter unha
actitude submisa e de entrega
total aos mandatos de Madrid,
disciplinada como militante do
PP pero rexeitábel como conse-
lleiro”. Ao seu ver esta reforma
formúlase ademais nun momen-
to no que se aplica unha políti-
ca restritiva en canto ao gasto,
que se traduce na redución de
servicio e persoal. Desde que se
coñeceu o borrador a central
sindical tamén desenvolveu un-
ha intensa campaña de informa-
ción con edición de material,
asambleas en todos os centros,
sete debates comarcais e unha
xornada nacional de debate no
mes de maio. 

As catro Xuntas de Persoal
Galegas xa amosaron o seu re-
xeitamento ao proxecto e a Pla-
taforma pola Defensa do Ensino
Público –que integran CIG,
CCOO, UGT, STEG, ANPAS de
Ferrol, do Morrazo, de Ourense,
a Federación Olívica de ANPAS,
AS-PG, Escola Viva, Nova Es-
cola Galega, CAF, CAE e o Sin-
dicato de Estudiantes– está a re-
coller sinaturas a favor da retira-
da do proxecto e o apoio de per-
sonalidades públicas ao mani-
festo en contra dunha Lei de Ca-
lidade da Educación que preten-
de reformar a LOXSE sen facer
unha avaliación dos resultados
da mesma.♦

Acto
inaugural
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

Con présa: o tempo que me
vence para que esta
“columna” chegue a destino e
“lighe” ben o cemento do Ou-
ral e abrace o ferro do Formi-
gueiros, enmallado na páxina
que me corresponde cada
pouco de mes. Escribo
amolecido polo outono que
tanto chove nas últimas horas.
Remata a seca, medra o
bandullo dos encoros, o vento
morde nas tarabelas dos
parques eólicos que xa revis-
ten a paisaxe vendida ¿a
quen? Non sei dicir senón as
badaladas do reloxio do meu
pai, grata compaña. Cháman-
me os da Asociación Cultural
“A Cepa”, en Cangas, para
que asista á tarde inaugural
das súas VI Xornadas de Lin-
gua Galega. Vou axiña. Quero
saber dos amigos da casa e de
lonxe, dar con eles, facer con-
tas do presente e do futuro,
erguermos esa voz de case
sempre que acompaña ao ca-
roliño. Ás vinte h. é a citación
coa palabra de Xosé Ramón
Freixeiro Mato, da Facultade
de Filoloxía da Universidade
da Coruña, sobre: “A
situación do galego entre o
alumnado do ensino medio
(Análise de resultados do
Proxecto Galbreus-Galiza)”.
Dígovos que vou á Casa da
Cultura coma quen vai levado
pola esperanza da saúde, cos
ollos atentos á “mirada” do
galeno. Nesta xuventude que
armamos de afecto ou de
indiferencias nos IES das ca-
tro augas de Galiza, está a
compostura do orgullo por
outras mil primaveras. Quero
escoitar que pasa polo
corpiño, dentro. Fóra xa sei
que as témporas abalan os ou-
ros dos carballos de cerna,
pero son ouros, de volta mañá
abrochos verdes,
froita...permanencia. Iso é.
¿Será tamén así coa nosa Lin-
gua? Hei saber que din os es-
tudiosos; que se anuncia de
luz ou de sombra nos dados;
que lle cómpre de urxencia a
esa anémica Lei de Normali-
zación Lingüística para ser en
verdade Lei e non anuncio e
máis consello, chepa que tan-
tos avancan con desprecio,
coma un xogo de risa; que se
fai arestora en Europa coas
linguas minoritarias, caso das
Feroes, Gales, mesmo
Catalunya e Euskadi. Canta
culpa hai no profesorado,
canta nas familias, canta nun-
ha sociedade que se nega a si
mesma, que nin respecta nin
acolle coma un ben,
sobranceiro patrimonio das
herdanzas, este amor
histórico, ameazado arestora
de tanta deserción, que din
“intelixente e harmónica”, co-
ma nunca. Que dirán os
números e as palabras de
Freixeiro na solporecida deste
día en Cangas. Vou axiña.♦
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A manifestación sairá ás doce da Alameda de Santiago  

Folga no ensino contra
a Lei de Calidade o 29 de outubro

Concentración de Galiza Nova no Parlamento contra a falta de prazas na FP 
Máis de 1170 alumnos quedaron este ano sen poder cursar o primeiro ciclo de grao medio de Formación
Profesional que desexaban e máis de 2.700 non poden matricularse no ciclo de grao superior que esco-
lleron como primeira opción, pola política restritiva sobre a oferta de prazas que aplica a Conselleria de
Educación. Así o denunciaron diante do Parlamento un grupo de mozos de Galiza Nova o martes 22 de
outubro, o mesmo día que a Cámara rexeitaba unha  moción coa que o BNG buscaba instar á Xunta a
ampliar o número de prazas, orzamentos e profesorado na FP. Unha das medidas que puxo en marcha
Educación este curso, por exemplo, foi a de reducir de 30 a 22 o número de prazas de matrícula en 441
ciclos. Segundo indica a CIG a política do gabinete de Celso Currás tamén deixa a moito profesorado
interiono e substituto sen traballo. Por esta razón, a central sindical concentrouse en varias ocasións
diante da Consellería de Educación, solicitou unha entrevista coa Dirección Xeral de Ordenación Edu-
cativa e Universitaria e reuniuse cos representantes dos grupos parlamentarios do PSOE e do BNG. ♦
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Activo
de Ponferrada
apoiará
o galego
estremeiro
Vén de nacer o obradoiro Activo
de Ponferrada, unha organización
que dará soporte material a todas
aquelas institucións e asociacións
que promovan a defensa da lingua
na franxa galega asturiana, no
Bierzo, nas Portelas e na parte ga-
lega de Estremadura. O apoio de
Activo de Ponferrada non recla-
ma ningunha liña nin compromiso
a cambio e consiste en ceder re-
cursos económicos e doutro tipo a
aquelas organizacións que defen-
san o uso do galego. Activo de
Ponferrada vén de iniciar unha
campaña asinada tamén por Fala
Ceibe do Bierzo e o concello de
Lubián na que se difunde entre a
poboación desas zonas as vanta-
xes do coñecemento do galego.

Activo de Ponferrada é unha
organización creada pola Funda-
ción Vía Galego, unha entidade que
está a nacer no seo da Mesa pola
Normalización Lingüística e que
ten como obxectivo fundamental a
vinculación co Brasil e con Portu-
gal. Outros obxectivos de Vía Ga-
lego son crear unha escola de for-
mación e prestar axuda a aquelas
entidades que apoien a lingua.

Harry Potter en galego

Por outra banda, a Mesa pola
Normalización mantén conversas
coa produtora de cinema Warner
Bros para que se estree en galego
a película Harry Potter e a cá-
mara dos segredos, segunda en-
trega do popular heroe infantil e
xuvenil levado á gran pantalla.♦

Reclaman
un plan xeral de
normalización
So o lema de “Por un plan xeral
de normalización de todos e para
todos”, distintos colectivos so-
ciais, culturais e económicos do
país veñen de iniciar unha campa-
ña para conformar “un proxecto
social que reúna as vontades das
organizacións e institucións no
desenvolvemento social do gale-
go”. Os promotores consideran
“absolutamente necesaria a ela-
boración dun plan para a normali-
zación  da nosa lingua”.

A iniciativa foi asinada por
colectivos como a Asociación
Socio-Pedagóxica Galega, A Me-
sa pola Normalización Lingüísti-
ca, a CIG, Galego 21, a Coordi-
nadora de Traballadores da Nor-
malización Lingüística, o Sindi-
cato de Traballadores do Ensino
de Galiza, o Servicio de Norma-
lización Lingüística do Concello
de Fene, Colectivo Bambán de
Sociolongüística, a Asociación
de Escritores en Lingua Galega e
a Agrupación de Libreiros de
Santiago, así como por distintas
persoas a título individual.

A campaña, que se realiza a tra-
vés da recolleita de adhesións (pó-
dense facer enviando un correo
electrónico a santiago@as-pg.com),
tamén denuncia o “proceso escu-
rantista e ambiguo que se estar a se-
guir” para a elaborar o plan da Xun-
ta e reclama a participación sen ex-
clusións de toda a sociedade.♦

Acaba de se celebrar en Helsinquia unha
conferencia sobre “A criación dunha estru-
tura común para a promoción das minorías
lingüísticas históricas no marco da Unión
Europea”. Se temos en conta que o ponto de
partida deste encontro era a situación do
sueco en Finlandia, lingua que non chega a
ser falada polo 6% da poboación, non deixa
de nos resultar un tanto estraño para nós,
desde a óptica en que nos movemos, que o
presidente da conferencia fose o ex-presi-
dente do país, e que entre os participantes
estivesen o actual Primeiro Ministro finés, o
vicepresidente da Convención Europea ou a
Comisaria de Educación e Cultura, entre ou-
tras personalidades relevantes, cada unha
delas co seu relatorio submetido posterior-
mente ás perguntas dos asistentes. Podería-
mos imaxinarnos aquí un encontro similar
sobre o galego, lingua que falan máis de
2.500.000 persoas? E queremos deixar de
lado, nesta ocasión, o feito de que o galego(-
portugués) é, ademais, unha das linguas
máis estendidas polo mundo.

O sueco en Finlandia, falado por tan exi-
gua minoría, está declarado lingua oficial,
xunto co finés, e todo o alumnado o ten co-
mo materia obrigatoria no ensino, existindo
así mesmo modelos educativos que permiten
desenvolver toda a aprendizaxe nesta lingua.
Finlandia formou parte do territorio sueco
durante uns 650 anos (até 1809, en que pa-
sou a formar parte de Rusia, conseguindo a
independencia en 1917). O sueco foi pasan-
do de ser falado por case o 15% da poboa-
ción no século XIX ao 5.8% na actualidade,
deixando de ser tamén a lingua de máis pres-
tixio social. Mais, aínda así, conserva o ca-
rácter cooficial. Un caso especial constitúeo
o arquipélago de Aland, situado entre Suecia
e Finlandia, que forma parte do territorio fi-
nés: a única lingua oficial alí é o sueco e cal-
quer persoa que quixer obter certificado de
residente deberá demostrar que coñece ese
idioma. Outro caso curioso nunha zona rela-
tivamente próxima é o das Illas Feroes que,
sendo territorio oficialmente pertencente a
Dinamarca desde o século XIV, teñen o fe-
roés como lingua única de relación, encanto
o danés só é coñecido de forma pasiva; por
certo, Dinamarca forma parte da Unión Eu-
ropea e as Illas Feroes non. Non se nos dicía
que aquí temos as maiores cotas de autogo-
berno e de protección lingüística?

Neste contexto europeu, na realidade o
galego non debería ser considerado propria-
mente unha lingua minoritaria, pois é falado
habitualmente pola maioría da poboación,
con máis falantes do que algunhas linguas
estatais de Europa. Son minoría, por exem-
plo, eses 300.000 falantes de sueco en Fin-
landia, ou os 30.000 que falan ruso nese
mesmo estado, os 25.000 que falan grego no
sul de Italia ou os 90.000 de fala albanesa na
mesma zona. Si existen minorías lingüísti-
cas de fala galega en Asturias, ou en León e
Zamora; tamén hai minorías lingüísticas de
fala galega en Madrid, Barcelona, Xenebra,
Londres, Buenos Aires ou Caracas, por
exemplo, en total sobre 500.000 galegofa-
lantes espallados polo mundo. Tamén eles
teñen direito a protección como minorías
lingüísticas. Ora ben, o máis triste é que a
lingua maioritaria dos galegos e galegas que
viven e traballan na Galiza sexa unha lingua
minorizada no seu proprio territorio e que os
galegofalantes na práctica teñamos de recla-
mar os direitos das minorías, pois estes aín-
da non están plenamente garantidos. Ou é
que hoxe en día os pais e nais galegofalan-
tes teñen de facto direito a educaren os seus
fillos integramente en galego como o teñen
os falantes de sueco en Finlandia? 

Falouse nese encontro de protección pa-
ra as minorías lingüísticas existentes en to-

da a Unión Europea e demandouse expresa-
mente a incorporación dos direitos lingüísti-
cos a esa posíbel Constitución Europea de
que se está a tratar, insistíndose así mesmo
na necesidade de que os estados membros
da Unión que aínda non o fixeron, se adhi-
ran formalmente á Car-
ta Europea dos Direitos
Lingüísticos, e aque-
loutros que xa a asina-
ron, como é o caso do
español, a cumpran re-
almente. Non deixa de
resultar altamente sur-
prendente que nun es-
tado membro como é
Grecia se poida aínda
deter e xulgar unha
persoa por distribuír un
folleto divulgativo da
diversidade lingüística europea que conta co
apoio da propria Comisión Europea. Na loi-
ta pola defensa da diversidade cultural e lin-
güística de Europa os estados, uns máis do
que outros, continúan a ser o principal obs-
táculo para o pleno exercicio dos direitos
lingüísticos. Será moi difícil avanzarmos
efectivamente neste campo de non variaren
as estruturas de poder no seo da Unión. E a
política seguida polo actual goberno espa-
ñol ao respeito está a ser a cada paso máis
preocupante. 

Por outra parte, tamén se tratou de dife-
rentes modelos de promoción das linguas mi-
norizadas na educación, nos meios de comu-
nicación e mediante medidas lexislativas.
Submetéronse a consideración planos inno-
vadores e programas específicos de inmer-
sión lingüística, así como deseños estratéxi-
cos de intervención social. Non son só filólo-
gos os que interveñen na planificación da
promoción lingüística en Europa, senón pro-
fesores e investigadores en socioloxía, psicó-
logos, pedagogos, animadores culturais, per-
soal de asistencia sanitaria, etc. Analisáronse
programas de promoción integral do galés e
modelos de inmersión lingüística en Finlan-
dia. Os diferentes relatores acudían con fre-
cuencia aos casos do euskera e do catalán co-
mo referentes importantes na promoción das
linguas minorizadas de Europa. Mais o caso
do galego non aparecía por nengures até que
as proprias persoas galegas alí presentes in-
terviñan nos coloquios. A razón é moi sinxe-
la e lamentábel ao mesmo tempo: Galiza non
ten un modelo oficial de defensa e promo-
ción da súa lingua. Falouse de bilingüismo e
inclusive de trilingüismo na procura de fór-
mulas eficaces que garantan a presenza e o
porvir das linguas minorizadas. Os modelos

son diversos e discutíbeis en relación coas di-
ferentes realidades en que se deben aplicar. 

Mais o que debe ficar claro para nós é
que na actual situación de carencia de mode-
lo proprio non podemos seguir, que necesita-
mos un plano xeral de actuación en materia

de lingua que se adecúe
á nosa realidade e ás
nosas necesidades, e
que no deseño dese
plano deben participar
todos os sectores so-
ciais e especialistas de
moi deferentes ámbitos
da ciencia e da planifi-
cación social. A pro-
moción e normaliza-
ción do galego non po-
de ser tarefa, cando
menos exclusiva, do

profesorado de galego en xeral nen dos De-
partamentos universitarios de Filoloxía Ga-
lega. Na planificación lingüística deben in-
tervir os diferentes Departamentos de Cien-
cias da Educación, as Faculdades de Socio-
loxía, as de Xornalismo no seu ámbito, etc.
A normalización do galego non debe restrin-
xirse a campos concretos, senón que debe
chegar ao conxunto da sociedade, implican-
do todos os estamentos sociais. 

Benvindo sexa, pois, calquer intento de
elaboración dun plano xeral de normaliza-
ción lingüística, sempre que procurar o con-
senso e a participación de todas as persoas e
institucións interesadas. En Europa e no
mundo xa existen modelos en que inspirár-
monos e aquí temos especialistas que coñe-
cen ben a nosa realidade. Cómpre un amplo
consenso político e unha firme determina-
ción para pór en funcionamento os recursos
materiais e humanos necesarios. Mais xa
non fican máis desculpas para non tentar-
mos elaborar, entre todos, un auténtico mo-
delo de planificación lingüística que nos
permita saír da actual situación de apatía,
cando non de retroceso. Felizmente, o gale-
go aínda ten hoxe todas as potencialidades e
unhas condicións de partida moi boas para
se converter en lingua maioritaria non mi-
norizada, isto é, para conseguir de facto o tí-
tulo de lingua natural e propria de Galiza
que en teoría a lei lle concede. Son moitos
os problemas importantes que ten unha so-
ciedade como a galega, mais, entre os temas
que deberían formar parte dun desexábel
clima de diálogo entre institucións, partidos
políticos e organizacións sociais, o deseño
dun modelo de planificación lingüística co-
munmente elaborado e aceitado semella ta-
refa urxente e imprescindíbel.♦

Algunhas reflexións sobre o galego a propósito
da situación lingüística en Europa

XOSÉ R. FREIXEIRO MATO

‘O galego aínda ten hoxe
unhas condicións de partida
moi boas para se converter
en lingua maioritaria non

minorizada”

ARES



H.V.
A visita a Bruxelas, 21 e 22 de
outubro, do Grupo de Traba-
llo da Comisión de Pesca do
Parlamento Galego deu os
primeiros froitos no recoñece-
mento de Galiza como país al-
tamente dependente da pesca.

A visita do Grupo, integrado po-
lo conselleiro Henrique López
Veiga e os deputados Serxio Ló-
pez (PP), Bieito Lobeira (BNG)
e Carme Gallego (PSOE), serviu
para achegar a problemática da
pesca no noso país aos represen-
tantes permanentes dos Estados
membros ante a UE e ao novo di-
rector xeral de Pesca da Comi-
sión Europea, Jörgen Holmquist.

En concreto, o Grupo pretende
dar a coñecer a realidade do sector
e aclarar dúbidas nos distintos ám-
bitos para gañar todos os apoios
posíbeis para que se declare a Ga-
liza país altamente dependente da
pesca na reunión do Consello de
Ministros de Pesca que se ten que
celebrar a mediados de decembro.

Houbo actitudes de todo tipo.
Países como Irlanda, Portugal ou
Dinamarca –este último país moi
relevante neste momento porque
preside a Comisión de Ministros
de Pesca– foron moi receptivos.
Fronte a esta posición, outras,
como as Alemaña ou do Reino
Unido, foron negativas, xa que
non quixeron manter a reunión.
Aínda así, o resultado global-
mente é positivo, entenden os in-
tegrantes do Grupo de Traballo.

O Grupo de Traballo com-
probou a mala fama que ten a
pesca galega e provocou estupe-
facción entre os representantes
do Estados cos que se reuniu, xa
que lles resultou curioso que un
país como Galiza tivese unha po-
sición propia e fose quen de diri-
xirse a Bruxelas para defendela.
Deste xeito, quedou patente a ac-
titude española de renunciar á
defensa dos intereses galegos en
xeral e da pesca en particular.

A pesar da indiferencia coa

que Madrid trata a pesca galega, o
Grupo de Traballo persevera na
súa intención de gañar apoios para
conseguir que o noso país sexa de-
clarado altamente dependente da
pesca. Neste sentido, os inte-
grantes do Grupo viaxarán a capi-
tal do Estado para reunirse con re-
presentantes do Ministerio para
que España asuma as teses galegas
e defenda o mesmo obxectivo.

Para que Galiza sexa declara-
do país altamente dependente da
pesca é necesaria unha comuni-
cación específica da Comisión
Europea que sexa ratificada polo
Consello de Ministros de Pesca.
Para isto hai dúas vías posíbeis:
ou ben que España presente esta
pretensión na reunión de Minis-
tros de Pesca de decembro próxi-
mo, ou que se inclúa entre as
propostas do comisario europeo
de Pesca Franz Fischler.

España aínda
non fixou unha po-
sición sobre as de-
mandas galegas e
Fischler xa reali-
zou algunhas pro-
postas, basicamen-
te en torno á refor-
ma da Política Pes-
queira Común e
ningunha delas en
relación coa declaración do noso
país como dependente da pesca,
pero está pendente de realizar no-
vas propostas como unha relativa
a acordos pesqueiros con terceiros
países. Entre as novas propostas
podería incluírse a galega.

Se a futura reunión con repre-
sentantes do Ministerio en Madrid
podería supor gañar apoios, a reu-
nión co segundo de Fischler, Jör-
gen Holmquist, xa deu os primei-
ros froitos. Na inminente proposta
de Fischler sobre acordos pes-
queiros con terceiros países teran-
se en conta as posicións galegas
gracias a que o Grupo de Traballo
mantivo unha reunión con el en
Bruxelas, afirmou Holmquist. O
director xeral de Pesca da Comi-
sión visitará Galiza invitado polo

Parlamento. Nese marco o Grupo
de Traballo continuará a tentar
sensibilizalo sobre as necesidades
do sector para que traslade esta
posición ao comisario Fischler.

Importancia estratéxica
da declaración

Á marxe das vías oficiais para
conseguir o obxectivo primor-
dial do Grupo de Traballo, queda
unha terceira posibilidade, que é
facer política: esta opción trata-
ría de incluír á Galiza nun pa-
quete de reivindicacións comúns
dos Estados con intereses pes-
queiros. Os integrantes do Grupo
tamén manexan esta vía e repiten
que non queren deixar de lado
ningún dos camiños posíbeis.

A declaración de Galiza co-
mo país altamente dependente da
pesca é un obxectivo estratéxico

porque suporía o
acceso do sector
a axudas, fondos
estructurais, no-
vos caladoiros e
acordos con ter-
ceiros países. 

G a l i z a  é  o
principal  país
p e s q u e i r o  d a
Unión Europea e

o peso do sector na súa econo-
mía supera con moito a outras
zonas que si están consideradas
como altamente dependentes da
pesca, pero non figura entre este
grupo. A definición destas zonas
existe desde hai 25 anos, cando
a daquela Comunidade Europea
estaba composta por nove mem-
bros. Naquel momento determi-
náronse os países beneficiarios
segundo flotas e capturas rexis-
tradas entre 1973 e 1978. No Li-
bro Verde “A política pesqueira
común despois de 2002”, de
marzo de 2001, sinalábase a ne-
cesidade de actualizar o mapa
das zonas dependentes da pesca,
aínda que de momento nas súas
propostas Fischler non incluíu
ningunha consideración.♦

O plan Ibarretxe e
o divorcio

MANUEL CAO

A proposta do lehendakari para tratar de dar unha saída ao en-
frontamento entre o País Vasco e España pode asimilarse a un-
ha proposta de convenio regulador para un caso de divorcio. A
veces, a regulamentación das relacións económicas entre a pa-
rella disolta é a que produce un maior número de conflitos pero
outras é a irracionalidade pasional do amor roto a causante dos
problemas, existindo situacións de todo tipo. Por unha banda,
existen casos nos que as partes adoptan posicionamentos extre-
mos que poden levar por diante á propia parella, aos  seus des-
cendentes e as súas propiedades. Doutro extremo, existen rup-
turas amistosas que incluso poden mellorar a calidade da nova
relación entre os antigos cónxuxes, a vida dos descendentes e a
dinámica dos negocios. Mesmo pode darse o caso en que a pa-
rella rota volte a reunirse ou comparta aventuras en común.

No referente aos temas económicos, o conflito entre o País
Vasco e España sería de fácil solución en caso de separación
explícita. A penas existen bens gananciais sendo o réxime de
separación de bens o que regulamenta as relacións económicas
entre as partes (concerto económico). Os custos e beneficios do
divorcio para cada unha das partes non teñen relación aquí con
problemas relativos ao entrelazamento dos negocios comúns
–o que dificultaría o seu reparto–, á posibilidade de que unha
das partes se vira perxudicada gravemente por ter que abando-
nar as súas pertenzas e negocios ou á necesidade de instaurar
novas e custosas institucións para poder sobrevivir. Ao tratarse
de duas áreas institucionais cun certo nivel de desenvolvemen-
to e benestar económico con moeda, normas e leis básicas
compartidas con terceiros (UE), estruturas de crenzas e valores
moi semellantes e lingua diferente só en parte; o único ele-
mento que os separa é simplemente a desafección, teima ou
rancor ben por incompatibilidade de caracteres ou por agravios
e malos tratos entre as partes con efectos graves para ambos.

Neste caso, como ocorre tantas veces, a parella non se pon
de acordo na separación e pasan o tempo insultándose, inti-
midando ou macicando ao outro e, sobre todo, armando un
espolio continuado diante duns veciños que oen golpes, in-
sultos e ameazas a cotío que a penas os deixan dormir e vivir
tranquilos. Se a liorta segue ou se acentúa pode afectar á con-
vivencia no lugar pois uns e outros xa teñen partidarios no ve-
cindario que en calquera momento poden engancharse a laba-
zadas e lapotes. O problema agrávase cando se produce unha
pelexa e xa ninguén intenta poñer paz ou chamalos á orde da-
do o risco certo e inmediato de recibir uns estacazos sen co-
melo nen bebelo. Por eso, a xente tende a refuxiarse na inti-
midade, calar o pico e falar do tempo se procede. 

Nas relacións internacionais existen formas diversas de
resolver os conflitos de convivencia entre sociedades. Uns
optan pola democracia e a regra da maioría definida dacordo
cun criterio decisional consensuado ou inducido por unha ter-
ceira parte. Outros optan polo follón ou a loita fratricida con
gran estrondio ou matanzas masivas. Tchequia e Eslovaquia
separáronse educadamente sen a penas destrozos e ben lles
foi a ambos, xa candidatos firmes á integración na UE. Na an-
tiga Iugoslavia, en troques, elexiron a violencia e a brutalida-
de máis sanguiñenta para acabar todos pior e máis separados. 

As formas de resolver o problema vasco só dependen da von-
tade das partes. Todos poden culparse entre sí pero a elección po-
lo vieiro da violencia nin é obrigatoria nin aconsellábel. Mellor
sería que optaran pola vía democrática e pacífica perfectamente
factíbel e viábel na que se definiría o grao e nivel de conviven-
cia que minimice as disputas e os efectos negativos transfor-
mando aos agora contendentes en socios, amigos, compañeiros,
bons ou malos veciños segundo as preferencias de cada quén.♦

‘A proposta do lehendakari para tratar
as relacións entre o País Vasco e

España pode asimilarse a unha proposta
de convenio regulador de divorcio”
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Irlanda, Portugal e Dinamarca países máis favorabeis

A UE comeza a recoñecer a
importancia da pesca para Galiza

A reforma da Política Pesqueira Común inclúe medidas para a localización da frota.

O Consello de

Ministros de Pesca

de decembro será

determinante.

Arnaldo Otegi, portavoz de Batasuna,
e o lehendakari J.J. Ibarretxe.
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A vivenda vai camiño de se converter nunha das frontes das
próximas contendas electorais municipais e xerais. Zapatero
xa se decatou, e presentou un plano feito ao vó para
enfrontar o especulativo encarecemento dos pisos, que se
viu beneficiado por unhas declaracións de Álvarez Cascos,
avaladas logo por Zaplana, no sentido de que a vivenda sobe
“porque moitos españois poden pagala.”.

Ademais de desafortunado, este diagnóstico revela que o
PP vai perdendo cada vez máis o sentido da realidade e
comeza a crerse a súa propia propaganda. Aínda que é
evidente que o custe da vivenda está relacionado coa
demanda hai outros factores a tomar en conta.

Impertérritos ás advertencias sobre a existencia dunha
borbulla inmobiliaria, os investidores seguen apostando polo

tixolo como valor seguro,
ante a recesión que está en
marcha. Á especulación
sómanse os baixos tipos de
interese, a falta de incentivos
ao aluguer e o prezo do chan
urbanizábel, que os concellos
utilizan como fonte de
financiamento. Este último
factor é preocupante, xa que
ao desaparecer os ingresos
que fornecía o Imposto á
Actividade Empresarial aos
concellos, éstos botarán man

do seu principal activo para obter ingresos: o chan. 
Xa estamos a ver nas principais cidades galegas, por

exemplo, a onda de recualificacións como solo urbanizábel
de moitos terreos que non o eran. Agora que estamos en
precampaña electoral municipal, observamos a presentación
de planos de ordenación que se basean fundamentalmente na
construción de vivendas e na oferta de terreo industrial.
Cuiña, coa súa Lei do Solo, tamén non resolve o problema
xa que este instrumento legal alenta os especuladores e faille
o caldo gordo aos intereses recadatorios dos municipios.

Ollando cara diante, só vemos que o problema se vai
agravar. Agora serán os concellos os que contribuirán á
agudización do problema co pretexto de poder cubrir os seus
orzamentos. Hoxe o solo representa en promedio o 40% do
prezo final dunha vivenda.♦

Vivenda e solo
municipal

RAMÓN MACEIRAS

Incendio no novo peirao de
Bouzas (Porto de Vigo). Arde a
empresa Vigra. Os bombeiros
non tardan en aparecer cun tan-
que de 4.000 litros de auga. En
menos de 15 minutos teñen o
incendio controlado. Chegan
mesmo ao foco do lume e des-
cobren a un home tendido no
chan. Está morado, sen signo de
queimaduras: morte por intoxi-
cación. Non poden rescatalo.
Nese instante acábaselles a au-
ga. Corren na procura da boca
de incendios para enchufar as
mangueiras. Pero non dan nin
unha gota para beber unha carri-
za. Os bombeiros non perden
tempo, xa non é a primeira vez
que pasa esa seca de desespera-
ción e impotencia. Diríxense
aos barcos próximos para pedir-
lles que prendan os motores pa-
ra lograr encher de auga os tan-
ques apagalumes. Pasa o tempo

convertido nun desbastador
cuarto de reloxo.

Cando poden acometer de
novo o incendio este xa acadou
unhas dimensións tales que é
imposíbel controlalo. Prodúcen-
se estoupidos e as lapas inundan
toda a nave coa súa lingua mor-
tal de calor abrasante que ata
derrete as vigas de ferro. Xa non
se pode facer nada. Deixar que
todo se consuma sen que salte
para outro lado con muxicas de
escintilante destrucción.

A empresa Viguesa de Gra-
nallados S.L.(Vigra), con 43 tra-
balladores, dedicábase ao cho-
rreo e limpeza de buques na na-
ve número 8 do recheo de Bou-
zas. Fontes extraoficiais afir-
man que o lume puido ser pro-
ducido polo estoupido dunha
botella de acetileno. Fallou o
sistema preventivo e de seguri-
dade contra o lume da empresa.

Danse cita os traballadores
da redonda. Pregúntase como
non hai unha dotación de bom-
beiros no parque industrial de
Bouzas. Láianse de que ao Por-
to non lle importe a seguridade
e poñen de manifesto que máis
dunha vez os bombeiros teñen

denunciado que as bocas de in-
cendio non funcionan. Todos
son laios e lamentos agora, so-
bre todo pola vida Xoán Xosé
Vila Cruces, o traballador mor-
to. Existe tamén outra persoa fe-
rida. Os sindicatos acordan con-
vocar unha folga para o 24. Ha-

bía un día que a CIG celebrará
unha xornada sobre seguridade
onde denunciaba as eivas exis-
tentes nestas instalacións por-
tuarias. A Comisaría do Porto
recoñece que fallou un dos dous
dispositivos da toma de auga
existente.♦

Nos últimos anos Galiza medrou en capacidade de
contestación social. Lembremos paros como a de
1999 no metal e comercio de alimentación na provin-
cia de Pontevedra; no ano 2000 a folga do transporte
na Coruña; no 2001 a folga xeral convocada por CIG
e UGT, e as grandes mobilizacións estudantís contra
a LOU; no ano 2002 a folga en Transportes La Unión,
o paro xeral do transporte de viaxeiros, e a folga xe-
ral do 20 de xuño de todos os sectores, con manifes-
tación masivas como poucas veces antes se viran. En
todas estas loitas sociais o nacionalismo (CIG, SLG,
CAF, CAE, etc) tivo un papel importante, en moitos
casos hexemónico. Agora ben, esta evidencia contras-
ta coa perda de peso no eido
eleitoral-institucional, tal
como reflectiron as últimas
eleccións autonómicas e al-
gunhas enquisas, por mor
dunha viraxe cara políticas
baseadas en facer unha boa
xestión e que deixaron nun
segundo plano a loita ideo-
lóxica e política.

Sería un erro por parte
do nacionalismo galego, de
esquerda e soberanista, non
aproveitar ao máximo este ascenso da mobilización
social, produto da oposición das grandes maiorías ás
privatizacións dos servizos públicos, ao recorte de di-
reitos laborais, e contra as políticas guerristas do im-
perialismo; así como da esixencia de manter a capa-
cidade produtiva nos sectores básicos ou a defender
a nosa identidade cultural e a lingua propria. E estas
propostas só son posíbeis afortalando a mobilización,
facendo das reivindicacións populares o eixo funda-
mental do noso discurso, tanto no debate na socieda-
de como naquelas institucións nas que estamos pre-
sentes. Compre, ante todo e sobre todo, evitar cal-
quer contradición entre o proxecto político e a nosa
actuación nas institucións e no accionar cotiá; que
non só producen confusión na xente que sempre nos
apoiou, senón que ademais pode consolidar un mo-
delo que queremos mudar. 

Isabel Rauber, investigadora arxentina, que resi-
de en Cuba, e ten publicados uns vinte libros sobre
os movementos sociais na América Latina, di en
“Claves pra una nueva estrategia” que debemos pen-

sar este intre como parte da período de transición,
que esta non se enceta coa ruptura, senón que se vai
xestando ao longo de todo o proceso. Non se trataría
polo tanto e principalmente de xestionar millor o
existente, como algúns teorizan, para prestixiar o
partido ou á organización de base, senón que, fun-
damentalmente, afortalar aquelas formas de poder e
xestión que implican maior democracia, distribución
máis xusta da riqueza, potenciación dos servizos pú-
blicos, recuperación da nosa cultura e lingua, do co-
ñecemento da historia propia, etc. 

Non imos avanzar máis por pechar os ollos fron-
te ás eivas que hoxe podamos ter, nin por repetir tei-

mudamente que somos un-
ha gran forza, e moito me-
nos por negar a existencia
de visións distintas sobre as
respostas que compre dar a
este momento político e so-
cial. Máxime se estas dife-
rencias están presentes na
xestión cotiá e pública dos
concellos, ou nos matices
entre as organizacións so-
ciais e as políticas aplicadas
ou defendidas nas institu-

cións, ou no discurso das figuras máis representativas.
Negar as evidencias debilita. Recoñecer as distintas
prácticas, dar canle ao debate, axuda a homoxeneizar
a práctica social e institucional, rebaixa as diferencias,
e sirve pra presentar diante da sociedade unha organi-
zación máis democrática, viva e plural. Daquela esta
realidade que emerxe por todos os poros constitúese
nunha fortaleza fronte os ataques dos meios de infor-
mación, dos outros partidos e organizacións sociais.
O pobo comprende, mesmo ve como necesario, que
nunha organización haxa debate; o que non entende
son as mudanzas de liña en dúas semanas, os acordos
segredos, as incoerencias entre práctica e proxecto es-
tratéxico. En todo caso, neste intre, resulta evidente
que existe unha contradición entre a presencia domi-
nante nas mobilizacións e quen aproveita politica-
mente este ascenso da loita social en Galiza, ou o au-
mento dos votos en branco e a abstención. Deixar de
preguntarse por qué e aportar solucións sería un erro
estratéxico, que as próximas eleccións municipais po-
den reflectir con toda crueza.♦

Unha contradición evidente
MANUEL MERA

‘Sería un erro por parte
do nacionalismo galego,

de esquerda e soberanista,
non aproveitar ao máximo o

ascenso da mobilización social”

‘Hoxe o solo
representa
en promedio o 40%
do prezo final
dunha vivenda.

Un traballador morto nun incendio

Fallan os sistemas de seguridade no Porto de Vigo
B. LAXE

Os servicios contraincendios instalados no recinto portua-
rio de Bouzas non funcionaron na tarde do 23 de outubro:
Morreu un traballador e quedou destruída a empresa Vi-
gra. A CIG acusa de neglixencia á Autoridade Portuaria e
afirma que un día antes denunciaran a falta de seguridade.

A extinción do incendio foi dificultada polo fallo nas bocas de rego.                                                                 PA C O  VILABARR O S



A sanidade portuguesa ven de-
mandando médicos dende mea-
dos da década dos noventa. Pero
tamén existe moita mobilidade
no sector da construción, do na-
val e das novas tecnoloxías. En
numerosos casos, Portugal con-
vértese no primeiro destino da
xente nova que vai saíndo das
facultades e politécnicos gale-
gos. Sobre todo débese a necesi-
dade de cubrir postos de respon-

sabilidade, dado que no país lu-
so a taxa de desemprego supera
escasamente o 4%, cifra que di-
minúe ata un 3% se falamos da
rexión norte. Pola súa banda, na
Galiza o paro sitúase por riba do
13%, segundo datos do IGE.

A mellora das comunicacións
facilitou moito esta mobilidade,
permitindo que moitos galegos
non tivesen que trasladar os seus
domicilios. O dinamismo da eu-

ro-rexión fai que pouco a pouco
vaia estando máis cohesionada,
aínda que os galegos seguen a
aprezar certas diferencias econó-
micas e sobre todo de mentalida-
de, especialmente no tocante á
xerarquización social dentro do
traballo. En liñas xerais os gale-
gos que traballan ao outro lado
da fronteira opinan que alí exis-
ten máis posibilidades de atopar
un emprego axeitado a súa for-

mación e que están mellor valo-
rados dentro das empresas. Ade-
mais, contan con certos privile-
xios con respecto aos portugue-
ses, como ocupar postos de res-
ponsabilidade, soldos máis altos,
o pagamento do combustíbel e o
da comida. A cambio, na maioría
dos casos deben encargarse da
formación de empregados de
rango inferior e de ir actualizan-
do os procesos de produción.♦
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Destino de moitos traballadores galegos cualificados

Lugar de traballo: Portugal

O norte de Portugal converteuse en destino para moita mocidade que non acha emprego na Galiza.                                                                                              A . N .T.

RUBÉN VALVERDE
En 1984 o círculo de pensadores de Siniestro Total preguntaba
¿quen somos?¿De onde vimos? ¿A onde imos? E cunha gran hu-
mildade tentaban contestar no título do seu álbum á última destas
preguntas: “Menos mal que nos queda Portugal”. Case 20 anos
despois os seus vaticinios cumpríronse e o país veciño converteuse

nun lugar de destino para moitas empresas e traballadores gale-
gos. Os baixos salarios e as mellores condicións que ofrece o Go-
berno portugués explican que moito capital galego fose parar a ci-
dades como Vilanova da Cerveira ou Valença do Minho. Do mes-
mo xeito, o menor nivel de estudios que existe ao outro lado da
fronteira facilitou a saída de moitos traballadores cualificados.

Paulo González
Abal, xerente
da empresa naval
Fundilusa

¿Por que crearon Fundilusa
en Portugal?

Decidiuno meu pai hai 14
anos. As principais razóns foron
as axudas que se reciben do go-
berno por ser a única empresa
que fabrica hélices para barcos
en todo o Estado, o escaso po-
der dos sindicatos, as boas co-
municacións cos portos e a man
de obra máis barata.

¿Como é a cualificación da
man de obra portuguesa?

Precisamos man de obra es-
pecializada, pero a maior parte
desa preparación dámoslla nós
na empresa. A medio prazo sae
máis rendíbel.

¿Ten empregados galegos?
Fundilusa conta cun cadro

de 96 persoas, dos que oito son
galegos. Cando empezamos no

ano 1988 eramos soamente seis.
Comezamos cunha nave e agora
xa contamos con tres. 

¿Que postos desenvolven?
Todos eles ocupan cargos de

responsabilidade. Débese a que a
súa preparación é maior e resúlta-
nos máis doado comunicarnos.
Ademais, moitos dos nosos forne-
cedores son españois, e o idioma
facilita moito as negociacións.

¿Cales son os mercados aos
que van dirixidas as hélices?

Especialmente a Alemaña,
pero tamén Noruega, Finlandia

e os Estados Unidos. Adoitan
ser mercados moi esixentes para
os que se precisa incorporar tec-
noloxía constantemente no pro-
ceso de fabricación para poder
competir. De feito, fomos a pri-
meira empresa en Portugal en
acadar o recoñecemento de cali-
dade do ISO 9001-2000.

¿Como ve o nivel de vida en
Portugal con respecto á Galiza?

Aínda estamos un pouco me-
llor, pero aquí o crecemento foi
moito máis espectacular. Lembro
cando os empregados, ao princi-
pio, viñan en bicicleta ou cami-
ñando e agora o parque móbil
componse na súa gran maioría de
coches caros. Gústame ver que os
meus traballadores progresan.
Sen embargo, penso que a súa
mentalidade é máis pecha e que
aínda lles falta iniciativa para os
negocios. Eu procuro investir en
novas tecnoloxías e modernizar
todos os procesos constantemen-
te. É a mellor forma de non notar
a crise do outro lado da fronteira.

¿Tendes contacto con em-
presas galegas?

Por suposto, alí están a
maior parte dos nosos suminis-
tradores. Ao estar na fronteira
tentamos coller o mellor dun la-
do e do outro.♦

Xan Baliño,
traballador
na empresa de
mecanizado Illaport

¿Por que buscou traballo en
Portugal?

Xa é a segunda vez que estou
aquí. Especialmente porque po-
des atopar traballo que se adapte
a túa formación, que no meu ca-
so é de control de procesos de
mecanizado. Na Galiza tería que
dedicarme á venda. Pero sempre
prefires traballar no teu, nun sitio
fixo sen necesidade de despra-
zarte continuamente.

¿E os salarios portugueses?
As retribucións son baixas

comparadas coa Galiza, pero

aquí nós somos uns privilexia-
dos porque cobramos máis que
os portugueses debido á nosa
mellor preparación.

¿Hai algún problema de in-
tegración no lugar de traballo?

Para nada. A relación cos
meus compañeiros portugueses
é moi boa. Mostran moito inte-
rese por aprender.

¿O nivel de formación por-
tugués é máis baixo?

Éo na maior parte dos casos.
Os traballadores prepáranse na
empresa, por iso existe o medo
de que unha vez aprendidos
marchen para España ou para
outros lugares de Portugal, o
que en certo modo é normal.

¿Nota diferencias no trato
dentro da empresa con res-
pecto á Galiza?

Aquí síntome máis valorado,
recoñécese máis o meu labor. O
trato dentro da empresa tamén é
moi distinto dado que a mentali-
dade portuguesa é moi clasista,
algo que nós xa temos superado.
A distinción aprézase perfecta-
mente xa que os operarios falan
sempre do “señor enxeñeiro”,
“doutor”, “licenciado”, etc.♦

Manuel González
Martínez,
torneiro que busca
traballo en Portugal

¿Por que quere marchar a
Portugal?

Na Galiza o sector naval está
afundíndose, non hai choio. Le-
vaba catro anos e medio nunha
empresa e despedíronme por falta
de traballo. En Portugal hai máis
posibilidades de que te contraten.

¿Non terías problemas por
ter que desprazarte?

Coa autovía chegas nun mo-
mento. Ao ter vehículo propio
non tes ningún problema, xa que
na maioría das ofertas que recibín
as empresas pagan o combustíbel. 

¿Son interesantes os soldos?
Na Galiza estaba cobrando

115.000 pesetas e o salario máxi-
mo ao que podía aspirar era de
150.000. En Portugal as ofertas
que recibín foron mellores. O
único inconveniente é que tería
que traballar máis horas. Ata ago-
ra non me deixaban facer máis de
nove porque non había traballo.

¿Como ve o nivel de vida
en Portugal con respecto á
Galiza?

Tanto os prezos coma os sa-
larios son un pouco máis baixos
en liñas xerais. Penso que o ni-
vel está practicamente igual,
non hai máis que ver os “cocha-
zos” que teñen e como visten.♦

Paulo González Abal.

Manuel González Martínez.



A.N.T.
“A prol da Constitución e do
Estatuto de Autonomía” e con-
tra o “nacionalismo obriga-
torio” foron os lemas da mani-
festación que o pasado sábado
19 recorreo as rúas de Donos-
tia. Varios milleiros de persoas
acudiron á marcha, entre elas
os principais dirixentes de PP e
PSOE. Entre os mobilizados
eran visíbeis as bandeiras es-
pañolas e algunhas ikurriñas.

Máis de 150 mil persoas segun-
do os organizadores, 14 mil se-
gundo outras fontes, en parte
chegadas doutros puntos do Es-
tado, participaron nesta manifes-
tación, especialmente critica co
lehendakari Ibarretxe e co PNV.

Entre os participantes e en lu-
gar destacado figuraban o ex se-
cretario xeral de UGT, Nicolás
Redondo, familiares de víctimas
de ETA, a ministra de Exteriores
Ana Palacio, o de Interior, Angel
Acebes, o titular de Xustiza, José
María Michavilla, Loyola del Pa-
lacio, Jaime Mayor Oreja e Carlos
Iturgaiz. Entre os socialistas en-
contrábanse, o secretario do PSE-
PSOE Patxi López, Javier Rojo,
Trinidad Jiménez e Rosa Diéz. O
alcalde socialista de Donostia,
Odón Elorza, non participou no
recorrido, pero si no acto final.

As pancartas e os lemas con-
tra ETA foron amplamente su-
perados polos que se referían ao
PNV e ao plano do lehendakari
do Goberno vasco, Juan José
Ibarretxe. Ao longo do recorrido
os manifestantes corearon le-
mas como “Ibarretxe dimisión”,
“Ese lehendakari non é de to-
dos”, “Nacionalismo asesino”,

“Aquí está o pobo vasco, non os
impostores”, “Este país non é un
batzoki” ou “Temos outro plan,
Arzalluz e Ibarretxe ao Tribu-
nal Penal”. Tamén fixo acto de

presencia un dirixíbel inchábel
coa extraña lenda “Libertadea”.

Diferencia sobre as cifras

O número de asistentes á mani-
festación abalou moito segun-
do as fontes. Se para Televisión
Española foi de 150 mil perso-
as, para o diario Gara, que ha-

bitualmente realiza un reconto
en varios puntos do percorrido,
non foron máis de 14 mil, infe-
rior ao de 23 mil que ofrecera
despois dunha mobilización se-
mellante, celebrada o 23 de se-
tembro de 2000. Fontes dife-
rentes coinciden en todo caso
en que o número de manifes-
tantes foi inferior ao daquela
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O PNV denuncia que se criticase máis a Ibarretxe que a ETA

PP e PSOE xuntos contra o ‘nacionalismo obrigatorio’

Reportaxe Grá fica: ZIG O R ALK O RTA / Deia

Josu Jon Imaz ,
portavoz
do goberno vasco

“A prioridade da sociedade de-
be ser a loita contra ETA e non
ir contra proxectos políticos. En
Euskadi non se pode impoñer
ningún proxecto, nin naciona-
lismo vasco obrigatorio, nin na-
cionalismo español obrigatorio.
Desde o Executivo vasco vimos
con respeto a marcha, así como
a todas as persoas que participa-
ron no acto”.♦

Carlos Iturgaiz,
presidente
do PP vasco

“Moita xente tivo que coller as
maletas e marchar por culpa do
réxime nacionalista”.♦

Iñaki Anasagasti,
portavoz do PNV
no Congreso

“Foi unha marcha organizada
contra o nacionalismo democrá-

tico, como proba que nela se be-
rrasen moitas máis consignas
contra o PNV, Ibarretxe e o Go-
berno vasco que contra ETA. O
que aquí existe ademais é un na-
cionalismo español absoluta-
mente obrigatorio”.♦

Odón Elorza,
alcalde de Donostia e
membro do PSE-PSOE

“Os partidos políticos non deben
seguir o xogo de ver quen pon a
bandeira máis grande ou quen
xunta máis xente nunha manifes-
tación. Hai que practicar o diálogo

arredor dunha mesa para plantear
as diferencias. Fago votos para
que marchas como a de Donostia
non sirvan para profundizar aínda
máis no abismo existente entre as
forzas políticas vascas”.♦

Mayor Oreja,
presidente
do grupo popular
no parlamento vasco

“A marcha confirma que o espí-
ritu de Ermua está vivo e que a
batalla pola liberdade é unha
aposta diaria”.♦

Patxi López,
secretario xeral
dos socialistas vascos

“Pido a Ibarretxe que non faga
política de costas á sociedade
vasca e que atenda a esa parte
da cidadanía que vive ameazada
pola violencia”.♦

Kontxi Bilbao,
parlamentaria
de IU-EB en Gasteiz

“Desta manifestación non virá

ningunha solución, senón máis
enfrontamento e ese non é o ca-
miño. Se algo beneficia a ETA
é precisamente a incomunica-
ción entre aqueles que abomi-
namos da súa violencia”.♦

José Mª Aznar,
presidente
do Goberno español

“Ningún partido pagou como
o PP o brutal tributo polas li-
berdades de todos. Cando al-
gúns falan con lixeireza do te-
rrorismo non só ofenden ao PP
e ás súas vítimas, senón tamén
a moitas vítimas que non son
do PP”.♦

Arnaldo Otegi,
portavoz de Batasuna

“Resulta un sarcasmo que, bai-
xo a roxi-gualda, alguén preten-
da convocar unha manifestación
neste país no que o único na-
cionalismo obrigatorio é o seu.
Eles son quen impoñen a ban-
deira, a monarquía ou o exérci-
to, por exemplo”.♦



A xornada parlamentaria do
martes 22 presentábase así de-
valuada. Cristobal Montero su-
biu cansino á tribuna e fixo un-
ha defensa protocolaria do prin-
cipal proxecto de lei. A presi-
denta Luisa Fernanda Rudi cha-
mou para a réplica a Jordi Sevi-
lla, especialista económico do
actual equipo socialista, que se
dirixiu ao estrado frente ao
abouxeo dos bancos da dereita,
que falaban da “cobardía” de
Zapatero. Cun aceno estudado
desde un mes antes, o candidato
socialista, interrumpiu o camiño
de Sevilla e subiu el mesmo á
tribuna a facer o debate. Zapate-
ro comezou a desgranar despois
a proposta socialista. O rostro
do ministro do ramo, Montoro,
quedou demudado, ao igual que
o do resto do Goberno. O xesto
do lider da oposición non era
agardado e rompía a súa táctica

acusatoria. Só uns pouco depu-
tados socialistas estaban no se-
gredo do que ía suceder e moi-
tos volveron á carreira ao hemi-

ciclo para arroupar ao se líder.
Todo o que ía facer fora ensaia-
do por Zapatero e membros da
súa asesoría desde había varias
semanas. A política da imaxe
impoñíase máis unha vez.

O portavoz do PSOE convi-
dou desde a tribuna ao presiden-
te, José María Aznar a subir ao
estrado e polemizar con el. Pero
un Aznar pillado a contrapelo
non estaba preparado para reco-
ller o inesperado desafío, non
ensaiara. “¿Acaso ten medo
dunha derrota como a de xu-
llo?”, espetoulle un crecido Za-
patero en referencia ao debate
do estado da nación. 

Ao día seguinte, os medios
afíns ao PSOE, especialmente
El País e a Cadea Ser, pero ta-
mén outros de ideario oposto,
como El Mundo, resaltaban o
xesto. El País titulou, a catro
columnas en portada: “Zapatero
deixa fora de xogo ao PP coa
súa presencia no debate parla-
mentario”, en canto a emisora
de radio ofrecía ata o último de-
talle do acontecido.

En Barcelona, sen embargo,
La Vanguardia non daba cober-
tura algunha á anécdota. Os cata-
láns, máis unha vez, non se dei-
xaban impresionar polo xogo
mediático madrileño.♦
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informa

Efectuado, con da ta 14 de outubro de 2002 ,
o sorteo ante notario do concurso de debuxo
convocado no díptico encartado neste periódico o
pasado mes de agosto, o gañador do mesmo é
A lba Fernández M artínez , de 12 anos de idade ,
con enderezo na cidade de Pontevedra . 

Ja ime D. Bermúdez A lvite . Presidente .

Debe ser cuestión de dose.
Pero o caso é que, tendo co-
mo teño  a lágrima fácil, esta
traxedia do terrorismo con-
vertida por algúns en leria da
que se serven para réditos
electorais e como cortina de
fume para agachar outros
problemas moi graves da no-
sa sociedade, esa leria, digo,
cada día tenme máis farto.
Garzón é a miña pantasma de
cabeceira. Teño pesadelos
nos que aparecen Aznar, Iba-
rretxe, Zapatero, Arenas, Ra-
joy –¿ou Raxoi?–, Acebes,
Imaz, Savater, Juaristi, Arza-
lluz, Patxi López, Mayor
Oreja, Imaz, Otegui... iso sen
contar empresarios, xornalis-
tas, tertulianos... uns coñeci-
dos e outros desdibuxados e
sen nome. Prender a TV su-
pón unha destas dúas posibi-
lidades igualmente desgra-
ciadas: ou sentir vergoña de
ser cidadán deste país e xa
non digamos de ser profesio-
nal do medio gracias á tele-
basura que xa verte ou ato-
parse cunha manifestación
“histórica”, cunhas declara-
cions “contundentes” , cunha
manchea de reunións do le-
hendakari con non sei quen,
deste Pacto, daquela Plata-
forma, deste Concello, desta
Comisión... todos falando do
mesmo, pero todos falando
en chinés. É dicir sen a máis
mínima intención de enten-
derse. Este candidato á suce-
sión é moi valorado porque
disque sabe moito do “tema
vasco”. Aquel cidadán de a
pé, que escribe unha carta
nun xornal contando a sua
tristísima experiencia na sel-
va inmobiliaria, quéixase de
que co “tema vasco” tapan os

problemas que están a afogar
a tantos coma el. Por iso re-
sulta curioso e revelador es-
coitar os resultados dunha
enquisa da Cadena SER do
día en que isto escribo. O
74% dos preguntados din
que prefiren o diálogo ao en-
frontamento neste penoso
asunto. A maioría pensa que
ningún dos dous grandes par-
tidos estan capacitados, nes-
te momento, para fomentar e
posibilitar ese diálogo. Loxi-
camente tamén opinan que a
política que leva  Aznar e o
PP non facilita as cousas se
non todo o contrario. Diante
de tanta lucidez e sentido co-
mún caben tres preguntas:
¿A quen representan estes
moinantes que din que nos
“representan”? ¿Non son
quen de saber escoitar esta
fartura? ¿Non hai ningun
persoeiro ou eso que se cha-
ma “lider” que se dea de con-
ta e, como o Comandante,
“mande a parar”? Non sei
que pensarán vostedes. Eu
penso que xa abonda. Por
eso aproveito un traballiño
para ir a oxixenarme a Ovie-
do e codearme con Enszer-
berger, Baremboin, Edward
Said, Woody Allen e Arthur
Miller e a Selección do Bra-
sil. Agardo que, á volta, os
meus soños non se parezan
nada aos de hoxe. Con vol-
ver a lembrar  a “Electra” de
Strauss que lle escoitei diri-
xir no Real a Baremboim hai
uns meses, a Marilyn de
“Con saias e a rachar”, o Wo-
ody Allen de “Manhattan” e
os goles de Ronaldo espero
ter suficiente ata o Nadal .
Despois haberá que tomar
novos folgos.♦

Abonda
MANUEL LOMBAO

Estamos afogados por unha enxurrada de in-
formacións, declaracións e tomas de postura co
tema vasco co que procuran tapar outros pro-
blemas. Mentres, o 74% da xente di que prefi-
re o diálogo ao enfrontamento neste asunto.

Alberto Fernández Díaz marchou-
se pola porta grande. Non tivo a
ocasión de que na súa despedida
estivese presente José María Az-
nar, a pesar de encontrarse en Bar-
celona. Este preferiu reservar a súa
aparición para o verdadeiro motivo
do décimo Congreso do PP de Ca-
talunya. Foi o domingo pasado, á
clausura do décimo congreso do
PP de Catalunya no que Piqué se-
ría elevado a encabezar a misión de
conseguir que esta formación teña
por primeira vez peso político por
si só no Parlament. Ten o obxecti-
vo de tripar parte do electorado clá-
sico de CiU, o que responde ao
perfil de empresario-catalán con
varias premisas. Por un lado, que o
nacionalismo de CiU está pasado
de moda, e polo outro, que a fede-
ración nacionalista abandonou un
espacio político, o da “centralida-
de” que o PP debe ocupar unha vez
se esgote o ciclo Pujol. É un mo-
mento importante para Catalunya,
sen dúbida. Vaise o máximo re-
ferente desde o franquismo, o úni-
co que tomou o leme de Catalunya
salvando a marusía máis e menos

intensa que chegou desde Madrid
durante o último cuarto de século.
Por eso CiU tamén se ve obrigada
a cimentar as súas bases de novo.
O presidenciábel da federación na-
cionalista, Artur Mas, presentou
esta semana súas as bases ideolóxi-
cas e tamén de traballo de cara á
próxima lexislatura. Un avance do
programa electoral, segundo criti-
caron todas as formacións políticas
en Catalunya e o PP e o PSOE. O
proxecto Mas inclúe a reforma ab-
soluta do actual Estatut d’Autono-
mia e preséntase en forma de moe-
da de troco a unha posible partici-
pación dos nacionalistas cataláns
no goberno central. O novo marco
estatutario que propón Mas com-
prende máis ambicións de autogo-
berno que o actual: a administra-
ción única, a consideración de Ca-
talunya con rango de nación e a
participación desta nas institucións
europeas. Para aprobar isto é nece-
sario o apoio do Goberno; un si ao
que CiU respondería coa entrada
no Executivo, sexa quen sexa quen
o ocupe dentro de dous anos.

O PP aproveita o troco de Fer-

nández Díaz a Piqué para abrir un-
ha nova etapa política na que rei-
vindicarán un “novo catalanismo
integrador”, palabras que soan es-
trañas en alguén do PP. Está claro
que Piqué pode tripar moitos votos
a CiU. Tamén se propoñen isto co
Partido Socialista de Catalunya.
Despois de dous anos de maioría
absoluta do PP en España, agora
queren convencer ao electorado de
que Piqué é a única aposta renova-
dora en Catalunya e a única de
centro. Nin unha cousa, nin a ou-
tra. Se ben con Piqué cámbiase un-
ha cara, non o fan os alicerces ide-
olóxicos. Unha cousa si é verdade.
O efecto espellismo pode xogar
unha mala pasada aos nacionalis-
tas que encabezará Mas. E é que a
facundia de Piqué e o proxecto au-
tonomista que presentou Mas po-
den colocar a CiU alonxado do na-
cionalismo moderado do que fixo
bandeira durante os últimos anos e
que, non cabe dúbida, deulle moi-
tos votos. Ao menos o proxecto
Mas correu mellor sorte que o
doutros,... polo menos é conside-
rado constitucional.♦

Piqué quere a centralidade de CiU
A. MARQUÈS

A retirada de Jordi Pujol abre unha nova etapa en Catalunya da
que o PP quere tirar partido, para o que presenta a Josep Piqué
como candidato fronte a Artur Mas, que encabezará a lista de
CiU, a formación que máis ten que perder na actualidade.

Ba r ce lona

O xesto de Zapatero no debate
dos orzamentos foi preparado
polo seu equipo hai un mes

A.N.T.
Hai algunhas semanas, o presidente do goberno, José María Aznar,
acusara o portavoz do PSOE, José Luís Rodríguez Zapatero, de non
participar no debate dos orzamentos, o máis importante do ano. A
acusación servíalle para incidir na suposta falta de peso político do lí-
der socialista. A resposta de Zapatero foi convidar a Aznar a facer o
propio e a ter un cara a cara nas Cortes. O PSOE chegou a solicitar
que se televisase en directo o debate, cos mesmos razonamentos que o
goberno daba para ofrecer ampla cobertura na TV pública da cano-
nización de José María Escrivá de Balaguer, fundador do Opus Dei.

José Luís Rodríguez Zapatero.

Madr id



A claridade nas sondaxes electo-
rais de cara á cita do próximo do-
mingo, 27 de outubro, réstalle
interese á campaña para a segun-
da volta. As prospeccións coinci-
den en que Lula obterá ao redor
do 60 por cento dos sufraxios,
mentres que Serra quedará co 30
por cento.

Con estes datos enriba da
mesa e a progresión da intención
de voto (a esquerda aumenta a
súa vantaxe día a día), gran parte
da sociedade brasileira xa actúa
como se fose Lula o que coman-
da o goberno. Unha parte da opi-
nión pública, a máis favorábel a
Serra, enche os telexornais con
incógnitas económicas e sociais
que deberá responder o novo
executivo que tome conta do pa-
ís a partir de final de ano.

Igual que sucedera denantes
da primeira volta, moitos analis-
tas xa lle esixen responsabilida-
des a Lula pola grave crise que
atravesa o país. Incluso hai quen
anuncia que o goberno do Parti-
do dos Trabalhadores (PT) non
será quen de pagar as contas
pendentes co Fondo Monetario
Internacional e terá problemas
diplomáticos co Mercosur.

Estes agoiros forzan o sorriso
nos dirixentes do PT, que valoran
como moi positivos outros ache-
gamentos da sociedade civil,
“confiada en que as cousas van a
mudar para todos neste país”, tal
e como dixo Eduardo Suplicy,
unha das mans dereitas de Lula.

Aliados inesperados

A superioridade estatística nas
“apostas” previas aos comicios
creou estrañas alianzas e inespe-
rados apoios desde bancos políti-
cos ben afastados da esquerda
brasileira. É chamativa a atitude
de Ricardo Teixeira, presidente
da todopoderosa Confederación
Brasileira de Fútbol, que pediu
publicamente o voto para Lula
pese a que este candidato teña
dito en repetidas ocasións que
investigará moi polo miúdo a
xestión de Teixeira.

Pero o apoio sorpresa que
recibiu Lula e que deixou máis
descolocados os analistas foi o
de Paulo Maluf. O que foi nes-
tas últimas eleccións candidato
a gobernador do estado de São
Paulo pola dereita e noutras
ocasións aspirante a presidente
do país, pediu o voto para o PT,
tradicional seu inimigo desde
hai vinte anos. Este amor súpe-
to non só deixou co paso cam-
biado os votantes e compañei-
ros de partido do ex alcalde
paulista senón que se conside-
rou unha postura incómoda
desde a esquerda. Os xefes de
campaña de Lula aceptaron o
apoio, agradecérono coa boca
pequena pero rexeitaron darlle
maior publicidade, sabedores
de que a influencia de Maluf é,
para unha ampla capa da pobo-
ación, perniciosa no plano
electoral. ♦♦
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Moral
ningunha 
G. LUCA DE TENA

¿Que significa o
calificativo de
dobre moral

cando falamos da política
exterior dos Estados
Unidos? Seguramente
referímonos ao cerco de
Afganistán para tumbar
ao goberno con máis apoio
popular da súa historia, o
do bloque de esquerdas do
PDP que nin sequera
precisou do apoio dos
soviéticos para chegar ao
poder a comezos dos 80.
Para acabar co PDP de
Taraki, Washington armou
a prezo de ouro aos
mercenarios seudíes de
Ben Laden. Ao tempo, a
Casa Branca explicaba ao
goberno militar de
Massera na Arxentina un
método práctico para
evaporar trinta mil
opositores sen deixar
rastro ou obrigaba os
sandinistas a gastar os seu
orzamento completo en
defender o país dos
incendios e explosións da
Contra, outra invención
norteamericana.

A intervención decidida
contra calquera
reformismo, por
descafeinado que fose,
convivía coa ceba e engorde
de todo goberno que
probase ser ladrón e
reaccionario. Esta foi a
filosofía de Washington
durante a Guerra Fría,
tanto se mandaba Ford
coma se gobernaba
Chevrolet e facer crer que
as dúas liñas de actuación
tiñan como fin a defensa da
democracia era o encargo
da propaganda, segundo a
teoría de Walter
Lippmann: “a opinión
pública está para facer o
que lle manden”. Os que
mandan, faltáballe engadir.

Este trébede de bós,
canallas e propaganda (que
tamén permitía o canalla
amigo, nas figuras de
Anastasio Somoza e
Franco, por exemplo) xa
non val. Cando Bush II
insiste en que hai que
laminar Irak, non oferece
guerra por un ideal
democrático senón por
roubarlle o petróleo e os
gobernos da alianza son
convidados en nome da
futura participación
mercantil no espolio. A
franqueza da Casa Branca
ao recoñecer a súa vocación
delincuente pode ser unha
síntese nova da dobre vía
moral anterior pero o certo
é que deixa desmarcados a
moitos diarios vellos
(calificativo real) que
preferirían unha cabeza de
turco. Tamén desconcerta
na esquerda que segue a
acusar os norteamericanos
de dobre moral. Ás veces,
acelera a historia e
cáchanos cos apuntes un
algo pasados.♦♦

Serra non consegue
o apoio dos líderes da dereita

Os brasileiros xa dan
a Lula como presidente

CÉSAR LORENZO GIL
As enquisas anuncian unha vitoria folgada para Luís Inácio Lula
da Silva na segunda volta das eleccións presidenciais brasileiras.
Para desgracia do seu competidor, José Serra, sobranceiros líderes
da dereita tamén apoian publicamente a candidatura de esquerdas.

Luís Inácio Lula da Silva.

www.anosaterra.com
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A.N.T.
Milosevic e o seu réxime perde-
ron a batalla hai tempo, pero o
sistema que pereceu baixo as
bombas da OTAN sigue a dar
os seus coletazos e os seus pe-
quenos disgustos a Occidente.

O xuízo ao ex presidente da ex
Iugoslavia ante o Tribunal Penal
Internacional de Dan Haag ven
desde hai meses sorprendendo
aos observadores. En primeiro
lugar pola capacidade dialéctica
do antigo líder balcánico que se
defende a si mesmo con rara ha-
bilidade. Xa é un lugar común na
cidade holandesa dicir que Slo-
bodan Milosevic teríase gañado
ben o pan aquí exercendo de avo-
gado. Días pasados un xornal in-
cluía, na súa información do xuí-
zo, a seguinte paradoxa: “Milo-
sevic tratou de arrinconar as 124
testemuñas chamadas a declarar
na súa contra (...). En varias oca-
sións a estratexia deu resultado”. 

Diplomáticos co cu ao aire

Pero o golpe máis duro recibido
pola estratexia política atlántica
veu dado polo resultado das pasa-
das eleccións en Serbia. Pese ao
esnaquizamento do histórico Parti-

do Socialista, dirixido por Milose-
vic, as tres polas nas que agora se
divide aínda seguen recolectando
tres millóns de votos. Outros elec-
tores refúxianse na abstención. 

Avitoria de Vojislav Kostunica,
anulada pola baixa participación,
tampouco gosta nas chancelerías
occidentais. Kostunica é aceptado
como demócrata, pero tamén está
considerado como demasiado pró-
ximo ás teses do sistema anterior,
tanto no que respecta ás posturas
non demasiado proamericanas, co-
mo ao seu matizado interés por sos-
ter algunhas das conquistas do sis-

tema público de autoxestión.
As embaixadas da UE e dos EE

UU xa informaran con total clari-
dade aos votantes, antes dos comi-
cios, de que a súa opción era a do
economista neoliberal Miroljub La-
bus que logo resultou derrotado.
Occidente depositara neste home as
súas esperanzas para unha marcha
máis rápida do país cara unha pri-
vatización total da economía. As
axencias de prensa non deixaron de
observar que o resultado da primei-
ra volta deixou “coas pousadeiras
ao aire aos representantes diplomá-
ticos da UE en Iugoslavia”.♦
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A Milo Djukanovic, presidente de Montenegro,
non lle podían saír mellor os comicios lexislativos
celebrados o domingo último. Anticipados ante a
ruptura da coalición gobernamental por parte dos
socialdemócratas, pero sobre todo polos liberais,
como consecuencia do acordo asinado en Gorica
no pasado mes de marzo coa mediación de Javier
Solana para evitar a celebración dunha consulta
popular sobre a independencia, obtén agora, dun-
ha asentada, unha rotunda victoria que o solidifi-
ca internamente e o reforza de cara ao exterior.
¿Perdeu Solana? Non se sabe canto, pero algo si. 

A coalición proindependentista, formada polo
Partido Democrático Socialista e o Partido So-
cialdemócrata, obtivo 39 escanos dun total de 75.
A maioría absoluta permite á coalición “Lista De-
mocrática para un Montenegro europeo” formar
un novo goberno sen necesidade de formar alian-
zas. O bloque pro iugoslavo, dirixido por Pedrag
Bulatovic, obtivo 30 escanos. A Alianza Liberal,
catro, e o grupo étnico albanés, dous. A Alianza
Liberal, de signo independentista pero aliada con-
tra natura cos partidarios do mantemento indefi-
nido da Federación iugoslava, é un dos grandes
derrotados, ao deixar de exercer a condición de
bisagra na vida política montenegrina.

O discurso electoral de Djukanovic tivo dous
enunciados: primeiro, Montenegro debe participar
nunha federación libre con Serbia, en función do
acordo asinado coa mediación de Bruxelas; segun-
do, cómpre non renunciar ó dereito a declarar a inde-
pendencia no prazo de tres anos. O acordo de marzo
regulamenta as relacións futuras entre as dúas repú-
blicas iugoslavas. Serbia e Montenegro decidiron
manter unha unión libre, compartir un único asento
en Nacións Unidas e executar unha defensa e políti-
ca exterior comúns, ao tempo que administrarían a
maior parte dos seus asuntos internos por separado,
entre eles a política económica –cunha moeda pro-
pia, o euro. A aplicación dese acordo estancouse

cando os socios do Presidente Djukanovic lle retira-
ron o apoio por entender que renunciaba ao referen-
do e á independencia. O Acordo de Serbia e Monte-
negro foi ratificado polo Parlamento de Montenegro
co apoio da oposición proiugoslava.

Agora, a coalición independentista obtivo tres
escanos máis que nos comicios lexislativos cele-
brados en abril do ano pasado. Probabelmente ne-
sa circunstancia influiu tamén o fracaso dos comi-
cios presidenciais en Serbia, unha rémora coa que
Montenegro non desexa cargar. Fronte á intriga e
o conflito interminábel, Podgorica pretende ofre-
cer a imaxe dunha vida política progresivamente
normalizada. A insuficiente participación en Bel-
grado contrasta aquí cun 77,2 por cento do electo-
rado que emitiu o seu dereito de sufraxio.

¿Haberá referendo finalmente? Segundo Dju-
kanovic, o referendo debe ser a culminación do
proceso de restauración do Estado montenegrino,
completando o proceso en dous tempos. Nos
dous anos e medio que restan restablecerá todos
os símbolos e actuacións dun Estado que dende
1918 nunca estivo tan preto de selo plenamente.
A consulta popular será a fórmula final, pero o
compromiso executarase dende este momento,
de xeito irreversíbel, sen riscos externos nin
aventuras internas de difícil prognóstico. 

Os resultados electorais servirán para afortalar
a posición negociadora dos partidos pro indepen-
dentistas de Podgorica na elaboración da Carta
Constitucional do Estado de Serbia e Montenegro.
O empeño da UE en evitar unha nova independen-
cia balcánica deberá incorporar máis contraparti-
das. Djukanovic, con enerxías renovadas e amplia-
das, xa anunciou na noite electoral: “as nosas pró-
ximas victorias serán económicas”. ¿Poderá Sola-
na pagar a factura que lle vai pasar Djukanovic?♦

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

Montenegro:
Djukanovic cae de pé

XULIO RÍOS

Aquí fór a

A atitude electoral dos serbios
incomoda a Ocidente

A vitoria de Kostunica foi anulada pola baixa participación.



CÉSAR LORENZO GIL
Nesta sección irán aparecendo
os principais nomes do fútbol
profesional escrito en galego.
Para completar a lista con aque-
les galegos e fillos de galegos que
hai polo mundo adiante, pedi-
mos a colaboración dos nosos
lectores, co fin de demostrar
que o que sexa seleccionador de
Galicia terá moito onde escoller.

Iniciamos a serie cun coruñés
emigrante do balón. Incapaz de
xogar no equipo no que se
criou e debutou en primeira di-
visión, David Fernández Mira-
montes converteuse nunha das
fichaxes estrela dun dos princi-
pais equipos escoceses, o Cel-
tic de Glasgow. Así, por para-
doxos do destino, este deporti-
vista acabou xogando para un
equipo celta, aínda que bastan-
te lonxe de Vigo.

David Fernández pertence á
xeración que fixo amadurecer de
socato Xosé Luís Corral cando
adestraba o Deportivo, na tempa-
da 97/98. Obrigado a responder
ás expectativas dun equipo so-
brepasado pola súa propia sona,
o dianteiro comandou un grupo
no que tamén sobresaíran Vi-
queira ou Máikel. Daquela, o
Deportivo B facíase forte na se-
gunda división B e incluso optou
ao ascenso ao fútbol profesional.
O equipo quedou no duodécimo
posto pero naceran bos futbolis-
tas que terían que marchar para
lles deixar paso aos de fóra.

Coas botas ao lombo

David fichou polo Sevilla, pero

non tivo oportunidades e acabou
no Toledo a tempada 99/00. Ao
ano seguinte, da man do ex xoga-
dor do Barcelona Steve Archibald

ficha polo Air-
drie escocés. Nese
pequeno equipo, con outros futbo-
listas procedentes da liga españo-

la, fíxose un nome e chamou a
atención do Livingston, da Pre-
mier League escocesa. Alí foi
sempre titular e un dos futbolistas
máis queridos polo público gra-
cias á súa facilidade para facer

gol. Neste verán conseguiu o
seu soño, xogar nun gran-

de de Europa. No Cel-
tic, polo momento,

aínda non se fixo
co posto titular,
pero hai que
lembrar que no
equipo de Glas-
gow destacan
Henrik Larsson
ou Chris Sutton.

A día de ho-
xe, David xa le-

va un gol, o que
lle marcou ao FK

Suduva lituano na
Copa da Uefa. O galego

segue traballando día a día
para que nun futuro próximo
poida volver á liga española co-
ma unha estrela internacional.♦
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Correo electrónico: subs.anosaterra@terra.es

Galiza/Estado/Portugal 82 euros/ano, 41 euros/semestre.
Europa 99 euros/ano.
América 115 euros/ano.

¿España-
Para... que?
MANUEL PAMPÍN

Xa hai moito tempo que
deixei de seguir con
interese os partidos da

selección española de fútbol
de carácter amigábel.

Sempre me pareceron (agás
cando hai debuts de adestrado-
res, porque entón semella que
os xogadores espabilan na pro-
cura da súa confianza) unha es-
pecie de teatriños ambulantes,
daqueles que na nosa infancia
xurdían polas vilas cunha posta
en escena do máis cutre e cuns
contidos que máis paga a pena
esquecer.

E despois de tentar ver (di-
go ben: tentar ver) o horroroso
teatriño do España-Paraguai do
outro día, non me queda máis
remedio que capitular de novo.

Eu non son dos que din
aquilo de “pensa mal e
acertarás”… pero no asunto da
selección española de fútbol (al-
gún día falaremos desa españoli-
dade e dos seus representantes)
asínoo tallantemente; os
futbolistas só van ás convocato-
rias para encher peto e palmarés;
están máis preocupados de non
mancarse que de dar un bó
espectáculo, e ilusiónanse máis
con gravar spots publicitarios
para televisión que con gañar os
partidos, aínda que teñen en tor-
no a 2.400 euros por barba por
cada vitoria.

Como preparación, os ami-
gabeis de España non serven
para nada. Pero ¿saben onde
está a clave?; na Federación.
Seguindo a estela mercantilista
e feirante da UEFA e da FIFA,
eses señores con despachos e
coches de luxo, deciden ir
facendo patria por Logroño,
Granada, Albacete… reparten
milleiros de bandeiriñas coas
cores españolas, invitan os
rapaces dos colexios para que
fagan barullo… e xa está mon-
tada a festa. A cobrar da televi-
sión, a encher a estatística, e a
sair en prensa, radio e
televisión falando que a
experiencia foi moi positiva.
¡Un pouquiño de seriedade, que
despois, coma sempre, virán
Corea ou Illas Feroe e deixarán
ás grandes estrelas fóra da
Eurocopa ou do Mundial!

¿Cal é a solución? Para
min, doada; só terían que xogar
os encontros clasificatorios (esa
farsa onde os desequilibrios son
enormes) e nada de amigabeis
por pequenas capitais de
provincia para fomentar un país
de enseñas (máis pequenas ca
de Aznar na praza de Colón,
menos mal) e de traca.  

O de menos é o fútbol, a
“preparación”; o importante
para a Federación española,
como se fora unha correa de
transmisión do poder político,
é recuperar ás masas; que vol-
van a “furia española”, as na-
rracións “épicas” de Matías
Prats (aos actuais, Michel
incluido, pouco lles falta…) e
triunfos coma aquel fronte a
Inglaterra “a pérfida Albión”. 

En fin, que me perdoen os
paraguaios  pero con estas
trazas… ¿España para que?♦

AA  ‘‘PPRREESSEELLEECCCCIIÓÓNN’’  GGAALLEEGGAA

loita por facerse un oco na elite do fútbol escocés

Un deportivista entre ‘Celtics’
David Fernández

Nome:
David Fernández Miramontes.

Lugar e data de nacemento: 
A Coruña, 20 de xaneiro de 1976.

Equipo:
Celtic de Glasgow.

País:
Escocia.

Posto:
Dianteiro Centro.

Equipos anteriores:
Deportivo, Sevilla, Toledo,

Airdrie (Esc.) e Livingston

(Esc.)

FICHA

David conseguiu fama en toda Escocia gracias aos seus goles no Livingston.



Del Riego, fillo
adoptivo de Nigrán

Con dous actos consecutivos, o
concello de Nigrán nomeou a Fran-
cisco Fernández del Riego fillo
adoptivo, o primeiro que designa a
vila, o pasado día 19. O alcalde Ma-
nuel Rial foi o encargado de entre-
garlle a insignia conmemorativa. Á
cita do nomeamento, proposto polo
Instituto de Estudios Miñoranos,
acudiron ademais Xulio Ríos, Car-
los Meixome, Antón Mascato e Al-
fonso Álvarez Cacamo, entre outros.♦

As Redes Escarlata
en Ourense

O pasado sábado celebrouse na li-
braría Torga o acto de presentación
da asociación cívico-cultural Re-
des Escarlata en Ourense. Ao reci-
tal, dedicado a Vidal Bolaño e pre-
sentado pola actriz Begoña Mu-
ñoz, do grupo Sarabela, no que
participaron Xaquín Silva,  Ferrín,
Antón Dobao ou Luz Fandiño, foi
enmarcado por unha montaxe plás-
tica que correu a cargo dos irmáns
Xoán Carlos e José Luís de Dios.♦

Ánxeles Ruibal
na Coruña

As xornadas sobre literatura gale-
ga Cinco impactos poéticos en dic-
tadura que comezaron o día 21
contarán coa participación da can-
tante Ánxeles Ruibal o día 25, co-
mo clausura. A actuación, na que
interpretará cinco cancións musi-
cadas por ela mesma, terá lugar no
salón de actos da Real Academia
Galega e contará coa intervención
de Xesús Alonso Montero, quen
falará de Celso Emilio Ferreiro.♦

Cine e
emigración

O Teatro Principal de Compostela
ven celebrando dende o pasado día
22 ata o venres 25 as xornadas Cine
e emigración, organizadas polo
Consello da Cultura Galega. O ci-
clo inclúe a proxección de vinte pe-
lículas documentais que abarcan di-
ferentes aspectos do tema da emi-
gración galega a América. A expe-
riencia, que ademais presenta tres
mesas redondas, será levada poste-
riormente a outras cidades do país.♦
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alicia contempla como as follas do outo-
no se converten en fotografías que en-
chen de luz varias cidades e vilas en tor-

no a Ourense. Imaxes do país, concretamente de
Vigo, contén o filme Os luns ao sol, de Fernan-
do León de Aranoa, que entrou na fase final pa-

ra representar o Estado español na loita polos
Oscars de Hollywood. Máis luz engade o arqui-
vo de teatro Francisco Pillado, da Universidade
da Coruña, que edita nestes días A Virxe do Cris-
tal, adaptación para ópera que fixo Ramón Caba-
nillas sobre a base do poema de Curros Enríquez.♦
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O seu foi un xogo de alto risco.
Deixalo todo para adicarse a al-
go tan inseguro como a escrita.

Fixen unha aposta comigo
mesmo. Hai catro anos decatei-
me de que quería escribir, de
que o meu amor pola literatura
como lector tiña que entrar
noutra dimensión. Primeiro
aprendín a dominar as técnicas
da narración. Fixen moitos tex-
tos que non teñen nada a ver
con esta novela, pero pouco e
pouco funa atopando entre o
que escribía, ata que saíu o que
eu buscaba e puiden rematala.

Coido que é complicado fa-
lar do argumento desta obra.

É que non é unha novela li-
ñal. Construína dun xeito dife-
rente ás historias clásicas. Hai
un rapaz de vintetantos anos
que está en coma e recorda os
momentos máis importantes
da súa vida. Logo aparece o
pai, que xa sabe que o fillo
morreu e que nos transmite os
momentos máis importantes
da recente historia portuguesa
(o salazarismo, a guerra colo-
nial, o 25 de abril...). Por toda
a novela aparecen novos per-
sonaxes que se engaden e dei-
xan o seu pouso, que axudan a
construír a historia. 

Estruturei os capítulos co-
mo se alguén estivese visio-
nando un vídeo, con play can-
do o argumento avanza, con
rewind ao ollar cara ao pasado
e finalmente cun Stop/Eject.
Polo tanto, pódese falar de
montaxe cinematográfica, pero
eu prefiro falar de novela vi-
sual, influída pola forma de
contar moderna.

Volve vostede ao experi-
mentalismo nun momento no
que priman as historias con-
tadas ao xeito tradicional.

Interésanme máis que as
historias, a maneira de conta-
las, de facelas diferentes. Co-
mo lector, chegou un momen-
to no que cansei de ler sempre
libros que parecían feitos polo
mesmo patrón. Entendo que a
literatura ten que ensaiar no-
vos camiños. Cada autor debe
argallar unha trama diferente,
propia, que supere os libros xa
escritos e busque vías novido-
sas para explicar o que sente.
Iso é o que tentei facer con es-
ta novela.

A miña idea é implicar o
lector na novela. Que dúas per-
soas lean un libro diferente ca-
da unha, que a experiencia par-
ticular do que se achegue ao
meu traballo lle sirva para
completar o argumento.

Parece un cambio radical
de óptica pasarse da infor-

mática á literatura.
Nin tanto. No fondo, na in-

formática, cando creamos un
programa, escollemos de entre
varias opcións, a mellor solu-
ción para o que precisa o clien-
te. Nunha novela pasa máis ou
menos o mesmo. Temos uns
personaxes para os que preci-
samos crear un camiño cohe-
rente, escollermos a mellor so-
lución para cada un.

Pero, contodo, estou afeito
a cambios de vida. Empecei a
estudar Economía pero quedei
esgotado e busquei acomodo
na informática. Pero nunca
fun un informático ao xeito
clásico. Ata hai un ano non
comprei un ordenador, e foi
para escribir.

¿Que foi o que o decidiu a
escribir ese punto á parte? 

Unha boa amiga díxome
unha vez que unha persoa á que
lle gusta ler, ten a obriga de es-
cribir. Deille voltas ao consello
e acabei por pensar que tiña ra-
zón. Co diñeiro que tiña aforra-
do, trasladeime a Lourinhã, un-
ha vila mariñeira ao norte de
Lisboa, para atopar o escenario
perfecto para escribir. 

Primeiro escribía ao modo
clásico, coas comas e os pun-
tos no lugar certo e construín-
do historias con presentación,
nó e desenlace. Mais entrei
nun momento de crise e sou-
ben entón que se quería acabar
a novela, tiña que revolucio-
nar o método de traballo e ta-
mén o de narración. Por sorte,
resultou positivo o cambio.

Nese camiño de aprendi-
zaxe, ¿con que escritores con-
tou para se inspirar?

Esteticamente, o meu guía
foi António Lobo Antunes. Ta-
mén me gustan outros escrito-
res, como Javier Marías ou os
autores de primeiros do século
XX que procuraron novos ca-
miños narrativos.

Escritor profesional

Despois deste triunfo, ¿como
vai ser o seu futuro?

Pretendo ser escritor pro-
fesional. Xa non entendo a
miña vida sen literatura. Se-
guirei buscando ideas para
novos traballos. Agora estou
máis convencido ca nunca de
que debo seguir nisto.

¿Escolleu presentarse a
este premio por algo especial?

Coincidiu que estaba a pre-
parar o libro para envialo ás
editoriais cando ollei a convo-
catoria no Público. Eu leo a
cotío este xornal e pareceume
unha boa oportunidade para

conseguir relevancia nos me-
dios, algo moi difícil para os
escritores novos en Portugal.
Ademais, gustoume a idea de
que incluíse unha tradución a

outro idioma.
¿Coñece algo da literatu-

ra que se fai en Galicia?
Persoalmente nunca lin na-

da dun autor galego. En Portu-

gal a penas se publican libros
galegos e é moi difícil acceder
a estas obras.

Esta situación é moi co-
mún no meu país. Aquí só se
publican as novidades en por-
tugués (de Portugal) e tradu-
cións procedentes do mercado
anglosaxón. Por poñer un
exemplo, Javier Marías aínda
foi traducido este ano para o
portugués, a pesar de que a
súa novela Todas las almas
foi escrita hai máis de dez
anos. Pero a situación aínda
ten maiores paradoxos. Do
Brasil só chegan os clásicos,
como Jorge Amado e para alá
só se mandan libros de Eça de
Queiroz ou Fernando Pessoa.
Parece mentira que a proximi-
dade lingüística, igual que su-
cede coa Galicia, se traduza
nunha distancia tan enorme no
plano literario.

Pero a situación aínda se
pon peor porque xurdiu unha
literatura light que arrasa nas
librerías. Así que os menores
de 50 anos que empezamos
nisto temos difícil obter un lu-
gar nos estantes e unha reseña
nos medios.

Na súa obra repasa a his-
toria recente de Portugal.
¿Que opina da situación ac-
tual do país?

Estamos nun momento
fundamental para escoller qué
queremos ser. As circunstan-
cias portuguesas son difíciles,
cunha estrutura social que está
mudando e a previsión de que
o colchón económico que nos
deu a UE vai reducirse coa en-
trada de novos socios. Habe-
mos de ser conscientes de que,
ou ben damos un paso cara
adiante ou corremos o risco de
involucionar despois de tantos
progresos durante os últimos
vintecinco anos.

Os escritores portugueses
teñen unha presencia políti-
ca e social moi fortes como
líderes de opinión. ¿Apetéce-
lle a vostede ese protagonis-
mo público?

Gústame máis ser reserva-
do. Todos temos unha opinión
pero eu necesito distancia da
actualidade, das circunstan-
cias de cada momento para
conseguir a distancia suficien-
te para comprender o que pasa
sen se implicar de maneira de-
finitiva. Non quero estar no
ollo da polémica constante-
mente.♦
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‘En Portugal a penas existe a literatura galega’
Rui Miguel Oliveira, gañador do Premio Eixo Atlántico de narrativa

A quinta edición do Premio Ei-
xo Atlántico de narrativa gale-
ga e portuguesa foi un éxito
completo. Máis de 200 novelas
pelexaron polo triunfo que,
neste caso, viaxou cara a terras
lusas por partida dobre. Rui
Miguel Oliveira, premiado con
9.000 euros, fíxose mercedor
do certame polo seu “atreve-

mento estrutural”, tal e como
dixo o xurado integrado por
Luís Mourão, Vergílio Vieira,
Luís Miguel Queirós, Bieito
Ledo, Xosé Carlos Caneiro e
Ernesto Sánchez Pombo no pa-
pel de secretario.

A finalista foi São Moniz
Gouveia, poeta de ampla bi-
bliografía lírica, nada na illa da

Madeira e residente na cidade
italiana de Pisa. A súa novela
Hotel Paraíso, tamén foi a súa
primeira obra narrativa, polo
que este premio se converteu,
máis ca nunca, en trampolín
ideal para novos valores. A cea
de entrega dos premios vaise
realizar en Vigo, a principios
de novembro.♦

Presentáronse máis de 200 mecanoscritos

CÉSAR LORENZO GIL
O debut deste escritor lisboeta de 30 anos foi inmellorábel, segun-
do el recoñece. Hai catro anos deixou a súa carreira de informáti-
co para cumprir o seu soño de vivir escribindo. Hoxe, a súa apos-
ta a todo ou nada, consegue os froitos. Logo de gañar o Premio Ei-
xo Atlántico de narrativa, verá o seu libro Voar como os pássa-
ros, chorar como as nuvens (Um filme português) publicado en
galego por La Voz de Galicia e en portugués polo xornal Público.

C ARR O S SILVAR



Nº 1.053
Do 24 ao 30 de outubro de 2002

Ano XXV

O ‘Outono Fotográfico’ que co-
ordina a Casa da Xuventude de
Ourense trae a Galiza sobran-
ceiros nomes do panorama foto-
gráfico mundial. Do Brasil che-
gan os traballos de Elena Muné,
Rosa Veiga e Sebastião Salga-
do. Abbas, Miguel Bagús e Ma-
nuel Valcárcel, Piro retratan o
mundo muslime, a Indonesia
actual e a loita pola sobreviven-
cia dos saharauis, respectiva-
mente. Héctor Fernández de-
sentraña os segredos da fotogra-
fía arquitectónica. Francisco
Menjívar percorre Andalucía e
Xosé Luís Bóveda descobre a
verdadeira Finlandia. Miguel
Méndez, Ramón Caamaño,
Cristina Landeira, Antón Gar-
cía, Miguel Muñiz, Xosé Rodrí-

guez, Foplás, Tomás Vega, Si-
món Balvís e Santi Amil pescu-
dan no sentir colectivo da paisa-
xe física e humana de Galiza. 

Ademais, varios autores uti-
lizan a fotografía para pescuda-
ren na ollada sobre a conduta e
a esencia dos seres humanos,
para converteren as imaxes en
versos visuais ou confesións ín-
timas das súas arelas e inque-
danzas. Así se poden clasificar
os traballos de Koldo Mendaza,
María X, Géber García, Eduar-
do Ochoa, Odilo Mojón, Anto-
nio Rodríguez, Isaac Piñeiro,
Quim Farinha, Pastor Outeiral,
Roberto Ribao, Xacobe Melén-
drez, Olga Seoane, Mónica
Couso, Xoel Gómez, Andrea
Costas e Lurdes García.♦

Un mundo
con infindos rostros
O Outono Fotográfico
axunta autores internacionais e
diversas inquedanzas 

Eduardo
PILAR PALLARÉS

Sabes, Eduardo? En
realidade non hai
direito a que, para

reconstruír e evocar a tua
figura para alén do privado,
máis alá dos limites da
amizade destes anos, teña eu
que recorrer ás publicazóns
de homenaxe a Moncho
Valcarce, de quen tan ben
soubeche gardar memória .
Repaso a que leva por título
Semente en todos os campos,
editada por amigos,
compañeiros  e irmáns
–entre eles ti e Marcoa, na
casa do cal me lembro
asinando cada exemplar, ao
pé do poema da
contraportada- e
patrocinada por vários
concellos coruñeses, e alí, nas
fotos, estás ti. Nunha delas
rodean-te preciosamente
Moncho e Marcoa. És
concelleiro por segunda vez
en Culleredo, do BNG.
Antes, no 79, xa tiñas sido do
BN-PG, con tres
compañeiros. No 87, após as
presóns de autoridades civís
e eclesiásticas, Moncho fica
apartado da política
institucional e continuades ti
e máis a miña curmá Ana.

Non hai direito, digo,
porque o teu labor e agora a
tua morte non deverian
pasar desapercibidos. Son
unha pegada forte, inmensa,
en moitos que te coñecemos,
os compañeiros de angueiras
políticas, os amigos, as
persoas que te souberon
presidente da Asociación de
Viciños de Sésamo e Sueiro
–as duas parroquias de
Moncho, tamén-,
viecepresidente da
Federación nos últimos
tempos, teimoso defensor do
noso, loitador por dereitos
básicos dos desfavorecidos.
Tamén os compañeiros dos
coros que sempre téimache
en galeguizar, reivindicando
un repertorio no que
figurase a nosa música
tradicional e a dos novos
criadores. Foi nunha desas
cando te vin por derradeira
vez. Participávamos xuntos
nunha celebrazón das Letras
convocados pola Asociación
de Viciños da Gaiteira e dos
Castros, ti como cantor, eu
rememorando os vellos
tempos de  De amor e
desamor.

E evito mirar as fotos da
homenaxe que hai uns anos
che axudei a organizar-lle a
Moncho Valcarce –de novo-
no local da sua Biblioteca,
en Sésamo. Fai falta tempo
para aceitar a idea da
ausencia. A das persoas que
queremos e imos perdendo e
tamén a dunha certa forma
de viver a política e de
teimar en que siga vivo este
país. Xenerosa, discreta,
voluntariosa, sen enfeites
nen grandes palabras, sen
debilidades egoístas frente
ao poder. A que fai que a tua
morte pase con certeza tan
desapercibida para moitos,
ainda que non haxa direito.

Un adeus ao Café Dublín
CARLOS VILA

O Café Dublín, logo de dez anos na vangarda da renovación cultural
viguesa, pecha as súas portas. Ao longo de dez anos, tras as súas pa-
redes atoparon refuxio e liberdade algunhas das maiores figuras das
nosas músicas e letras contemporáneas. Do mesmo xeito que noutro-
ra nacían as grandes obras na calor dos cafés de vidros embazados e
tertulia continua aquí, a carón de cuncas fumegantes unha cidade chea
de oportunidades tivo a ocasión de encontrar o seu perfecto escenario.

Nesta plataforma aterraron outras áreas ademais das lúdicas
(música, concertos e festas) como a arte, a historia e máis a litera-
tura. O Dublín serviu de faro para os músicos noveis que estreita-
ron lazos cos máis experimentados. Por alí pasaron sons e voces no-
sas pero tamén se deron a coñecer os traballos dos outros eidos nos
que abrocha a cultura celta. Neste rueiro de Martín Códax, no cen-
tro de lecer de Vigo, un día pasaron o limiar a arte de Matto Con-
grio –do que saíron Carlos Núñez e Berrogüetto–, os Chieftains,
Boys of the Lough ou Capercaille, entre outros.  

Os que formaron parte daquel proxecto tiñan máis anceios dos
que cabían entre as mesas dun café. Alén da conversa e a conviven-
cia, había unha arela nunca satisfeita por darlle saída ao desexo de
revitalizar a cultura viguesa. Foi así que naceu un premio de novela
curta que se pode gabar de ter galardoado a Anxo Angueira, Manuel
Lourenzo, Antón Riveiro Coello e Ramón Caride, entre outros. 

Nos tempos nos que facer cultura se asemella máis a fabricar
parafusos que buscar nos intrincados camiños da arte e da poesía
novas vías, o soño que se forxou nas paredes do Café Dublín aca-
bou por esmorecer. Para os que quixemos que en Vigo, entre en-
costa e encosta, houbese un recanto para a maxia da música ou pa-
ra o sabor da boa literatura, sempre ficará a lembranza dun lugar
onde todo iso tivo o seu tempo e o seu aplauso.

A cultura non se fabrica, faise.♦

Carlos Núñez e Paddy Molonei, dos Chieftains, no Dublín.

A.N.T.
Ourense, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Celanova, Chan-
tada, Lugo, Maceda, Monforte de Lemos, Ribadavia, Com-
postela, Verín e Xinzo de Limia abren unha fiestra á alma do
mundo transmitida nas fotografías. Case 40 autores individuais
e 25 exposicións colectivas enchen o país coa luz das imaxes.

A noite
que che falei 2, de Héctor

Fernández.



Título: A paixón de Carolina Otero.
Autor: Ramón Chao.
Edita: Galaxia.

Nunca tanto se falara da Bella
Otero. Abondou que unha escri-
tora ben relaccionada da litera-
tura castelá tivese a ocorrencia
de escribir sobre ela para que,
tamén coa desculpa de que na-
cera na Galiza, o mimetismo ca-
racterístico dos medios de co-
municación actuais fixese o res-
to: seguramente non quedou un
no que non se falara, máis ou
menos polo miúdo, da vida e so-
ños deste fenómeno sociolóxico
que viu as primeiras luces en
Valga. Por iso, felicitémonos,
antes e nada, por que literatura
galega fora quen de dar resposta
a este reto. O dato é significati-
vo. Ningunha literatura está res-
trinxida ás fronteiras cartográ-
ficas da comu-
nidade falante
na lingua en
que se expresa.
Non, non se
nos entenda
mal. Dicímolo
porque, cando
na derradeira
ofensiva da
cultura opreso-
ra (moi ao noso
pesar non me-
rece outro calificativo) demostre
que é quen de ocuparse da nosa
realidade á vez que a cultura ga-
lega non mostre capacidade re-
presentativa, entón haberá que
tocar a defunto.

Nesta ocasión é Ramón
Chao, o veterano xornalista vi-
lalbés residente no país galo, on-
de desenvolve a súa actividade
profesional, quen, aínda fresco
na memoria o seu O camiño de
Prisciliano (outra figura históri-
ca da que non gustaría poder ler
máis cousas), nos ofrece unha
novela na que se dá conta dos
anos previos á súa chegada a Pa-
rís. Precedida por un texto de Ig-
nacio Ramonet (outro galego na
diáspora), exposto nunha mesa
redonda celebrada co gallo da
edición dun libro, non este, sobre
a Bella Otero, que sen embargo
serve de perfecta presentación
para a novela de Ramón Chao.
Dúas cousas a comentar das pa-
labras de Ramonet: a case pro-
mesa dunha segunda parte onde
se fala dos anos que lle restan a
Chao por tratar, e que serve de
acaída cobertura a unha novela
baseada na estratexia do manus-
crito atopado, tal é así que non
custa traballo entendelo incorpo-
rado na ficción. A seguir vén O
manuscrito atopado onde se in-
forma de como o narrador prin-
cipal atopa uns cadernos nos que
Carolina Otero conta a súa vida.
Este narrador volverá retomar a
palabra posteriormente no breve
epílogo que pecha a novela.

Os oito cadernos chegan
deica a súa segunda estadía

portuguesa e arrincan na infan-
cia de Carolina. É unha nena
que vive nun ambiente de po-
breza e desprotección; cunha
orixe moi á picaresca, nunca se
leva demasiado ben coa nai (de
reputación e conducta nada re-
comendábel). As súas particu-
lares inclinacións autosatisfac-
torias eran dificiles de entender
sen censurar a tan curta idade,
aínda que para ela fose a cousa
máis natural do mundo. 

Mais non é tan importante a
naturalidade expontánea, como
o feito de que a natureza lle pro-
porcione os primeiros coñece-
mentos sexuais ao ofrecerlle a
posibilidade de observar directa-

mente os comportamentos dos
animais en celo, porque isto po-
de axudar a explicar a liberalida-
de da que vai facer uso. Engáda-
se a isto que axiña atopará quen
a “estime” xustamente polo
mesmo que os demais a conde-
nan e no camiño non resta unha
mala area. Curiosamente, a úni-
ca persoa que lle presta atención
é un cura que manterá con ela
unha sospeitosa, pero positiva,
relación que, cando cesa, aboca
á rapaza a un negro futuro en to-
tal desamparo. Cando a violan,
el é o único que lle dá algún con-
solo, e tamén será o seu primei-
ro instructor musical. Cando el
falte, a soidade deixará a Caroli-

na nos brazos do sexo, podendo
mesmo coa rixidez, xesuítica do
orfanato, onde se nos confirma a
promiscuidade da nena e asisti-
mos a unha significativa instru-
mentalización do sexo. De aí
non hai nada á casa alegre de
Crucita, a súa verdadeira mestra
na vida, ela é quen lle ensina co-
mo vivir, a segunda persoa im-
portante na súa vida.

É o comezo dunha traxecto-
ria vital na que se entremesturan
soños de grandeza e perversida-
de sexual. A longa listaxe dos
seus amantes (por non chamar-
lles proxenetas) non ten nada
que envexar, por exemplo, a de
María Peres, a Balteira, nin na
cantidade nin na cualidade de-
les. En soidade, con varóns, con
femias, con ambos á vez, con
intelectuais, banqueiros, anar-
quistas, vellos, novos, relixio-
sos, xogadores, ricachóns, todo
lle serve á, por mal nome, Bella
Útero, e de todos tira algún pro-
veito. Sobre todo no material e
non no sentimental, aínda que
ela encara desde a indiferencia
as relacións; o mesmo que lle
fracasará a ilusión de chegar a
ser prima donna, o seu principal
soño. Mais isto dá pé á apari-
ción de ambientes humanos moi
diferentes, diversidade parella á
trashumancia inclemente á que
semella condenada. Eis un dos
alicentes desta novela, que
aposta como poucas pola explo-
ración da vertente sexual, e que
nos devolve, xa no remate, a un-
ha Carolina de só 15 anos da
que sorprende a pouca espabila-
ción mundana despois de tan in-
tensa vida comprimida.

Ao chegar á paráfrase do
romance portugués de (santa)
Iria (caderno III) enrúgasenos
o cello, non é para menos: a na-
rradora é Carolina, persoa de
pouca instrucción. Se ela o deu
entendido está ben claro que
calquera outro o pode facer, a
menos que non saiba ler (nese
caso tampouco lería a novela).
A súa presencia resulta inexpli-
cábel, a menos que non se estea
pensando nun leitor galego. 

Do resto, a leitura de A pai-
xón de Carolina Otero é doada.
A pesar de que poida parecer un
chisco confusa. É sen embargo
natural que así sexa porque as
lembranzas soen ser fragmenta-
rias e non tan nidias como dese-
xariamos. Por outro lado o feito
de concluir co diálogo da narra-
dora coa súa historia implica
que, como privilexiada coñece-
dora dos contextos de cada cou-
sa, ás veces deslice concordan-
cias para ela naturais e para nós
forzadas. Nembargantes, o paso
do tempo e das follas, ademais
de familiarizarnos coa maneira
de narrar amortece algo que
tampouco supuxo nunca unha
pexa mala de salvar.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Os nomes
da morte
Vítor Vaqueiro presenta unha
orixinal novela en Galaxia
na que a través de
testemuños o lector vai
implicán-
dose cada
vez máis
na
historia. O
argumento
xira en
torno á
morte dun
emigrante
galego no
Brasil, Her-
minio
Rotea.
Mediante o que contan sete
persoas que coñeceron ao fi-
nado, Vaqueiro logra manter
a atención de principio a fin,
amosando un gran dominio
da psicoloxía dos
personaxes.♦

Galicia
Contemporánea
Co desafortunado título
Tempos de sermos, a Universi-
dade de Vigo presenta unha
historia da Galicia
Contem-
poránea
que amo-
sa
aspectos
pouco es-
tudiados,
como a po-
lítica na
Galicia
liberal.
Gonzalo
Constenla e
Luís Domínguez encárganse de
editar esta obra que actualiza
estudios anteriores e que rema-
ta na década de 1980. A socie-
dade, a política e a economía
galega das últimas dúas
décadas son analizadas polo
miúdo neste extenso traballo.♦

Lexislación
igualitaria
Mulleres e políticas públicas
recolle varias ponencias
realizadas pola Fundación Ga-
liza Sempre a través dun semi-
nario, unha
mesa
redonda e
un debate.
O volume
intenta ana-
lizar o
papel da
muller na
toma de de-
cisións polí-
ticas e as sú-
as
consecuencias de cara a un
maior recoñecemento
sociolaboral. Nos diferentes
traballos participaron mulleres
representantes de distintos par-
tidos políticos –CiU, PNV, EA,
PSdG e BNG–, así como de
asociacións feministas de
distinta índole. Entre as
conclusións cómpre destacar a
diferencia que existe entre a le-
xislación e a súa aplicación
práctica.♦

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

2. MILLO VERDE
F. Fernández Ferreiro.
Xerais.

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

4. A LINGUA SECRETA.
Xesús González Gómez.
A Nosa Terra.

5. MATERIA PRIMA.
Varios autores.
Xerais.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. TRES TEMPOS E

A ESPERANZA.
Mariví Villaverde.
A Nosa Terra.

2. TECNOLOXÍAS DA
COMUNICACIÓN.

Domingo Docampo.
Xerais.

3. GUÍA DAS LINGUAS
DE EUROPA.

Xosé Henrique Costas.
Positivas.

4. CONVERSAS CON
XOSÉ CHAO REGO

Daniel López Muñoz.
Xerais.

5. AS LAVANDEIRAS
Mari Vega.
A Nosa Terra.

Tabela das letras

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

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

Esta novela
aposta
como
poucas pola
exploración
da vertente
sexual.

A Lolita que quería ser prima donna
Ramón Chao recrea a vida sexual de Carolina Otero

Carolina Otero.
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Título: Capital da dor.
Autor: Paul Eluard.
Tradución: Laurence Brault e Helena Gzlez.
Edita: Espiral Maior.

Cando xa tiña dicidido escribir
esta reseña puden desfrutar de
novo, casualmente, da xa mítica
película de Jean Luc Godard:
Lemmy Caution contra Alpha-
ville. Pasaran vinte anos dende a
última vez que vira a fita e o que
máis me sorprendeu, do moito
que o tempo omitira na miña
memoria, foi a aparición do li-
bro Capitale de la douleur nas
mans dos protagonistas. A parti-
res de aí a sucesión de versos de
Eluard, e non só deste poema-
rio, xurden constantemente.
Godard non os introduce coma
cita erudita ou coma homenaxe
ao poeta, senón como pedra an-
gular na resolución da trama.
Fronte a un mundo privado da
emotividade, onde a biblia é un
dicionario onde van desapare-
cendo as palabras que reflicten
os sentimentos, o cineasta opón
o poder revolucionario do “mo-
vemento” surrealista: Liberda-
de, Amor e Poesía, aínda que
estas tres palabras eran para eles
unha e o mesmo. 

Amor e liberdade serán as
constantes temáticas e viven-
ciais de Eluard mesmo cando
este deixe de ser surrealista. Un-
ha anécdota prestada do libro de

Xesús González Gómez, un dos
maiores entendidos sobre surre-
alismo en Galiza, Antoloxía da
poesía surrealista, servirá para
ilustrarnos: conta X.G.G. coma
Eluard xa tiña elaborado o seu
célebre poema “Liberté”, des-
pois incluído no poemario Poe-
sía e verdade, pero non baixo a
advocación desta palabra senón
da do nome da
súa segunda
muller, Nusch,
e como a súa
entrada na Re-
sistencia e no
PCF lle fixo
cambiar o títu-
lo e suposta-
mente a óptica,
e digo suposta-
mente, xa que
non coñezo
mellor e máis fermoso exemplo
de como solucionar a dicotomía
Liberdade/Amor, sendo como
son perfectamente intercambiá-
beis e igualmente efectivas. 

Non está tan divulgada sen
embargo a xénese de coma este
poema chegou a ser popular e
mesmo case o himno da resisten-
cia francesa, co permiso da po-
pularidade de Boris Vian e de
Jacques Prevert. Cicero Dias, o
pintor brasileiro, atopábase, de-
safortunadamente, en Alemania
no ano 42, cando Brasil lle de-
clarou a guerra a este país; nun

troco de prisioneiros poido libe-
rarse. Pasou por París onde o seu
amigo Eluard, sempre fuxido e
escribindo baixo seudónimos, lle
entregou o texto do poema. Ci-
cero Dias chegou a Lisboa vía
España, onde por certo tivo máis
problemas que coa Gestapo, e
dende a capital portuguesa o po-
ema voou ata Londres onde o re-
cibiría o poeta Roland Penrose

daquela aviador
na RAF. Ao pou-
co tempo as cida-
des e vilas france-
sas víronse bom-
bardeadas con
octavillas impre-
sas co poema. É
innegábel que se
aproxima bastan-
te a un acto surre-
alista.

Queda aber-
ta, por certo, a
polémica de se
Cunqueiro no
seu poemario
Poemas do sí e
non recibiu a in-
fluencia de Paul
Eluard e o surre-
alismo; García
Garcés, Carballo
Calero, e G. Ric-
ci son valedores
desta tese, Ferrín
combátea, sen
embargo. O pro-

pio Cunqueiro nun artigo de
1974 “Paul Eluard en Compos-
tela” tampouco axuda demasia-
do a clarificar esta visión, aínda
que si amosa unha rendida ad-
miración polo autor e apunta a
súa influencia nas obras de Ma-
nuel Antonio e Luís Pimentel.
Os textos de ambos poetas están
aí e cotexalos pouco custa e
axudan moito a non caer en lu-

gares comúns. O importante en
todo caso é que dende o ano 97
contamos cunha tradución ao
galego de Capital da dor en Es-
piral Maior, da man de Lauren-
ce Brault e Helena González
que é, dende logo, moitísimo
mellor que a publicada por Vi-
sor en castelán, ateigada de
erros por mor dos “falsos ami-
gos” que o tradutor non deu sal-
vado. Tamén advertir dunha
edición en forma de antoloxía
que dos Últimos poemas de
amor editou este ano Relogio
d´Agua (Lisboa), pero que, re-
coñezo, non tiven tempo de ler.

Quédame só invitar os lec-
tores, a celebrar o 18 de no-
vembro o cincuenta  aniversa-
rio do seu pasamento, coa lec-
tura desta brillante Capital da
dor. Hai que dicir que en 1995
o centenario do seu natalicio
celebrouse discretamente nun-
ha Francia “ocupada” e preo-
cupada pola edición do Libro
negro do comunismo e do
“execrábel” crime cometido
contra Lois XVI. En semellan-
te contexto a figura dun home
libre coma Eluard quedou des-
debuxada. Leamolo aínda que
só sexa, como dicía Rilke: non
para vencer senón para resistir,
coma desafío a baixeza que
prolifera ao noso redor.♦

ADOLFO BOADO

...Escribín o teu nome: Paul Eluard
No cincuenta aniversario do pasamento do poeta surrealista

As cidades
francesas
víronse
bombardea-
das con
octavillas
impresas
co poema.

Paul Eluard

Vasco-Oriental
Título: Nere Ekialdean.
Autor: Benito Lertxundi.
Edita: Elkar.

Benito Lertxundi é un dos
cantantes vascos con máis
longo percorrido. Desde
aquel seu primeiro Ez Dok
Amairu, de 1971, pasaron
moitos anos e moitos
acontecementos por diante da
súa carreira. Neste seu último
traballo, o intérprete de Orio
inspírase en Oriente e na
forza dos sons que chegan de
alá para mesturalo coa
tradición seguida por
Lertxundi. “As cancións flúen
coma o vento do leste, suaves
na súa pausa e ritmo; son
intensas e misteriosas coma a
area quente do deserto; son
gaivotas de esperanza
enredando coas ondas.”♦

Con unto
de música
Título: Caldo de folk.
Grupo: Varios.
Edita: Clave Records.

Vinte temas e vinte grupos. Es-
ta escolma diversa e ampla da
música folclórica galega une
voces de onte e hoxe na procu-
ra da identidade que xorde dos
sons tradicionais da nosa terra.
Xorima, Fuxan os ventos, Luar
na lubre, Uxía, Keltoi, Carmen-
dolores, Xosé Manuel Budiño,
Muxicas, Na Lúa, Paulo Quín-
tana, Antonio Seixo, Ricardo
Portela, o grupo de danza do
IGAEM, Chouteira, Xeque ma-
te, Brétema, Bieito Romero,
Ruxe-Ruxe e Trasmundi
compoñen un panorama rico en
matices e sobrado de sabedoría
histórica.♦



Título: Cuéntame.
Canle: TVE 1.
Horario: Xoves ás 22 h.

Xa escomezou o bombardeo, e
non o de Bagdad: o de Aino-
has, Mais e outros chiripitifláu-
ticos nomes que excusamos ci-
tar e que semellan condición
sine qua non para concursar
nestes programas. Aquí non va-
len Carmes ou Manolos, pouco
aceptábeis para portar ese gla-
mour que introduce sen remi-
sión a estes mocetes nas nosas
vidas. ¿Habería que voltar,
aproveitando o revival precon-
ciliar da canonización do “xefe
de obra”, á censura na pía bau-
tismal ou xulgado destes
barbarismos? A presencia dun-
ha tal “Tenesoya” noutro fene-
cido concurso xustificaría por
sí soa tan retrógrada proposta.

Vexamos qué opcións lle
quedan a quen queira absterse,
en plan anacoreta televisivo, da
visión e aínda da escoita destes
dous Titanics das audiencias, e
as flotiñas de programas auxi-
liares que os secundan e que
ocupan boa parte das horas en
que adoita ser razoábel ver a te-
le, e parte das que xa non (co-
mo indicaba Rodríguez Ibarra
na entrevista con Fuentes, co-
ñecedor do que realmente pre-
ocupa o pobo). 

■ O ETERNO FÚTBOL
SEGUNDO O ETERNO MICHEL

Unha alternativa á altura dos
concursos citados, tanto en au-
diencia coma en extensión ho-
raria, é a do fútbol, onde aos

clásicos encontros de sábados e
domingos (tamén venres se su-
mamos a 2ª B, e algún día da
semana cando hai partidos
aprazados por apagóns ou cou-
sas tales), engádese a soporífe-
ra sesión continua das ligas eu-
ropeas. Todo isto chega a for-
mar un continuum tal que un
pregúntase se non se tratará
dun partido eterno, sen gol de
ouro que o interrompa, onde
días coma o luns supoñen un
simple descan-
so, aproveita-
do, con todo,
para analizar a
xornada li-
gueira anterior
e anticipar os
lances europe-
os do día se-
guinte.

A pesares
dese fastío de
partidos intras-
cendentes e ri-
vais de matute, das súas repeti-
cións en diferido ata o esguince
ocular, a cousa aínda sería leva-
deira para quen, inoculados do
virus balompédico desde a tenra
infancia, estimamos que un
Genk-Panathinaikos aínda é un
espectáculo dignísimo compara-
do cun telediario gubernamental
ou un galiñeiro de tertulianos
medio “colocados”. Dicimos se-
ría, senón fora pola presencia
pertinaz e inamovíbel dese cate-
drático da palabra chamado Mi-
chel, especie de fío musical das
transmisións da “Champions”.
Especialista en ponderar as vir-
tudes e superioridade sobre o in-
fiel de, principalmente, o “seu”

Real Madrid, a pelexa deste ho-
me coa língua e co enxeño é
proverbial. Se algún mérito ten,
ao contrario de cando era xoga-
dor, é unha perfecta regularida-
de: dí as mesmas parvadas con
pretensión de agudeza que pro-
fería cando escomezou, hai case
dez anos. Tampouco é de estra-
ñar a súa pouca evolución, pois
o que natura non dá, nin ler dia-
riamente o Marca o presta.

Deprimidos polo zumbido
persistente da voz do madrileño,
inasequíbel ao desalento, malia
o pouco atinado dos seus vatici-
nios (uns gregos empataronlle
ao Madrid desafiando a orde na-
tural das cousas e do fútbol, on-
de como se sabe os españois son
infinitamente superiores a todos,
polo menos segundo o catecis-
mo micheliano), e aínda sen sa-
ber moi ben se o terceiro do gru-
po vixésimocuarto ten posibili-
dades de clasificarse empatando
na casa do líder da liga turco-
chipriota, chegamos ao xoves.

■ RARA COMBINACIÓN
DE ÉXITO E CALIDADE

Especie de oasis dos “shares”, o
xoves a máxima audiencia lé-
vaa a serie Cuéntame, na que o
éxito de público permiteulle un-
ha segunda tempada en cartel.

Cunha realización correcta,
gusten máis ou menos certos
protagonistas (os pais de fami-
lia  imaxinaríaos un doutra pin-
ta, pero a estilización enténde-
se), o mérito da série reside no
material escollido, a lembranza
dos anos 60 e 70 na España
franquista a traverso dunha fa-

milia máis ou menos standard
de clase media-baixa, inmersa
nas vicisitudes do desarrollis-
mo daqueles anos.

O interese desátase por dúas
vías ben combinadas. Unha é a
evocación costumista co seu to-
que nostálxico, con contínuos
subraiados sobre a estética, ob-
xectos de consumo, modas e
demáis envoltorios da época. E
outro é a referencia, aínda que
sempre nun ton conciliador e
moderado, pero aínda así insó-
lito na tele española, ás circuns-
tancias políticas e sociais do
momento. Cos ventos políticos
que corren xa hai tempo, de es-
quecemento ou mesmo xustifi-
cación da ditadura, este sinxelo
recordatorio das miserias da so-
ciedade franquista, inxertadas
na visión amábel das vidas dos
protagonistas, supón unha lem-
branza necesaria para quen, por
idade, recrean o narrado e para
quen non o viviron nin oiron fa-
lar moito ou nada daquelo.

O éxito de televidentes in-
dica que á xente non lle intere-
san só as naderías e murmura-
cións repetidas ata o delirio,
outra cousa é que non haxa al-
ternativa que ver. E xa que as
teles non fan máis que repetir
clónicamente os modelos de
éxito noutras canles, non esta-
ría mal que en troques de rein-
ventarse os concursos xa sabi-
dos botasen man desta serie, e
tivéramos na TVG, por exem-
plo, o noso “Cóntame”, dentro
do que aquí se poda contar, con
permiso da autoridade.♦

G. VILAS
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Dez Eme
Nº 5. Xuño de 2002. Prezo 7 euros.
Coordina: Ramón Mais e Xosé Gómez Alén.
Edita: Fundación 10 de marzo.

Ramón Maiz reflexiona sobre
os partidos e as eleccións en
Galicia. Xosé Manuel
Álvarez estuda os partidos
políticos na actualidade.
Lucía Fernández-Morais e
Edelmira Barreira estudaron
o comporta-
mento elec-
toral dos ga-
legos nas úl-
timas
eleccións de
2001.
Raimundo
Viejo analiza
os novos sis-
temas de
achegamento
á política. Antonio Prado fai
un informe sobre o ensino ga-
lego entre 1970 e 2000.
Baixo o nome da Fundación
10 de marzo, publícase un
dossier sobre a relación entre
as formacións políticas e a
OTAN e o referendo no que
se decidiu o ingreso do Esta-
do español nesta organización
en 1986.♦

Galicia ambiental
Nº 8. Ano 2002.
Dirixe: Evelia Carballo.
Edita: Consellería de Medio Ambiente.

Dáse conta neste número das
novas políticas de tecnoloxía
ambiental baseadas na produ-
ción limpa e que procuran
evitar que queden refugallos
nos procesos industriais. Ex-
plícase o
programa
da Xunta
para com-
bater o de-
foliador do
eucalipto,
gonipterus
scutellatus
GyII. Inclú-
ense
fotografías
extractadas
da exposición A natureza
agochada, obra de Francisco
Cristobo e Victoriano Urgorri.
Ademais, aparecen as
principais novas relacionadas
co Departamento de Medio
Ambiente.♦

Compostelán
Nº 121. Outubro de 2002. De balde.
Dirixe: Pilar Comesaña.
Edita: Finisterre.

Esperanza Calvo recupera a
tradición do Orfeón Terra
Nosa. Alberto
Casal en-
trevista a
Xan
Casas, dra-
maturgo
que prepa-
ra unha
obra ao re-
dor de Feli-
pe II de
Habsburgo.
Dáse tamén
información sobre o festival
Galicreques 2002. Alberto
Ruíz retrata o artista Manuel
Vilariño.♦

Conceto: Bruce Springsteen coa E Street Band.
Lugar: Palau Sant Jordi.
Data: 16 de outubro.

Bruce Springsteen actuou por pri-
meira vez en Barcelona no ano
1979. Os seus seguidores aínda
non eran lexión, pero aquel con-
certo marcou o principio dunha
cita fixa do músico norteamerica-
no con Cataluña. O pasado 16 de
outubro volveu ateigar o Palau
Sant Jordi, cun aforo de 18.000
persoas que esgotaron en moi
poucas horas as entradas postas á
venda. A metade do concerto púi-
dose seguir en directo pola MTV,
unha emisora que está na oferta
de tv por satélite. Puidemos apre-
ciar máis unha vez os peares prin-
cipais no que se sostén a fidelida-
de do público á proposta de
Springsteen, incluso máis alá dos
altibaixos creativos que se podan
xulgar: honestidade e entrega.

Cando se cobran trinta euros

por unha entrada o menos que se
pode pedir é sair satisfeito do in-
vestido. Poucos artistas poden
garantir con seguridade esa di-
versión e o de New Jersey é un
deles. No ano 1993 fixo a súa
única visita ao noso país, cun
dos concertos máis recordados

daquel Xacobeo-93 no Monte
do Gozo, e pasados nove anos
segue dando a mesma imaxe de
entrega ao público. Desta volta
era o regreso ao escenario coa
E-Street Band e a presentación
do seu último álbum The rising,
con cancións escritas despois do

11 de setembro. Algunhas decla-
racións chegadas desde América
parecían sinalar un implícito
apoio de Springsteen á política
do goberno Bush, pero nos con-
certos europeus, en París e Bar-
celona, fixo suficientes chiscos
de ollo ao público para darlle a
entender que a súa posición crí-
tica co chauvinismo do seu país
permanece, como deu a enten-
der no seu Born in the USA.

Paga a pena revisar tamén as
letras de Bruce Springsteen, pa-
ra constatar que non nos pasa
como naquela película Cidadán
Bob Roberts, na que un cantan-
te country facíase candidato á
presidencia con baladas delicio-
sas que agachaban letras discri-
minatorias e fascistas en estado
puro. O rockeiro norteamerica-
no pasa con sobresainte o exa-
me, en directo e por escrito.♦

XAN CARBALLA

Bruce Springsteen, a honestidade no escenario
O rockeiro norteamericano actuou en Barcelona

Cuéntame, un oasis na máxima audiencia
As alternativas a Operación Triunfo e Gran Hermano

Música

O éxito de
Cuéntame
indica que
á xente non
lle interesan
só as
frivolidades.



¿Cal é a principal contribu-
ción de Luz Pozo Garza á li-
teratura galega? 

Fixen deliberadamente tres
ensaios sobre a figura e a voz li-
teraria de Luz e non un ensaio nin
un estudio de historia da literatu-
ra galega, aínda que tamén sei
que así se contribúe, quéirase ou
non, a facer historia. Entón, se ti-
vese que sintetizar esa faísca po-
zogarciana falaría, quizais, da
conxunción interdependente de
amor, plenitude vital e liberdade
en dialéctica loita cos seus con-
trarios, como centro temático, e a
clásica lixeireza aérea do seu ver-
so, como característica formal. 

¿Cal foi a intención pri-
meira deste libro?

Este libro, como todos os
meus –coa excepción de O con-
tradiscurso das mulleres, que o
fixen en menos de dúas sema-
nas– foise escribindo pouco a
pouco e en distintos momentos,
sempre como algo que me pare-
cía necesario, pero foi prepara-
do e reescrito como libro para o
oitenta cumpreanos da autora, e
Edicións Linteo fixo todo o po-
síbel para que nesa data tanto
Luz coma min tivesemos a obra
nas mans. Neste sentido, é unha
homenaxe persoal á obra dunha
vida e tamén dunha amiga. Pe-
ro, por enriba de todo, o libro é
para min un acto de xustiza e de
solidariedade: unha obra de re-
coñecemento a unha excelente
poeta, a unha crítica intelixente
e a unha persoa admirábel.

¿Que hai nel de Carmen
Blanco?

Sempre procuro escribir en
positivo, máis ben falando do
que me gusta e calando o que non
me gusta. E o peor para min é
que incluso, por razóns políticas
de reconstrución da memoria his-
tórica, especialmente das mulle-
res aínda que non só das mulle-
res, teño escrito sobre algunhas
cousas que non me gustaban na-
da nin compartía en absoluto. É
algo que non quero facer máis.
Agora en todo o que fago e, es-
pecialmente, en Unión libre, os
cadernos libertarios que desde
1996 coordino con Claudio [Ro-
dríguez Fer], deixo falar a miña
voz máis radical, crítica e creati-
va. No caso de Luz e deste libro
resulta evidente que está escrito
desde o pracer e a identidade, por
isto aínda que me baseo sempre
nos datos obxectivos, en realida-

de constrúo un ensaio cando re-
constrúo Luz Pozo Garza, e, nes-
te sentido, invento a miña Luz
–toda creación é sempre unha in-
vención–, pero non a manipulo,
non trato de facela coma min, nin
como a min me gustaría que fose.
Ela e máis eu somos moi distin-
tas. As nosas obras así o demos-
tran. Pero penso que tamén com-
partimos moitas cousas e existen
entre nós afinidades profundas
dentro das tamén profundas dife-
rencias. Gústame o seu posicio-
namento positivo ante a vida; o
seu vitalismo; e a súa exaltación

da natureza, da sensualidade, do
amor, da liberdade e da beleza...

¿Pensa que a obra de Luz
Pozo está suficientemente re-
coñecida?

Nos últimos anos recibiu
moitos premios e honras e foi
colocada nunha certa posición
relevante dentro do sistema lite-
rario. Isto é recoñecemento so-
cial, pero o coñecemento e o re-
coñecemento profundo, tanto
persoal como artístico é algo moi
distinto. A min non me interesa o
sistema, aínda que no libro falo
tamén destes aspectos socio-lite-

rarios, a min o que me interesa é
descubrir a voz de Luz, revelar a
súa poesía –se isto é posíbel–,
dar a coñecer con razóns fiábeis
o seu valor, porque sei que este
recoñecemento profundo é algo
bastante escaso no mundo litera-
rio galego e que afecta, como é
lóxico, especialmente ás voces
máis profundas, que non se po-
den ou non se queren recoñecer.

Fala na súa obra A ave do
norte da filiación matriliñal
con Rosalía: a grande Nai sim-
bólica. ¿As autoras galegas
arrastran a ferida –ou a luci-

dez– do sol negro rosalián?
Arrastran, dunha maneira ou

doutra, as autoras –como os au-
tores– máis profundas e cons-
cientes da problemática humana,
especialmente cando se combina
a consciencia de clase, de sexo,
de tempo e de lugar, arrastran esa
lucidez dolorosa, pero de manei-
ras moi diferentes. Comprendo
as distintas posicións, pero eu es-
tou con quen combate a ferida
coa propagación do pracer, con
quen está pola vida e contra a
morte. Rosalía e Luz, por exem-
plo, son, neste sentido, opostas, a
Rosalía asómbraa a sombra e a
Luz asómbraa a luz. Son como
dúas caras dese sol negro. 

¿Quen son a profunda
Rosalía e a Luz profunda? 

As dúas comparten unha
profunda poética de luscofusco,
pero teñen miradas diverxentes:
son, respectivamente, a sombra
e a luz. A lucidez de Rosalía ilu-
mina a sombra e as sombras de
Luz levan a luz vital do seu no-
me. O diálogo rosaliano de Luz
apréndenos, entre outras cousas,
que no recoñecemento está o
coñecemento, que non hai que
matar a ninguén para ser al-
guén, pois, ao mellor, se pode
ser moito máis revivíndoo. Só o
que é e o que sabe recoñecer,
porque brilla con luz propia e
non ten medo a ser escurecido.

¿É Luz Pozo unha autora
da vangarda?

Da vangarda en sentido pro-
fundo, pois contribúe ao avance
humano. No número monográfi-
co da revista Ínsula dedicado á
literatura galega que saiu hai uns
meses e que eu coordinei baixo
o epígrafe Galicia viva: líneas
abiertas, Luz fai un artigo que
alude no título á revolución si-
lenciosa e fala, por exemplo, de
Pimentel. Para min Pimentel é,
sen dúbida, vangarda profunda,
porque leva á revolución pro-
funda do ser humano. Mais a
historia da vangarda é moi com-
plexa e habería moito que mati-
zar e contextualizar. Por exem-
plo, no caso de Luz, no terreo
formal e en moitos outros aspec-
tos, incluídos os temáticos, eu
creo que Luz Pozo é máis unha
clásica que unha vangardista, e
así a defino no meu ensaio, “un-
ha mestra e unha clásica”, aínda
que teña elementos vangardistas
como a integración multiartísti-
ca ou a da arte e a vida.♦
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Carme Blanco
‘Comparto a visión positiva e vitalista

de Luz Pozo’
OLGA NOVO

Vén de
publicarse na

Editorial Linteo
de Ourense Luz
Pozo Garza: a

ave do norte, un
estudio sobre a

vida e a obra da
escritora

ribadense escrito
pola profesora e
ensaísta Carmen
Blanco. Un libro

que deita
claridade sobre

o acontecer vital
e literario da

autora do
Códice

Calixtino. 
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Amiña asistencia ao cine,
con certa capacidade de
discernimento, corre

paralela á carreira cinemato-
gráfica de Woody Allen. Desde
hai trinta anos, con Toma o di-
ñeiro e corre, eu, como moitas
persoas da miña xeneración,
vimos todos ou case todos os
seus filmes, atá o máis recente,
Un final made in Hollywood.
Naquela primeira película rin-
me e mirei ao seu protagonista
con simpatía. Logo fun gozan-
do das súas obras, nalgunhas
máis e noutras menos, ás veces
parecéronme imperfectas, co-
ma se lle faltase algo para a re-
dondez, pero sempre me resul-
taron interesantes. Agora, can-
do acudo a velo, son conscien-
te de que vou presenciar un clá-
sico, alguén que permanecerá
dentro de varias décadas como
exemplo da época que a min
me tocou vivir. Igual, máis ou
menos, que outras xeneracións
son contemporáneas de Char-
lot. 

Allen comezou aos dazase-
te anos vendéndolle chistes a
algúns humoristas de radio.
Tempo despois creou o seu
propio número de coarenta mi-
nutos, a base de humor, e re-
presentouno por todo xénero
de clubes e locais. Unha vez
que lle pediron que o alongase
a unha hora, el negouse alegan-

do que o que engadise non tería
calidade e o espectáculo perde-
ría en tensión. Así, celoso sem-
pre da súa arte, evitou ser de-
glutido pola xigantesca indus-
tria do entrenimento e hoxe é
considerado por case todos un
creador, orixinal e independen-
te. Alguén que non está dispos-
to a renunciar á calidade, que á
longa o fará perdurar, por un
pouco máis de diñeiro. Trátase,
por suposto, da mesma inter-
pretación da propia obra que ti-
veron todos os clásicos, por iso
hai tan poucas persoas que che-
guen a selo, alén do talento
persoal necesario.

A través da súas actuacións
en solitario neses clubes, Allen
foi depurando o personaxe que
hoxe coñecemos e que resulta
un trasunto, bastante distinto,
do Allen real, tan parecido un a
outro como Charlot a Charles
Chaplin ou Groucho a Julius
Henry Marx. Ao cabo, un actor,
un cómico que diría Fernán
Gómez. A desaparición deste
circuito de clubes dificulta ou
mesmo impide a aparición de
novos humoristas do mesmo
calibre. O contacto directo co
auditorio é, sen dúbida, o que
permite destilar lentamente o
estilo destes personaxes. 

En 1992 puden comprobar
en Estados Unidos a intensida-
de da campaña desatada contra
el, a partir de cuestións perso-
nais, moi de moda tamén para
botar abaixo a Bertold Brecht,
a Sartre ou a calquer creador de
referencia para a esquerda e
hoxe incómodo nesta vaga de
dereitismo.

Allen é demasiado amigo
de pensar por si, demasiado re-
al (Delitos e faltas constitúe
unha das obras máis críticas da
cinematografía coetánea norte-
americana) e, ademais, resulta
demasiado gracioso e polo tan-
to capaz de penetrar con certa
facilidade no público. Un indi-
viduo así vólvese perigoso,
nunha industria tan predetermi-
nada como a do cine nos Esta-
dos Unidos. Moita prensa no
seu país está contra el, en base
a magnificados asuntos de al-
coba. Cercado, comeza a visi-
tar cada vez máis Europa, hoxe
por hoxe bastante máis toleran-
te coa arte que o seu socio da
OTAN. Quizá acabe exiliándo-
se no vello continente, como xa
fixera Charlot.♦
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A F rousei r a

A Gaita
de Dona
Manolita
XERARDO PARDO DE VERA

Acandidata de
Cacharro á alcaldía
de Lugo non ten

acougo no exercicio da súa
vocación electoreira, dando
lugar a escenas do máis
obsceno surrealismo e dun
macarrón subido. Dona
Manolita é aínda
conselleira de Fraga pero
agora está a deixar ben
clara a súa verdadeira
condición, a de ser unha
dos dous representantes de
Cacharro na Xunta.
Sabiamos que don Manuel
(por acó, a falla doutras
aristocracias un chisco
presentábeis, todas e todos
devecen por adquirir o
“don”, por seren padriños)
dá consellos a certos
conselleiros
desaconsellábeis pero que
as ordes, o que se di ordes,
veñen, polo menos, de
Lugo, de Pontevedra e
algunhas de Ourense. O
pobre (?) de don Manuel en
canto que olla a Muralla
luguesa acollóase e o aquí
firmante inda lembra o seu
xesto compunxido nun
despacho da
metamorfoseada Alianza
Popular, perante outras
dúas persoas: “-No me
busquen problemas en
Lugo...” Se don Manuel,
pesia non ser un arquetipo
de delicadeza, mandase de
verdade non lle deixaría a
dona Manuela facer tan
ridícula e bufa “promoción”
da Muralla coa cariñenta –e
ben paga– man de don Julio
sobre o seu ombro mentres
Cacharro fai acenos de
experto en artes menores e
descamisados
impresentábeis. A dignidade
do Goberno Fraga polo
chan, cunha das súas
“ministras” sumándose á
iconografía paifoca das
revistas co curazón e,
namentras,  a Consellería
orfa. Unha de dúas: ou a
Consellería só serve para
campañas electoreiras, ou
dona Manolita incumpre as
obrigas do seu choio oficial.
En ambos os dous supostos
debería renunciar ao soldo
que lle pagamamos e que lle
pague Cacharro do seu
(em)bolso. E todo para
diciren cousas como estas:
“Lugo ten que recuperar o
tempo perdido”. ¿E quen llo
fixo perder, dona Manolita,
non foron vostedes,
maiormente o seu xefeciño?
Vaia gaita, a de dona
Manolita.

Woody Allen,
un creador do noso tempo

‘Oque George Bush
pretende facer con
Iraq é inconstitucio-

nal, immoral e ilegal. Odio a
Bush, desprécioo a el e a toda a
súa administración. Non só po-
la súa política internacional, se-
nón tamén pola nacional. Vir
hoxe dos Estados Unidos só me
produce vergoña”. Asi se ex-
presaba a actriz Jessica Lange
logo de recoller o Premio Do-
nostia que o actor José Corona-
do lle entregaba no pasado Fes-
tival de San Sebastián.

O pasado 19 de setembro
máis de 4.000 intelectuais, artis-
tas, académicos e líderes relixio-
sos norteamericanos asinaban un
manifesto chamando a “outra
America” á resistencia contra a
política de guerra e represión do
goberno de George Bush. Co
berro de “Non no noso nome”
(Not in our name) entre esa
enorme morea de xente atopá-
banse personalidades como Go-
re Vidal, Noam Chomsky, Ed-
ward Said, Howard Zinn, Martín
Luther King III, James Petras....
e algúns nomes do cinema: Ro-
bert Altman, Susan Sarandon...

Hai pouco máis dequince dí-
as, o pasado 6 de outubro, xuntá-
banse no Parque Central de No-
va York máis de 10.000 persoas
para manifestar a súa oposición
ás políticas de guerra e hexemo-
nismo militar do goberno dos
Estados Unidos. Ali había vete-
ráns de guerra, líderes relixiosos
cristians, xudeos, musulmans,
obreiros, amas de casa... e tamén
nomes do cinema Martín Sheen,
Tim Robbins, Gabriel Byrne,
Susan Sarandon...

A min non é que non me gus-
te Woody Allen, que non me in-
terese o que lle pasa, nin as súas
paranoias, nin a súa megaloma-
nía, nin o seu falso medo a todo,
nin a súa timidez estudiada que
fai que escolla tocar o clarinete a
recoller un Oscar e que, porén,
este ano (o 11-S manda) acuda a
esa feira en lor de moitedumes... 

A min non é que non me
guste Woody Allen, que non
me interese o que lle pasa nin o
que nos conta en cada unha das
súas películas (autosicoanáli-
se), todas elas repetindo a mes-
ma cantinela (un autor tan ex-
cesivamente prolífico a min, de
entrada peréceme sospeitoso),
nin as súas obsesións coa mor-
te, Deus, o sexo e as mulleres,
nin o seu narcisismo (tamén o

tiña Fellini, pero aínda hai cla-
ses)... Non é que non me guste
a súa concepción do cinema, a
súa deserción do gag visual ou
a súa insoportábel deriva cara a
solucións formais herdadas do
mundo literario, ou a súa in-
contíbel carga de diálogos...

Todo isto non importaría
demasiado. Sería só a opinión
que alguén pode ter sobre a na-
tureza do proceso da creación
dun artista do cinema.

O que non podo soportar, o
que me produce absolutamente
noxo e desprecio, é a percep-
ción que teño do Allen home,
do Allen cidadán do mundo, do
Allen que habita fóra das súas
obsesións personais.

E desde esta perspectiva pen-
so que o lector xa terá comproba-
do a ausencia de Woody Allen
nos actos que máis arriba queda-
ron reseñados. A súa deserción
deles é notábel e inxustificábel,
e, polo tanto tamén, imperdoná-
bel. A min tírame isto. Non aturo
que alguén coma el, coa resonan-
cia mundial que poden ter as sú-
as actitudes ou declaracións non
se sitúe, como algúns dos seus
colegas citados, ao caron da loita
contra “o mal”, nin no caso de
Iraq, nin no caso do exterminio
do pobo palestino. ¿A quen lle
podería interesar este outro Wo-
ody Allen? ¿Ou é que este outro
Woody Allen é o mesmo?♦

En cont r a

O outro Woody
CELSO X. LÓPEZ-PAZOS

A f avor

O clásico Allen
MANUEL VEIGA

O cineasta norteamericano Woody Allen recibe
estes días en Oviedo o premio Príncipe de Astu-
rias das Artes. Por outra parte, a pasada semana

estreouse no Estado español o seu último filme Un
final made in Hollywood. Publicamos aquí dúas
opinións ben diferentes sobre o polémico autor.



Laio ven de presentar o seu
disco, despois de dous trepi-
dantes anos de acontecer por
terras norteamericanas pero
que aínda sorprende en Galiza.
¿Como definiría a súa música?

O traballo do grupo é globa-
lizador, unha música ecléctica
que pretende englobar a world
music. É certo que nos basea-
mos na música folc, pero non
nos limitamos a ela porque da
mestura de diferentes tenden-
cias saen cousas moi potentes.

Laio é unha banda orgánica que
se move en moitos sectores, xa
sexa música bretona, as tenden-
cias de Brístol, jazz, música po-
laca, ambient, cada un dos com-
poñentes ten as súas preferen-
cias musicais que se levan ao
campo do tradicional, sen estri-
dencias. ¿Por que non unha
muiñeira con base trip hop?

Están abrindo unha nova
fenda no panorama folc gale-
go, ¿pódese dicir que Laio in-
nova a tradición?

A moita xente sorpréndelle
que se utilicen as novas tecnolo-
xías na música folc. A gaita ga-
lega tradicional ou a zanfona al-
ternan con sofisticadas progra-
macións e samplers no noso
traballo. Nas primeiras épocas
do boom do folc, este tipo de in-
novacións consideraríanse co-
mo unha sorte de sacrilexio, pe-
ro agora nós rachamos os pa-
dróns conscientemente porque
esta é a nosa forma de evolucio-
nar. En Galiza aínda non fixe-

mos moita promoción, estamos
comezando, e o traballo ante-
rior, Como corre o tempo, sacá-
molo no Canadá. En realidade
este disco era unha especie de
maqueta cos temas, aínda en
cueiros, que agora compoñen
este segundo. A súa acollida foi
espectacular en América, pero
aquí existen máis reticencias.
Pensamos que imos ter futuro
tamén aquí, pero sabemos que
tamén imos ser moi criticados.

Despois de rachar con Bu-
diño, a vosa andaina musical
comezou en Norteamérica,
¿que ten Canadá que non teña
Galiza?

A súa historia é máis recente
que a nosa, por iso calquera
achega musical procedente de
Europa sóalle ancestral, milena-
ria, enigmática, máxica e recíbe-
na cos brazos abertos. Existen
unha serie de factores que inflú-
en na elección do país de debut,
sobre todo se é un proxecto in-
novador. En Galiza, máis que a
valía artística importa a traxec-
toria do grupo, os discos que se
sacaron, os concertos. No Cana-
dá teñen máis preparación cultu-
ral e valoran a música, prescin-
dindo de todo o envoltorio pu-
blicitario que triúnfa aquí. Neste
sentido, chamounos a atención o
feito de que nos festivais estive-
ran sentados, cando aquí o pú-
blico só pide caña e calimocho.
Ademais, non podemos esque-
cer que estamos atravesando un-
ha crise importante despois do
auxe que viviu o folc hai uns
anos. As compañías de fóra dei-
xaron de interesarse por esta
música porque o mercado está
masificado, e este non é so un
problema galego, senón que se
pode xeralizar ao resto de Euro-
pa. Coido que hai boas ideas,
mellor que antes se cabe, pero
carecemos dun circuíto de pro-
moción e de distribución está-
bel. Nestes momentos a oferta é
amplísima e unha boa saída ató-
pase nos novos países.

Este último disco, ¿reflexa
o espírito de Laio?

Laio non é un proxecto pe-
chado, estase a producir cons-
tantemente unha continua evolu-
ción. Agora temos os once temas
de Luneda, pero van ir cambian-
do ao longo do tempo. Gravamos
os concertos, analizámolos e va-
mos transformando esa base, se-
gundo os nosos gustos. A se-
cuencia electrónica nunca está
pecha e a improvisación é funda-
mental. Así que agora Laio é Lu-
neda pero dentro duns anos a
identificación será menor.

Case todo o disco é instru-
mental agás un tema en inglés.
¿Por que vos decantades por
esta opción?

Non é snobismo. Laio é un-
ha mestura de grandes profesio-
nais que conta coa voz de Má
Roman, de Polonia. A letra é de
Paz Cabo pero a cantante tradú-
cea porque lle resulta máis doa-
do interpretar en inglés. Pero ta-
mén hai outro tema en castelán
que lle dá título ao disco e que
recollemos directamente da se-
ñora Concha, da aldea de Lune-
da, tal e como ela o recordaba
da súa infancia. Tamén incluí-
mos un anaco de rezo africano
noutro tema. Así é Laio, mestu-
ra de percusión cubana, baixo
funky, clarinete jazzístico e pro-
gramacións sampleadas coa rai-
game máis ancestral.♦Nº 1.053 ● Do 24 ao 30 de outubro de 2002 ● Ano XXV

Xosé Trincado, Triqui, compoñente de Laio.                                                                                                                                                 Reportaxe Grá fica: PA C O  VILABARR O S

o folc global que 
triunfa no Canadá

MAR BARROS

Folc, jazz, música instrumental, sons ambient con bases rítmicas po-
tentes e novidosas. Con esta receita Laio conquistou os mellores pos-
tos dentro das listas de folc canadianas. O compoñente do grupo Xo-
sé Trincado, Triqui, fala con A Nosa Terra do seu novo traballo Luneda.

LAIO



Longas noites, a luz das velas, a
morte, as ánimas, as cabazas:
maxia. A noite de Samaín, tem-
po de santos e de defuntos, con-
serva todas as antigas forzas do
pasado, que aínda seguen a la-
texar, a salvo da actitude mono-
polizadora da igrexa cristiá. 

“Lembro cando eramos ne-
nos. Iamos entre o millo a coller
as cabazas. Baleirabámolas, fa-
ciámoslles os ollos, o nariz e no
buraco da boca metiámoslles
pauciños, coma se fosen den-
tes. Xa á noite, metiámoslles
unha vela dentro e penduraba-
mos a caliveira entre uns lourei-
ros ou nos valados para asustar
as mozas que viñan do baile”.
Este era o xeito  que tiñan os
cativos de divertirse a noite do
Samaín, tal e como o recordan
os veciños de Cedeira.

Nenos de toda Galicia can-
saron de xogar coas cabazas.
Pero para os celtas era un ver-
dadeiro rito, unha homenaxe ao
mundo dos mortos, o culto a di-

vindade Saman. “Nas cabezas
reside o núcleo do misterio do
ser humano, o espírito das per-
soas despois de mortas e aquel
que ten unha caveira terá a for-
za máxica da súa fantasma”.
De aí que prendesen unha vela
dentro do cranio dos vencidos,
que eles mesmos levaban aos
seus castros, para que protexe-
se o fogar, espantase os inimi-
gos ao tempo que rendía tribu-
to ao deus da morte.

No labor de recuperación do
Samaín, a tradición estase a le-
var aos colexios. Rafael López
Loureiro, directivo da Socieda-
de Cultural Chirlateira, considé-
rao fundamental para que os
nenos “teñan un marco referen-
cial máis amplo, ao saber que
pertencen a unha cultura atlán-
tica, xa que aínda que agora se
conserva como un xogo de ne-
nos, constitúe un dos vestixios
culturais que unificaron aos ho-
mes do norte de Europa”. 

A festa do Samaín era a da-

ta máis perigosa do calendario
dos celtas, porque o Outromun-
do facíase accesíbel para os
mortais, podendo formar parte
del por mor dun feitizo ou dun
meigallo. Sempre asociado a
morte e aos espíritos, a celebra-
ción perdeu ese aspecto sagra-
do e máxico e reduciuse a crea-
ción das caras nas cabazas no
seo dos núcleos familiares.

O samaín galego

“Un dos misterios máis incom-
prensibles da bibliografía etno-
gráfica galega e a total ausen-
cia de referencias sobre este
sobranceiro costume. Espe-
cialmente se temos en conta
que o tema da morte en Galicia
enche bibliotecas enteiras”, di
Rafael López Loureiro.  

Non existe ningunha proba
escrita ou resto arqueolóxico
que avale a presencia histórica
da tradición no territorio galego
porque este mundo máxico e

escuro ao que conduce o mis-
terio do Samaín non se pode
explicar con palabras. 

O Halloween é o fenómeno
que máis intimamente aparece
vencellado a tradición galega de
tallado de caveiras. Sen embar-
go, o mundo británico, con raíces
celtas semellantes á galegas, es-
pallou esta data de meigas e bru-
xas por todo o mundo, populari-
zándoa como festa infantil.

A pesar de ser unha tradición
galega minoritaria, o Samaín sé-
guese a celebrar en diferentes
puntos de Galicia incluso pódese
dicir que está a vivir un rexurdir,
en certa medida, como oposición
ou trasunto do Halloween que
exporta Estados Unidos. Os ca-
lacús en Pontevedra, Portonovo
e Vilaboa, as bonecas en Xerna-
da, as aboboras en Portugal ou
as caliveras de melón en Cedei-
ra manteñen o misterio e a ma-
xia que os viu nacer e que conti-
núa a impresionar a cativos e
adultos na noite de defuntos.♦
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¿Quen
coñece o
verdadeiro
nome do pai
de Xesús?
MARGA ROMERO

Dicía o filósofo grego
Celsus na súa obra Con-
tra os cristiáns, uns 177

ou 180 anos despois de Cristo,
que aínda non pasara tanto
tempo, cando Xesús se
convertera no “fillo de deus” e
sen motivos razonábeis e coa
súa verba podre enganou á hu-
manidade. O seu nacemento
dunha virxe foi unha creación
poética propia. Naceu dunha
campesiña pobre que fiaba la,
que tiña un home carpinteiro
que a botou por infidelidade.
Ela errou e sen honra na escu-
ridade pariu a Xesús, fillo do
soldado Pantera. Celsus toma
ou dá esta versión aos xudeos,
unha racionalista explicación
dun parto sobrenatural. Vía a
resurrección e o xuízo final
como ideas absurdas e loucu-
ras orientais. Xesús era un
mago estafador. Moitas foron
as reaccións recentes contra o
libro de Lüdemann, teólogo e
profesor na Universidade de
Dortmund, que fixo pensar na
violación de María polo
Pantera. A verdade popular
contena un sarcófago achado
en Bingen (Bingerbrück) que
hoxe se pode ver no museo de
Bad Kreuznach (Rheinland-
Pfalz) no que xaceu un
arqueiro romano de 62 anos,
que prestou 40 anos de servi-
cio, de nome Tiberius Julius
Abdes Pantera, orixinario do
territorio de Sidón en Fenicia.
A lenda di que esa é a tumba
do pai de Xesús. Pantera, para
os defensores do cristianismo,
alude á orixe grega da palabra
relacionada con virxe e houbo
confusións lingüísticas.
Celsus xogou coas palabras.
Nese tempo unha lexión
romana de orixe macedonia
que andou polas terras e tem-
pos de Xesús denominábase
Pantera. Os palestinos desa
época falaban grego e coñecí-
an o significado de Pantera.
No mito Dionisio vai nun ca-
rro tirado por panteras e no
nacemento de Mitra tamén
acoden os pastores. Celsus te-
ría razón e Xesús poetizou.
Do nome da tumba, o
Tiberius Iulius é obrigatorio
que lle dá a cidadania
romana, “Abdes” o semítico
orixinario del e Pantera o apo-
do dado polos amigos e
camaradas. Agora
complicacións para a igrexa
co achádego da furna coa ins-
crición en arameo: “Xacobe,
fillo de Xosé, irmá de Xesús”.
¿Adulterio? ¿violación? ¿Rea-
lizarán a proba do C14 cos
restos do Xacobe
Compostelán?♦

GONZALO

MAR BARROS

Calacús, caliveras de melón, abobóras, bonecas ou parramantas, cabazos en forma
de caveira que amedoñentan os cativos. Dende o norte de Portugal ata Cedeira, pa-
sando por Asturias, o rural galego conserva o legado dos celtas. Tradicións ancestrais
que iluminan a noite de todos os santos arremedando a globalización do Halloween.

Samaín, o halloween
galego
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Ensalada de queixo de cabra á
grella con vinagreta e froitos
secos ou corrilleiras de tenreira
estofada ao viño de mencía.
¿Quen non se rende a convites
como este? Son algúns dos no-
mes de pratos que forman parte
do menú da Estación, nomes
suxerentes cos que tratan de se-
ducirnos. Nos seus creadores,
Xoán Manuel Crujeiras e Mi-
guel Silvarredonda, profesores
tamén na Escola de Hostelería
de Pontedeume, buscamos a de-
finición do que nós decidimos

denominar nova cociña galega. 
“É unha cociña máis natural,

máis saudábel, que se presenta
doutra forma e cun toque moi
persoal”, explica Silvarredonda.
“Utilizamos produtos da terra,
fuximos por exemplo do peixe
de piscifactoría, e moita verdura,
que sempre se usou na cociña ca-
seira pero non nos restaurantes.
Unha das nosas propostas estrela
é precisamente verduras á gre-
lla”, engade Crujeiras.

“Para que xurdan os pratos
baseaste na tradición –dinos

Crujeiras. Buscas unha materia
prima principal e escolles a téc-
nica de cocción. É o máis fácil.
Logo, onde realmente traballas é
na elaboración da guarnición.
Nós témolo fácil porque ao ser
dous, un crea e o outro proba.
Ten que existir unha harmonía,
nada artificial, e todo ten que ser
comestíbel”. Pero no resultado
inflúe “desde a persoa que o fai
ata o seu estado de ánimo”, en-
gade. Tamén lle dan moita im-
portancia aos postres como un
prato máis. Eles, por exemplo,

ofrecen unha torta quente que
por fóra ten aspecto de biscoito e
por dentro chocolate líquido.

Buscan unha presentación al-
ternativa e sirven todo feito no
momento, pero din que o verda-
deiro secreto dun bon prato é a
calidade. “Falamos de cociñeiros
que van todos os días á compra
ou que delegan en persoas de
moita confianza”, conta Xosé
Quintás, profesor na Escola de
Hosteleira de Santiago. 

“Somo un grupos de amigos
que coincidimos na mesma xera-
ción e que tratamos de aprender
uns dos outros”, explica Silva-
rredondaen referencía a outros
cociñeiros que fan unha oferta
similar. Lonxe de competir entre
eles xúntanse habitualmente e
tratan de promocionarse como
unha especie de circuito de no-
vas experiencias culinarias diri-
xidas a unha clientela de poder
adquisitivo medio-alto. 

O nome co que denominar a
este tipo de cociña, na opinión de
Xosé Quintás, é o de menos. “A
cociña ou é boa ou é mala, o no-
me é o de menos” sentencia ao
tempo que propón outras deno-
minacións como cociña de autor,
creativa, de deseño ou de van-
guardia. Polo de agora, eles
identifícanse co debuxo dun pol-
bo e desminten o dito: “cociña
moderna, cociña pequena”.♦
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Ramón
Caride
‘Os meus relatos
de agora
descobren fendas
na negrura’

A.N.T.
Sae na colección de peto de
Xerais Escáner. ¿Cal é o
obxecto deste libro recopi-
latorio?

Con esta obra remato a
recompilación de relatos que
escribín entre 1991 e hoxe.
Con Negros espellos fixera
unha escolma dos meus tra-
ballos de xénero negro e
agora e agora quixen poñer
en limpo os de temática rea-
lista e de ciencia-ficción.
Ademais, inclúo catro novos
relatos: un humorístico, ou-
tro de fantasía científica, un
terceiro de realismo sucio e
outro máis realista.

Xúntanse relatos dos úl-
timos once anos e catro no-
vos contos. ¿Como mudou a
súa narrativa neste tempo?

Os relatos teñen moito a
ver co momento emocional
no que esteas cando os escri-
bes. Pero en liñas xerais su-
friu a mesma evolución ca o
resto da miña escrita: pasei
dun pesimismo greve a unha
percepción máis positiva.
Coido que inflúen moito as
condicións persoais e a min
ser pai valeume para darme
conta de que en toda negrura
pode haber fendas.

Para estas súas reedi-
cións optou polo formato
de peto, moi ligado de sem-
pre coa literatura popular.

A min gústame moito. Eu
comecei a ler na colección de
peto de Alianza Editorial e
coido que consegue unha rela-
ción máis íntima entre o escri-
tor e o lector. É máis cómodo
e manexábel ca o formato
normal. Gústame moito.

¿Que próximos proxec-
tos ten na gaveta?

Igual que fixen coa na-
rrativa curta, quero agora re-
alizar unha antoloxía da po-
esía que levo publicado nes-
tas últimas décadas. Estou
preparando unha antoloxía
que se vai chamar As másca-
ras de Crono, que espero
que me publique Xerais. Ne-
se libro incluirei un poema-
rio inédito, Diacrónica, cos
meus versos máis recentes.

Estou pendente, ademais,
da publicación en español de
Peligro vegetal (Perigo vexe-
tal) que fora Premio Merlín
en 1995, editado por Anaya.♦

A nova cociña galega
PAULA BERGANTIÑOS

O  restaurante fainos viaxar a un moderno vagón de tren. A Estación, ao pé da vía do ferrocarril, é a
aventura na que hai apenas medio ano se embarcaron Xoán Manuel Crujeiras e M iguel Silvarredonda .
Eles forman parte dunha xeración de cociñeiros empeñados en regalar os nosos padais con propostas
innovadoras nos seus pratos. En C ambre descubrimos os secretos da nova cociña galega e a súa ruta .

Miguel Silvarredonda, na foto, é propietario, xunto con Xoán Manuel Crujeiras, do restaurante A Estación, en Cambre. Na outra foto unha das súas creacións.

A Estación
Xoán Manuel Crujeiras
e Miguel Silvarredonda
Estrada da Estación, 51
Cambre

Domus
Eduardo Pardo
Ángel Rebollo s/n
A Coruña

Casa Marcelo
Marcelo Tejedor
Hortas 1
Santiago
de Compostela 

Playa Club
Javier Rdguez. Ponte
“Taky” 
Andén de Riazor s/n
A Coruña

Reina Maud
Manuel Chaves
Avda do Porto 15
Sada. 

Pepe Vieira
Xosé Cannas
Praza da Constitución 2
Sanxenxo 

A Rexidora
Xavier González 
Estrada 540 
Bentraces-Ourense

Pazo Mendoza
Xavier González
Elduayen 1
Baiona 

Casa Solla
Pepe Solla
Avda. Sineiro
Poio

A Gabeira
Miguel Ánxel Campos
Balón 172
Balón-Ferrol

La Bufona
Ramón Rodrigo
A Borna-Meiras
Moaña

Roteiro
de restaurantes
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Quizais faría falta un estudo do
papel da muller nos xogos de or-
denador. Talvez se desen conclu-
sións interesantes acerca das fun-
cións que as mulleres “interacti-
vas” teñen na pantalla. Desde La-
ra Croft ou outras heroínas acti-
vas ao mando de potentes coches
deportivos ás personaxes dos
Sims e outros xogos “cotiáns”.

Se analizasemos durante dé-
cadas os xogos deportivos, de-
catariámonos de que a inmensa
maioría dos títulos publicados
teñen como únicos protago-
nistas os homes. A pesar de que
nos EE UU (principal fabrican-
te de software para o lecer) te-
ñen éxito algunhas competi-
cións femininas, como o fútbol
(non en van ese país é campión
do mundo da modalidade) o
certo é que ningunha compañía

decidiu converter as mulleres
en ídolos virtuais.

Con este panorama, hai que
valorar positivamente que a
multinacional Konami se fixase
na competición feminina de te-
nis, cada día máis prestixiosa e
rival, en canto a audiencias e
beneficios repartidos, coa ATP
masculina. Por fin, as mulleres
son as protagonistas completas
dun xogo de deportes, que ade-
mais aposta completamente po-
la simulación, con todas as difi-
cultades que isto implica, da
loita de raquetas.

Suor na pista

Pro Tennis WTA Tour chega á
Xbox pisando forte. Consegui-
da a licencia desta competición
internacional, podemos xogar

con Monica Seles, Arantxa Sán-
chez Vicario, Jennifer Capriati
ou Serena e Venus Williams. Ao
xeito da serie Fifa, que apare-
zan rostros similares aos que
vemos na televisión aumenta o
seu realismo e interese por xo-
gar con estrelas de primeira or-
de mundial. Por certo, Anna
Kournikova non aparece por-
que en realidade pouco engada
ao mundo do tenis alén da súa
beleza, senón porque os seus
dereitos de imaxe están máis al-
tos ca o prezo das vivendas.

O xogo permite tres modos
de partida. O de exhibición é o
máis rápido, con partidos singu-
lares. Está moi ben probar a xo-
gar catro persoas un partido de
dobres, nunha experiencia ben
estraña nos videoxogos ultima-
mente, gracias aos bos gráficos

(aínda que non excelentes) e a
lealdade á dureza dos partidos.
No de torneo, nós somos os cre-
adores dunha competición de
64 participantes a partido único.
O máis potente en todos os sen-
tidos é o modo tour, no que es-
collemos unha tenista e imos
polos diferentes torneos do
mundo recollendo triunfos e di-
ñeiro ata convertérmonos na
número un da lista WTA. Esta é
unha tarefa de xigantes porque
para gañar cada partido hai que
simulalo en tempo real, punto a
punto e xogo a xogo.

Con este título, Xbox suma
un tanto, nunca mellor dito, e
reivindica que o tenis, se segue
o ritmo actual, si que vai ser
cousa de mulleres. ¿Para cando
un partido entre Rafin e Coetzer
na videoconsola?♦

As mulleres toman os campos de tenis

Soños E l éct r icos Césa r Lor enzo

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

Cando o nobre romano Quintín de-
cidiu meterse en política, separou-
se de todos os grupos tradicionais
do glorioso imperio que andaba
polo mundo a poñer orde e desor-
de segundo lle conviña, e escolleu
o partido dos pacifistas cristiáns,
sen representación no senado.

O pai de Quintín, Ze-
nón, era un dos máis
influíntes homes de

estado, pero as cousas cambian,
e ben andado o século terceiro,
Quintín, educado para a políti-
ca, ambicionaba contribuír ao
cambio que ao seu entender Ro-
ma precisaba, e decidiu militar
nas filas dos innovadores, le-
vándolle a contraria a todos os
amigos da familia.

Nun principio, aquilo foi en-
tendido na corte como a travesu-
ra dun neno ben, e nada pasaría a
máis se o nobre cabaleiro non fo-
se a onde estaba o mesmísimo
Papa para lle pedir que o manda-
se nalgunha misión evanxeliza-
dora a calquera lugar onde puide-
se poñer en práctica as virtudes
do cristianismo, pois xa que non
se podía exportar este desde Ro-
ma ás periferias, podían intentalo
ao revés, das periferias a Roma.

Contan os haxiógrafos como
chegou Quintín á cidade de

Amiens e desde o primeiro mo-
mento procurou poñer orde na-
quela urbe arredada do corazón
do imperio. Din, os que narraron
as fazañas do nobre cristián, que
ao pouco tempo de meter baza
nos asuntos municipais, Amiens
comezou a cambiar para ben, e
os paisanos, vendo os novos lo-
gros do nobre romano, empeza-
ron a apoialo e veneralo como un
líder equilibrado, xusto e benfei-
tor; e o nome de Amiens come-
zou a sonar na capital como o
dunha próspera urbe.

Daquela preguntouse
quen era o artífice do
cambio, o home que foi

capaz de ir ata aquelas arredadas
terras e poñelas na órbita das
grandes cidades, e o nome do fi-
llo do senador e conselleiro Ze-
nón, do rapaz que renunciou aos
cargos políticos cortesáns, que
lle prometía a nobreza da súa fa-
milia para facer o seu pequeniño
feudo, chegou a oídos do empe-
rador, e este chamou a Ricciova-
ro, prefecto das Galias, para que
lle dixese como era que aquel
home podía facer tanto en tan
pouco tempo, mentres que el,
con mando e cargo imperial,
nunca conseguira máis que co-
brar impostos a golpe de espada.

O delegado do goberno pú-
xose negro diante de tan sibilino
competidor. Mandou chamar a
Quintín e botoulle a bronca pa-
dre, a ver a que viña aquilo de
facer cousas sen contar co seu
consentimento, ¿acaso non sa-
bía el, fillo e neto de senadores,
que hai unha orde xerárquica en
todas as cousas da vida?

Quintín, coa serenidade que
dá saberse en posesión da verda-
de, explicoulle os logros que
acadara e como os acadara: pre-
dicando a verdade do cristianis-
mo; e daquela Ricciovaro veu
diante de si á competente oposi-
ción, e entrou en cólera. ¿Era esa
a educación dun nobre romano?,
¿non sabía a estas alturas que os
cristiáns estaban en contra dos
intereses da nobreza, das xerar-
quías e da xente emprendedora
do imperio? ¿A que viña esa
competencia?

N on. Quintín non o vía
así. Quintín explicou-
lle que todo cambia e

a maneira de vivir que imperara
ata aquel tocaba ao seu fin, que
se achegaba o tempo no que de-
bían desaparecer as clases e as
castas, e o prefecto mandouno
prender por desacato.

Foi entón cando a discusión

entre o que estaba ben e o que
non levou ao prefecto a dar a or-
de de castigar tanta insolencia, e
Quintín comezou a tomalo a
chufa, a contestarlle altivamente
no entender do representante do
emperador e a faltarlle ao respe-
to, e daquela deu a orde de azou-
talo ata que os mesmos verdu-
gos desfalecesen.

Pero a cada golpe, Quintín
envalentonábase, e daque-
la o delegado guberna-

mental mandou que aumentasen
a dureza das torturas, desde me-
telo nunha pota de graxa e aceite
fervendo ata cravarlle chatolas
entre as uñas e os papos dos de-
dos, ou uns ferros desde a planta
dos pés ata os xeonllos, e facelo
calar meténdolle na boca cal vi-
va. Pero Quintín, xa envalentona-
do, non entraba en razón, e da-
quela, o prefecto mandou que lle
cortasen a cabeza e tirasen seu
corpo o río Soma.

Cincuenta e cinco anos des-
pois do seu martirio, unha piado-
sa muller tivo unha visión na que
un anxo lle indicaba o lugar do
río en que se encontraba o corpo
incorrupto do mártir, e non lonxe
dalí, mandou construír unha
igrexa onde aínda hoxe se vene-
ra a súa gloriosa cabeza.♦

San Quintín, a competente oposición

Mitos sobre
a educación
LUÍSA VILLALTA

Evidentemente son moitos
os mitos que fan manexá-
bel algo tan complexo co-

mo é a educación, por non di-
cer que a educación en si mes-
ma tende a converterse nunha
maneira de transmitir o
coñecimento e a cultura
através de toda unha simplifi-
cación mitolóxica. Segundo
Marx, os mitos son tais
mentres cumpren a súa
función na sociedade e
desaparecen sen máis cando
deixan de cumprila. Ao meu
ver, temos neste noso presente
o discutíbel privilexio de asis-
tir e mesmo intervir na morte
e transfiguración dun destes
mitos, acaso o que mellor
reflicte precisamente a nosa
época. Estamos testificando,
cos nosos proprios ollos, nas
carnes dos nosos rapaces e nos
ánimos con que levantamos o
xiz, o trasvase da sempre
nobre idea da educación como
servizo cara a aínda non
descaradamente aceitada prác-
tica, que algunhas ousadas
instancias xa dotan de aura
mítica, da educación como ne-
gocio, un negocio máis, un co-
mo os demais, nesta nosa
sociedade na que viver é ape-
nas producir e consumir  antes
de desaparecer.

Herdeiros pobres da apro-
priación para uso público do
privilexio aristocrático que
consistía no cultivo do espírito
(artes e letras) e máis do coñe-
cimento científico (en grao de
tentativa no noso tridentino
Estado), o que entendíamos
até o de agora por educación
era unha posibilidade, efectiva
ou non, mais posibilidade ao
fin, de fluencia entre as clases
sociais e de mellora, tanto no
económico, como nese
impagábel degrau de concien-
cia que ía permetendo ás
clases medias gozar dunha
certa autonomía crítica fronte
á presión social. Un servizo,
en definitiva, para a formación
individual que tería revertido
igualmente en servizo para a
consecución dunha sociedade
máis madura, dona de si e das
súas posibilidades de
desenvolvimento. Mais o
privilexio, que o liberalismo
primeiro e a esquerda despois
logrou converter en direito
universal, resultou, para os
agora herdeiros enriquecidos e
desleigados, un tópico, alén de
improdutivo, inadecuado para
o rendimento da maquinaria
económica, que só precisa téc-
nicos de mantemento. O ensi-
no privado, básico ou
universitario, é o único
negocio á altura das
circunstancias. Presentar bata-
lla ao mito do economicismo
como pauta de conduta, e por-
tanto educativa, debería ser
non só o obxectivo ocasional,
senón tamén a metodoloxía
diaria de quen imos ir á folga
o día 29.♦



Na adicatoria de La obra narrati-
va de Vicente Risco, libro escrito
polo seu fillo Antonio, dime iste
que mo regala “en recordo dun-
has vellas (xa tan vellas) tertulias
no café Gijón presididas xusta-
mente por D. Vicente”. Quen vi-
ña ás veces a elas, acompañado
polo seu único fillo varón, que co
tempo sería o autor do libro sobre
a obra narrativa do seu pai e duns
vinte libros máis, nos que mos-
trou o seu gran talento e enorme
cultura literaria, que se ben eran
natural herencia de don Vicente,
enriqueceu Antonio Risco extra-
ordinariamente, tanto en España
como no Canadá.

C ando o coñecín daque-
la, unha tarde do ano
1946, na que chegou

con seu pai por vez primeira á pe-
ña galega do café Gijón, era Anto-
nio un mozote que casi duplicaba
en volume, e non tanto en estatu-
ra, ao seu ilustre proxenitor. A sei-
va xuvenil do rapazote mostrába-
se nas meixelas coloradas que ca-
racterizaban a faciana do precoz
intelectual. Pois advertíase dese-
guida, ao falar nas conversas da
tertulia, que pisaba as pegadas do
mestre Risco, sendo seguramente
o millor dos seus discípulos.

■AS MEIXELAS DE ROSA. Tiña
xa Antonio Martínez-Risco Fer-
nández (nome exacto no Rexistro
Civil) vinte anos cumpridos. Con-
taba tres cando seu pai publicou
aquí, en A Nosa Terra (1-IX-1929)
un conto titulado Meixelas de ro-
sa, o ano seguinte da súa primeira
novela, O porco de pé. Un cuarto
de século despois traduce D. Vi-
cente ao castelán o conto que apa-
rece en El Español (Madrid, 1955)
co título de Mejillas encendidas.
Pero Antón atopou entre os papeis
do seu pai unha copia a máquina
do mesmo conto, co título de Ru-
bor de primavera.

¿Sería iste roibén xa o das
meixelas do seu neno de dous ou
tres anos? Non: “estas meixelas
de rosa –escribe don Vicente no
seu conto– non son as do Xoa-
quín, aínda que ben mirado, o
Xoaquín poidera telas”.

¿Sería iste Xoaquín o seu fillo
Antón? O que asinaría así os seus
futuros libros en galego, así coma
os firmará Antonio cando os es-
criba en español (sen ter en conta,
tal como insiste Abuín de Tembra
que son os nomes de dous santos
distintos). Non: o Xoaquín é no
conto o noivo da Aurora, que era
quen tiña a faciana de “leitoso
cristal opalescente, vaso maravi-
lloso para deixar brillar de través
o rubor do sol nascente”. Isto é: o
roibén da aurora...

■ O VALLE-INCLÁN DOS
RISCO. Aínda tiña Antón Risco
as meixelas bastantes coloradas
cando o volvin a atopar, cuaren-
ta anos despois, no Simposio In-
ternacional sobre Valle-Inclán,
celebrado en Madrid e Galicia,
no maio de 1986; organizado po-
lo Ministerio de Cultura (en
mans socialistas) co gallo do cin-
cuentenario do pasamento do
gran fablistán das Españas. Xa
levaba entón, Antón, moitos cur-

sos explicando literatura españo-
la na Universidade Laval, da ci-
dade de Québec, no Canadá; lo-
go de exercer a docencia dela en
Francia e en Norteamérica. Es-
pecializárase o fillo de don Vi-
cente, en certo xeito, na ópera
omnia de Valle-Inclán; sobre a
que fixera a súa tese doutoral na
Universidade Complutense.

De ahí que dos dazasete
traballos que ata entón
publicara, os dous pri-

meiros foran consagrados, dez
anos antes do Simposio, á estéti-
ca e a un novo enfoque da obra
de don Ramón María. Polo que
viña a ser lóxico que Antonio
Risco participara naquel inesque-
cíbel congreso internacional no
que o atopei, cunha estupenda
ponencia, títulada Las dos co-
lumnas del templo de Salomón
(A propósito de La lámpara ma-
ravillosa). Na que parece refulxir
o luminoso concepto que da eso-
térica prosa (e tamén da épica) do
xenial escritor arousán tiña o seu
pai, o inxel polígrafo ourensán.

■ O RISCO NA CUNETA. Paré-
ceme que non aconteceu naquil
simposio valleinclaniano, senón
no transcurso do Congreso Álva-
ro Cunqueiro, verificado en
Mondoñedo un lustro máis tarde,
cando sufreu Antón Risco unha
indisposición que me impresio-
nou extraordinariamente polas
circunstancias nas que ocorreu.
Retornabamos os congresistas,
coido lembrar, dunha excursión
pola Rota Cunqueirá, composta
polos lugares históricos máis
ponderados polo cisne mindo-
niense: San Martiño de Mondo-
ñedo, a primitiva sede da diócese,
dende onde San Gonzalo, a golpe
de avemarias, afundía a flota vi-

quinga; a fortaleza da Frouseira,
niño de águia do mariscal Pardo
de Cela. Viaxabamos nunha sarta
de precisos autobuses, onde toda
comodidade tiña o seu asento.

Nen embargantes, Antón ma-
reouse de tal maneira que tiveron
que baixalo do ómnibus para que
recobrara o sentido e a respira-
ción; despositándoo na cuneta, ir-
to e pálido como a cera, cal se fo-
ra o cadavre dun paseado; sen
que lle quedara nas súas meixelas
o menor roibén “do sol nacente”
que lucirá na súa mocedade.

A expedición cunqueirá
fora á volta devorando
o solpor e era noite na-

da estrelecida cando imaxinei,
máis que vin, ao fillo de don Vi-
cente alí cuneteado, coma se o
vástago do ideólogo do naciona-
lismo galego correra a tráxica
sorte de tantos que aprenderan
moi ben a doctrina de seu pai.
Era o tropo dun ex-futuro Risco
paseado que, por ventura, nunca
foi... na historia que foi.

■ O CUNQUEIRO DOS RISCO.
Empero, ao examinar agora as
Actas do Congreso Álvaro Cun-
queiro, celebrado en Mondoñedo
entre os días 9 e 13 de setembro
de 1991, sorpréndeme non en-
contrar nelas ningunha ponencia
ou comunicación de Antón Ris-
co. Se cadra asisteu a il coma un
simple ouvinte; igual que fixo
Dionisio Gamallo Fierros, malia
ser o máis antigo e puntual sabi-
dor (xunto con Fernández del
Riego) da vida e obra do xenial
autor de Merlin e familia. Tam-
pouco me explico a ausencia na
tribuna do Congreso cunqueirá
do profesor da Universidade ca-
nadiense, escolmador da Antolo-
xía da literatura fantástica en

lingua galega, aparecida aquil
mesmo ano, e na que o máxico
realismo de don Álvaro tantas
páxinas colmaba. Asi como na
Literatura e fantasía, publicada
por Antón nove anos antes e “ou-
tros ensaios sobre ese tema que
precederon a súa escolma”.

Se ben naquel Congreso de
Mondoñedo, a profesora María do
Carmo Ríos Panisse leu unha po-
nencia na que realizou unha Aná-
lise comparativa entre as ideas do
“Preludio a toda estética futura,
de Risco, e o mundo da creación
literaria de Cunqueiro, onde a
intelixente profesora demostrou o
nidio influxo de Vicente Risco na
obra de Álvaro Cunqueiro.

■ O RETORNO INTERRUMPI-
DO. En troques, atopei a ponen-
cia de Antón Risco nas actas do
Congreso Ánxel Fole, celebrado
en Lugo seis anos despois (22-
24- V-1997). No cal tratou, natu-
ralmente, de Ánxel Fole e a li-
teratura fantástica. Contén de-
zaoito relatos fantásticos nos ca-
tro libros do narrador lugués que
escolmara para a súa Antoloxía.

Foi alí, naquel ledo congreso,
onde falei por derradeira vez co
admirábel profesor ourensán;
que regresara había pouco do
Canadá, xa xubilado e todo espe-
ranzado para reanudar a súa vi-
da, e a súa tan nutrida produción,
na terra natal. Deixaba alá no
Quebec, para sempre, a súa pro-
le canadiense e adulta. El volvía
a proseguir a imensa obra dos
Risco (e dos Martínez Risco),
iniciada polo seu pai, don Vicen-
te; cunha continuidade filial e in-
telectual que somente cabería
parangonar ca dos Álvarez ou a
dos Carré. Mais, a maldita leuce-
mia interrumpeuna axiña.♦
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Anacos de Borobó
Anagnórise
FRANCISCO CARBALLO

Este é o título dunha
primorosa obra de María
Victoria Moreno,

Anagnórise, agnición, descu-
brimento dun mesmo.

Anagnórise, breve novela
desta autora, ten, ao menos,
dúas virtualidades: levar da
man ao protagonista, un ado-
lescente que fuxe de si
mesmo e que acaba
recondiliándose coa súa
personalidade e, á vez, desve-
lar bocados autobiográficos
da autora. Hai só días, nunha
entrevista de prensa, Victoria
Moreno expresaba as súas in-
quedanzas e a febra da súa in-
timidade. Ao chegar a Galiza,
dinme conta da súa lingua e
ameina; comprendín con esa
decisión que optaba ao
mesmo tempo polos sectores
pobres e excluídos, afirma.
Merecemento digno de
congratulación.

A xa vella novela
Anagnórise fíxome lembrar a
miña infancia. A mestra dos
meus cinco a once anos foi
dona María, unha mestra da
mesma febra que o seu mari-
do, solidarios do
campesiñado, amorosos,
excelentes pedagogos. Vivían
nunhas dependencias da mes-
ma escola, unha casa rural do
meu lugar. A influencia posi-
tiva de tales mestres supera
canto se poida dicir.

Desafortunadamente hai e
había na Galiza mestres e mes-
tras, uns desertores do agro,
outros miméticos imitadores
da burguesía rancia das vilas e
cidades, colonizadores do cas-
trapo e de valores antigalegos.
Estes seudoeducadores son os
máis funestos elementos dos
males de Galiza.

Non así Victoria Moreno.
Anagnórise utiliza unha viaxe
a partir de Vilalonga (Sanxen-
xo) como escenario do
diálogo do rapaz coa chofer
descoñecida. Cun galego á
vez común e gramaticalmente
correcto, a escritora conecta a
paideia grega de Platón co
fondo musical de David
Bowie: “I laughed shook
hands, and made mi way back
home. I searched for form and
land, for years, and years!”...

“Comecei a cantaruxar a
letra, tamén polo baixiño, e
houbo un momento no que ti-
ven a impresión de que o no-
so teimoso enfrontamento re-
matara definitivamente”.

“Estábase ben no coche e
ela e máis eu eramos dous
amigos que camiñabamos ca-
ra a despedida ao longo dun
solpor de ouro e violeta”.

Esta odisea libera do
desespero o rapaz e
acompáñao na autoafirmación
e na capacidade crítica do seu
ambiente; logra o que di a au-
tora: “as persoas estamos fei-
tas para levar adiante os pro-
xectos máis fermosos” (p.9).

Libro útil, cheo de engado
e conveniente para os mestres
de ética na súa tarefa de des-
velar valores e así deixar o
impositivo empeño de
aturdirmos con textos de filó-
sofos á deriva.♦

O exemplo de Antón Risco

Antón Risco.                                                                                                                                                                         A . N .T.



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.

■ TEATRO

AMADÍS DE ALGURES
A compañía Artello vai re-
presentar esta peza o mér-
cores 30.

O BarO Barco co 
■ MÚSICA

JOSÉ MAQUIEIRA
O venres 25 dará un con-
certo na Casa da Cultura.
Información en www.cai-
xanova.es.

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
A A.C. A Cepa organízaas
na súa VI edición. Comeza-
ron o martes 22 na Casa da
Cultura, e continúan este xo-
ves 24 coa presentación, ás
19 h, do libro Xosé Lois en
A Nosa Terra, do Carra-
bouxo, polo xornalista Xan
Carballa, e ás 20 h. co ac-
tuación do contacontos
Cándido Pazó e o espectá-
culo Por certo... O venres
25, no Auditorio Municipal
ás 21 h., o grupo de teatro
Saraiba representará a obra
Macbeth. Rematarán o sába-

do 26, no Auditorio ás 11:30,
cun espectaculo infantil que
servirá para a presentación
do disco Na Virada.

AA CañizaCañiza
■ TEATRO

AMADÍS DE ALGURES
Acompañía Artello vai repre-
sentar esta peza o xoves 31.

CarballiñoCarballiño
■ EXPOSICIÓNS

CONXUNTA DE
FOTOGRAFÍA
Ata o sábado 26 estará
aberta unha mostra de foto-
grafía colectiva no Centro
Comarcal na que podere-
mos ver traballos de Juan
Carlos Soto, Ramón An-
tonio Paz e Elia Fuentes
Fondevila, con diferentes
estilos e temáticas.

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 co ci-
clo adicado ao director esta-
dounidense John Ford.
Proxectaranse fitas como O
xove Lincoln (1939) o xo-
ves 24; o venres 25, Homes
intrépidos (1940); e o sába-
do 26, A rota do tabaco
(1941); Prisioneiro da xen-
reira (1936) vai poder ser
vista o mércores 30; o xoves
31 será Corazóns indomá-
beis (1939) a que se proxec-
te. O martes 29 o ciclo adi-
cado ao Eurowestern tra-
eranos a película O bastar-
do, dirixida por Sergio Ga-
rrone no ano 1969.  Infor-
mación en www.cgai.org.

■ CONFERENCIAS

O GRECO.
OBRAS MESTRAS
Con motivo da mostra de
Apostolados do Greco que a
Fundación Barrié organiza
en colaboración coa funda-
ción Amigos do Prado, vai
ter lugar un ciclo de charlas
para analizar a obra deste
artista. Este xoves 24 o Ca-
tedrático de Historia da Ar-
te da UAM Fernando Ma-
rías exporá a súa ponencia
O despoxo de Cristo: unha
pintura do natural. Á se-
mana seguinte, o xoves 31,
Robert S. Lubar, profesor

titular de Belas Artes do
Institute of Fine Arts de
New York, falará sobre A
presencia do Greco na arte
española do século XX.

A ECONOMÍA UN ANO
DESPOIS DO 11 S
Ciclo de conferencias que
organiza a fundación Ba-
rrié de la Maza na súa sé na
Coruña co obxectivo de
analizar o impacto que o 11
de setembro tivo no deco-
rrer da economía mundial.
Debatirase o papel dos esta-
dos modernos, a estabilida-
de finaceira e as tendencias
á regulación dos mercados
para facer un repaso global
á situación económica
mundial. O mércores 30,
Juan Antonio Iranzo, di-
rector xeral do Instituto de
Estudios Económicos, ex-
porá Que lle ocorre á eco-
nomía mundial e española.

■ EXPOSICIÓNS

A ARTE DA CONVERSA
Mostra que recolle importan-
tes obras pictóricas e escultó-
ricas de E. Granell e permi-

te profundizar no personalí-
simo mundo do artista, desde
os seus inicios, nos anos 40,
con obras realizadas no exi-
lio, hasta os traballos que re-
alizou durante os anos 90.
Trátase dun intenso percorri-
do pola produción artística e
traxectoria do artista. Poderá
verse ata o 11 de novembro
no Quiosque Afonso.

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-
clúe fotografía, en moitos ca-
sos inéditas, manuscritos e
correspondencia. Ata o 17 de
novembro na sala da Funda-
ción Caixa Galicia.

O GRECO.
APOSTOLADOS
Título da mostra que a Fun-
dación Barrié ten aberta ata
o 3 de decembro. Por vez
primeira xúntanse case a to-
talidade de apóstolos pinta-
dos polo Greco podéndose
contemplar a súa evolución.
Considerado como un dos
máis grandes artistas do últi-
mo renacemento, distíngue-
se pola calidade da súa pin-
celada, vibrante e solta, e por
ser creador dun estilo novo,
moderno, moi consecuente
co seu xeito de entender a ar-
te comprometida cunha in-
tensidade expresiva. A mos-
tra, dirixida ao público en
xeral, permite aprezar e
comparar o método de traba-
llo e seriación do artista.

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

esta mostra fotográfica sub-
mariña, unidade didáctica
sobre o ecosistema mariño
do noso país, que a través de
50 imaxes pretende amosar a
beleza e a diversidade zooló-
xica que encerra o noso mar,
buscando o equilíbrio entre
as especies popularmente
coñecidas e as descoñecidas,
pero sempre desde un punto
de vista artístico, que á vez
sirva como fío condutor para
axudar a divulgar e coñecer
mellor as nosas especies. Es-
te traballo é o resultado de
25 anos de experiencia mer-
gullándose e fotografiando o
mundo submariño.

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

■ MÚSICA

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.

THE NITWITZ
A sala Mardigras acollerá a
actuación deste grupo o sába-
do 26. O xoves 31 será Nor-
wich quen toque neste lugar.
Para máis información consul-
tar www.salamardigras.com.

FORRAJE + STEELWOOD
Estas bandas van tocar, o
venres 1 ás 22 h., na sala
Punto 3. Forraje ofrece un
recital de sentimentos pro-
fundos, poesía da rúa con

imprevisíbeis cambios de
ritmo. Steelwood introduce
novos matices dentro do pa-
norama musical que abren  a
porta á renovación artística. 

UTE LEMPER
Vai presentar, no Pazo da
Ópera, o seu traballo But
one day o mércores 30.

■ TEATRO

O PAÍS DA COMEDIA
Esta é a proposta teatral que
Nordesía Produccións vai
levar o venres 25 e sábado 26
ata o teatro Rosalía de Castro.

CullerCulleredoedo
■ EXPOSICIÓNS

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

DozónDozón
■ TEATRO

TÍTERESCOLA
Campaña escolar, patroci-
nada pola Deputación de
Pontevedra, que lles achega
este espectaculo as crian-
zas. Este xoves 24, Títeres
& Gualtrapas representará
a obra A familia Malsangue.

AA EstradaEstrada
■ ACTOS

FESTA BRASILEIRA
A A.C. A Estrada, co gallo
de pontenciar e dinamizar a

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

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

Lugo vive un outono de
teatro, de teatro infantil, aínda
que se admitan adultos nas
salas. A idea da XII Mostra é
achegar os máis pequenos á
arte dramática ata primeiros

de decembro. Serán seis os
grupos participantes,
chegados de Francia, Italia,
España e Euskadi, que
actuarán para máis de 6.000
cativos.♦

Nenos entrNenos entre táboas e panose táboas e panos
O O TTrinquerinque
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☞ UN TIPO CORREN-
TE. Un guionista de te-

levisión pusilánime vese abo-
cado a presentar un programa
no que triúnfa porque a socie-
dade ve nel todos os seus pro-
blemas. Nova mostra do bo ci-
nema arxentino 

☞ INSOMNIO. Mentres
está en marcha unha in-

vestigación interna, dous policí-
as de Los Ángeles son traslada-
dos 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 encárga-
se de descubrir futuros asasi-
nos, cando unha previsión in-
dica que el cometerá un crime,
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 nu-
clear soviético Faiviúvas

está gafado desde a súa cons-
trucción e ten que saír a unha
importante misión, pero unha
fuga radiactiva frustrará a ope-
ración e porá en perigo a súa
tripulación.

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

mostrar o listos que son, dous
adolescentes malcriados asa-
sinan a unha muller e deixan
pistas que conducen a outra
persoa, aínda que a policía
non é parva.

☞ CAMIÑO DA PER-
DICIÓN. Despois do

éxito de American Beauty, o
británico Sam Mendes entré-
ganos unha película correcta,
pero tópica. Tom Hanks, Paul
Newman e Jude Law inter-
pretan a un grupo de sicarios
irlandeses no Chicago dos
anos trinta. 

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

rrestres chega á Terra coa in-
tención de conseguir un tesou-
ro galáctico agachado no pla-
neta. Para acadar o tesouro es-
tán dispostos a desintegrar a
Terra e os homes de negro te-
rán que evitalo.

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

guíu o León de Ouro de Vene-
cia con esta magnífica mostra
do conflito cultural que vive a
India. Mesturando comedia e
drama a director de Mississippi
Masala, amósanos as relacións
entrecruzadas dentro dunha fa-
milia cando casa en Bombay a
primoxénita e chegan familia-
res 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 es-
taba no exercito. El négao e ela
cre que se trata dunha conspira-

ción dos militares. Previsíbel.

☞ WINDTALKERS.
Durante a Segunda Gue-

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

☞ 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.♦

CarCarteleirateleira

Artello
representará

a obra
Amadís de

algures o
mércores 30

en ALLARIZ
e o xoves

31 na
CAÑIZA.

Ramón
Conde

mostra as
súas

esculturas
na galería

Borrón 4 de
CAMBADOS

e na José
Lorenzo de

SANTIAGO.

A Fundación Barrié ampliou o
horario de visitas para a mos-
tra Apostolados. O Greco, que
podemos ollar na CORUÑA.

Ute Lemper
canta no

Pazo
da Ópera da

CORUÑA o
mércores 30.

Os
holandeses
The Nitwitz
tocan o
venres 25
na sala
Nashville de
VIGO e o
sábado 26
na Mardi
Gras da
CORUÑA.



nosa lingua, programa esta
festa, que abranxe aspectos
socio-culturais, didácticos,
lúdicos e gastronómicos, pa-
ra este venres 25 a partir das
21 h. no Centro Cultural de
Tabeirós. O estreitameno
dos lazos culturais que nos
unen co Brasil, coma a lin-
gua, por ser terra de acollida
de moitos emigrantes gale-
gos...  serven de motivo para
organizar este acto que con-
tará con música brasileira a
cargo de Juan Curiel; pro-
xección de audiovisual de
fotos de Sebastião Salgado
con acompañamento de mú-
sica de Maria Betánhia; de-
gustación gastronómica co-
ma a feijoada; bebidas típi-
cas coma a caipirinha...

■ EXPOSICIÓNS

GRAVADOS DO CGAC
Mostra de gravados do Cen-
tro Galego de Arte Contem-
poránea na que destacan
obras de Jorge Castillo,
Eduardo Chillida, Antonio
Saura, Antoni Tápies, Ch-
risto, Enzo Cucchi, Appel
Karel, Njaume Plensa e Pe-
rejaume, entre outros. Ata o
18 de novembro no Centro
Comarcal de Tabeirós.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
As obras da edición do ano
2001 do prestixioso premio
de fotografía da natureza,
recoñecido como o máis im-
portante a nivel mundial, or-
ganizado pola BBC Wildlife
Magazine e o Museo de His-
toria Natural de London,
van ser expostas na sala de
Caixanova do 31 de outubro
ata o 1 de decembro.

FeneFene
■ EXPOSICIÓNS

AS IMAXES
DE CASTELAO
Esta mostra sobre o artista e
político nacionalista de
Rianxo vai poder ser vista
na Casa da Cultura e no
Museo do Humor do 30 de
outubro ao 24 de novembro.

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.

AA FonsagradaFonsagrada
■ EXPOSICIÓNS

MUSEO COMARCAL
Os seus contidos xunto coa
paisaxe e a gastronomía ben
poden ser motivo dunha es-
cursión. Colección de arte
contemporánea titulada De
ida e volta, con Mónica
Alonso, Ignacio Basallo,
Manolo Paz, Paco Pestana,
Xoan Lomarti, Tereixa Gó-
mez, Álvaro de la Vega,
Manuel Patinha, Luís Bo-
rrajo, Fernando Villapol,
Xurxo Oro Claro e Manuel

Moldes. Pezas da época das
mámoas, da época castrexa
e da romanización. Etno-
grafía coa representación de:
lareira, adega, forxa, oficios
rurais, a labranza, o monte, a
escola, a relixiosidade, a
emigración. Mostra arqui-
tectónica con maquetas, ma-
pas e fotografías de pallozas,
casas cúbricas e de corredor
asi como hórreos e muiños.

LalínLalín
■ TEATRO

FULANO, MENGANO E
CITANO
A compañía Cheiro de Es-
trelas II vai interpretar esta
obra o próximo xoves 31 no
Auditorio Municipal.

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.

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

■ MÚSICA

MANOLO GUTIÉRREZ
Este xoves 24 haberá no
Clavicémbalo un concerto
a cargo deste pianista. Máis
información en www.clavi-
cembalo.com.

MacedaMaceda
■ EXPOSICIÓNS

JOÃO DA NOVA
Navegante galego ao ser-
vizo de Portugal, descubri-

dor de varias illas atlánti-
cas, figura pouco recoñe-
cida no país luso e ignora-
da na Galiza, que está a ser
reivindicada polo investi-
gador Santiago Prol. A
mostra, que fala da súa vi-
da, poderase ollar, durante
este curso académico, na
Biblioteca Municipal
Francisco Carballo, de
luns a venres de 16 a 20 h.
As mañás resérvanse para
grupos de centros de ensi-
no que poden solicitar 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. 

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 mariño do noso país
que, a través da fotografía,
pretende amosar a beleza e
a diversidade zoolóxica
que encerra o mar, buscan-
do un equilíbrio entre as
especies popularmente co-
ñecidas e as descoñecidas.
O resultado de 25 anos de
experiencia mergullándose
e fotografando o mundo
submariño.

MosMos
■ TEATRO

CINCO CONTOS
PARA UNHA MAN
A compañía Spaghetti vai
representar esta obra o mér-
cores 30 e o xoves 31.

NoiaNoia
■ EXPOSICIÓNS

LAXEIRO1930 E 1980
Unha selección de obras da
súa produción artistica vai
ser exposta no coliseo Noe-
la do 31 de outubro ata o 24
de novembro.

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 mis-
tas, onde se reproducen o
desenrolo da armonía da
cor a través de anacos de
ceo ou mar. Na galería
Lembranza-Sargadelos ata
o 31 de outubro.

OurOurenseense
■ CINEMA

MÚSICA E CINE
O teatro Principal vai aco-
ller este ciclo no que se po-
derá ver a fita Wild Man
Blues; o martes 29 proxec-
tarase East Side Story.

■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO
A aula de cultura Caixano-
va vai acoller esta mostra
do 31 de outubro ata o 1 de
decembro.

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.

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

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
■ ACTOS

XIII FEIRA DE FUNGOS
E COGUMELOS
Celebrarase o domingo 3 de
novembro e conta no seu
programa con concurso de
cogumelos; xornadas apíco-
las; exposicións de produtos
ecolóxicos e do Outuno; visi-
tas guiadas ao Museo Etno-
gráfico Monte Caxado; de-
gustación popular; premios;

XI Mostra Folclórica coa ac-
tuación do Rancho F. Estre-
las de Arnoia (Portugal),
Atlántida de Matamá (Vi-
go), Chiculate (Valdoviño) e
Alende (As Pontes); xogos e
probas para achegarense ao
mundo dos fungos dirixido
ás crianzas; curso de cociña;
conferencias (mércores 30
de outubro ás 12) Para inscri-
birse no concurso de fungos,
xincana ou no curso de coci-
ña hai que enviar os datos
persoais ao Dto. de Cultura:
Casa Dopeso, Rosalía de
Castro 28. 1530. Telf. e fax
981 440 344.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

CAUTIVOS DO MAL
Esta película vai poder ser
vista o mércores 30 no Espa-
cio para a Arte de Caja Ma-
drid ás 19:45 e ás 22:15 h. 

■ EXPOSICIÓNS

ACISCLO MANZANO
As súas obras están na sala
de exposicións Caixanova
(pr/ San Xosé) e poderán
ser vistas ata o 17 de no-
vembro. A súa escultura ca-
racterízase polas formas re-
cluídas, vagamente figura-
tivas, e expresións humanas
moi idealizadas.

ANA SOLER
O Espazo para a Arte de
Caja Madrid acollerá, ata o
27de outubro, a súa mostra
titulada Ao revés do con-
trario.

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

PorPorto do Sonto do Son
■ MÚSICA

ALL GO DOWN
Grupo pontevedrés que
amenizará a noite do Aproa,
Praia do Fonforrón, do sá-
bado 26 a partir das 23 h. 

RedondelaRedondela
■ MÚSICA

PACO REPRESAS
Concerto de canción de au-
tor este venres 25 a partir
das 00:30 h. no Muiño Ve-
llo. Máis información no
telf. 986 400 316. 

RibadeoRibadeo
■ EXPOSICIÓNS

TAUROMAQUIA E
PROVERBIOS
De Goya que poderemos
coñecer na sala Forte de
San Damián ata o 12 de no-
vembro. 

SantiagoSantiago
■ CINEMA

XORNADAS DE CINE E
EMIGRACIÓN
Organizadas polo Consello
da Cultura Galega, comeza-
ron o martes 22 e rematan es-
te venres 25 no teatro Princi-
pal. Nelas proxectáronse do-
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Están por primeira vez na Galiza
presentando o seu primeiro CD,
un ardente traballo de punk-rock
con forza e contundencia. Toca-
rán en COMPOSTELA, no café Ti-

fanis o xoves 31 ás 20 h.; o ven-
res 1 farano na Iguana de VIGO ás
23 h.; o sábado 2 van estar na
Mardigras da CORUÑA. O prezo é
de 7 euros.♦

KuraiaKuraia

...Hannover NDR. Considerada
como unha das máis grandes or-
questras da Alemaña, baixo a di-
rección de Eiji Oue, vai tocar en
PONTEVEDRA, no Pazo da Cultu-

ra, o luns 28. Estarán no CC Cai-
xanova de VIGO o martes 29. In-
terpretarán pezas de Beethoven,
Hindemith e Chaikovski. Infor-
mación en www.caixanova.es.♦

Radio Philarmonie OrRadio Philarmonie Orchestra...chestra...

Atractiva
oferta a do

Museo
Comarcal da
FONSAGRADA

Baldo Ramos ten unha exposición, titulada Libros de autor, na galería Augatinta de LUGO.

Os
granadinos
de PPM
estarán o
venres 25
na sala
Rock Clube
de OURENSE
a partir das
21 h.
En VIGO
tocarán o
sábado 26
no Iguana
Clube ás
00:30 h.



cumentais realizados na
América: Porriño en B.  Ai-
res (Arx. 1928), Imaxes de
Castelao (Arx. 1972), I Con-
greso da Emigración (Arx.
1956), Fiesta del 5 de julio en
Rianxo (Arx. 1952), Aniver-
sario [As Pontes] (Cuba,
1947), Sociedade de Bene-
ficiencia (Cuba anos 40); rea-
lizados na Galiza: Nuestras
fiestas de allá (1928), Galicia
e B. Aires (1931), Romería
da Madalena e Ruta de Lo-
banes (anos 50); mesas re-
dondas con Vicente Peña,
Xosé Nogueira, O. Sotelo
Blanco e Manuel González /
Miguel Castelo, A.L. Hueso,
Pilar Cagiao e Jaime Pena;
proxección de fitas: Tierra de
nuestros mayores (Manuel
Arís, 1960), Camarote de lu-
jo (Rafael Gil, 1957), Sempre
Sonxa (Chano Piñeiro, 1989),
Gallego (Manuel Octavio
Paz, 1987), curtametraxes: O
pai de Migueliño (Miguel
Castelo, 1978), Emigrante
(Sotelo Blanco, 1979), O te-
souro de Petro Sexto (2º epi-
sodio de Urxa). Este xoves
24 comeza a sección A emi-
gración galega no cine ar-
xentino na que teremos
oportunidade de
ollar Cándida mi-
llonaria (Luis
Bayón Herrera,
1939) ás 16:30,
sobre o estereo-
tipo da “galega”;
Chiruca (Benito
Perojo, 1946), a
Galiza vista desde
América ás 18:30; a
mesa redonda con A. Pé-
rez Prado, Gerardo Herre-
ro, Xan Leira e X.M. Nú-
ñez Seixas, ás 20:30; e a fita
Frontera Sur (Gerardo He-
rrero, 1998) sobre a emigra-
ción galega na Arxentina, ás
22:30. A segunda parte desta
sección continúa o venres 25
sobre o Estereotipo do gale-
go na Arxentina: o “almace-
nero” coa proxección das pe-
lículas Los tres berretines
(Enrique Susini, 1933), ás
16:30; Patagonia: utopía li-
bertaria (Xan Leira), ás 18;
Dock Sud (Tulio Demicheli,
1952), ás 19; El crack (Mar-
tínez Suárez, 1960), ás
20:30; e El galleguito de la
cara sucia (Enrique Cahen,
1966) ás 22:30.

■ CONFERENCIAS

TURISMO EN GALICIA.
PRESENTE E FUTURO
O Clube Nacionalista Alén
Nós inicia a programación do
curso con esta mesa redonda,
este xoves 24 no salón Obra-
doiro de H RR Católicos ás
20 h., coa intervención de
Francisco Candela, conce-
lleiro de turismo de Santiago;
Xosé Oreiro, director de Via-
xes Viloria; Ezequiel Pala-
cios, director dos hoteis HUSA
na cidade; e Cristina Saave-
dra, técnica de Turgalicia.

■ 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 xoves 24 ao sábado 26. 

■ EXPOSICIÓNS 

RAMÓN CONDE
O escultor galego mostrará
as súas obras na galería Jo-
sé Lorenzo ata o 13 de no-
vembro.

MONSE REGO
O programa de exposicións
Procesalia propón a obra

desta artista, que bebe das
estratexias propias do dese-
ño e da estética máis actual.
Obra en formato plural: fo-
tografía, escultura ou insta-
lación, creando unha lingua-
xe propia baseada na carga
significativa dos obxectos
industriais, recobrando a hu-
manidade perdida. Do 31 de
outubro ao 11 de novembro
na Igrexa da Universidade.

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-
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.

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.

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 len-
zo, o escenario onde se de-
senvolve 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 rastre-
xar os temas da identidade e
as relacións entre o entorno e
o individuo. A colección da
Fundación Arco, en depósito,
fórmana cento coarenta pezas
e inclúense as dúas adquisi-
cións máis significativas des-
te ano: a vídeo-instalación
Middlemen 01 do holandés
Aernout Mik, e a escultura
bombilla Panneau Lumineus
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.

IMAXES DA MEMORIA
A Fundación Granell acolle,
ata o 2 de decembro, esta
mostra que ten como obxecti-
vo recuperar a relacion que o
artista mantivo coa Galiza. Un
achegamento á súa traxectoria
a través das obras para com-
probar como xurde, unha e
outra vez, a evocación e os la-
zos que o unen á terra. Ima-
xes, títulos nas pinturas ou nas
gravuras, esculturas e obxec-
tos son presentados como es-
cenarios reconocíbeis e tráxi-
cas circunstancias históricas
nas súas criacións. A mostra
divídese en tres partes, cada
unha relacionada coas etapas
da vida do artista: 1912-28, a
infancia e a adolescencia;
1930-85, o exilio e a evoca-
ción da terra a través das
obras; a partir de 1985, o re-
greso de América e o reencon-
tro. Fotografías, vellas pelícu-
las e cartas dirixidas a Dieste,
xunto con libros e obxectos
persoais completan a mostra.

■ MÚSICA

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
Baixo a dirección de Máxi-
mo Zumalave, e con Mark
Kaplan, como violín solis-
ta, interpretarán obras de
Elgar, Mandelssohn e Schu-
bert este 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 gru-
po, representa esta produción
que permitirá volver saborear
un dos espectáculos máis ce-
lebrados do teatro galego dos
últimos quince anos. Un deli-
rante western musical con ca-
ras e voces renovadas. Ata o
sábado 26 e o mércores 30 e
xoves 31 deste mes. 

O COLABORADOR
Orixinal de Friedrich Dü-
rrenmatt e dirixida por M.
Guede Oliva, o CDG repre-
sentaráa, no Salón Teatro,
ata o 17 de novembro. 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 pa-
ra grupos, colectivos, etc. In-
formación e reservas no telf.
981 581 111 de 9 a 14 h.

SarriaSarria
■ 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.

VVigoigo
■ EXPOSICIÓNS

A OUTRA
CARA DE ÁFRICA
Pretende mostrar aspectos
moi importantes da vida e

PREMIO DE POESÍA
ESPIRAL MAIOR
Chega a XI edición deste certame ao
que poden optar autores sen límite de
idade, con ou sen obra publicada. Os
traballos terán un mínimo de 400 versos
e presentaranse por triplicado, mecano-
grafados a dobre espacio e baixo plica,
sen remite e co título da obra acompa-
ñado dun lema identificador. En sobre
aparte incluiranse todos os datos do au-
tor e no exterior figurará o lema e título
da obra. As obras deberán entregarse en
Edicións Espiral Maior, Apdo. 192,
15080 da Coruña antes do 30 de no-
vembro. Durante o mes de decembro
farase público o fallo do xurado. 

SEMINARIO SOBRE
O GOBERNO DAS PERSOAS
NAS ORGANIZACIÓNS
A Fundación Barrié organiza este se-
minario no que se vai falar sobre de-
legación e desenvolvemento de ca-

rreiras profesionais. Estará impartido
polo IESE da Universidade de Nava-
rra e pensado para dirixentes de or-
ganización, esencialmente do tercei-
ro sector, con experiencia en xestión
e recursos humanos e de ética dentro
da organización e a resolución de en-
frontamentos. Será os días 5 e 6 de
novembro na Fundación Barrié da
Coruña. Máis información en
www.fbarrié.org.

CURSO DE APRECIACIÓN
MUSICAL
Caixanova organiza este curso, que se
vai impartir en Ourense do 4 ao 6 de
novembro, na Aula de Cultura. Para
realizalo en Pontevedra hai que asistir
ás aulas do 11 ao 14 dese mesmo mes
no Auditorio Caixanova. Máis infor-
mación en www.caixanova.es.

CURSO REGULAR DE DANZA
Os martes 5, 12, 19 e 26 de novembro

vaise impartir este curso a cargo da
profesora Bárbara Monteagudo,
que é membro da compañía Trespe-
sando. No curso tratarase de compo-
ñer, construír no espacio (dimensión
danzada) e no tempo (hálito). Anima-
rase aos participantes a crear, sen per-
sonalismos. Atopar distintas manifes-
tacións artísticas, fuxindo de formas
ríxidas e co intercambio de ideas co-
mo base. Terá horario de 18 a 20 h. e
celebrarase en Santiago. Para máis
información chamar ao Teatro Galán,
organizador do curso, ao 981 585 121
ou visitar www.teatrogalan.com.

TALLER LITERARIO
PARA MULLERES
Baixo a dirección de Carmen Sam-
pedro, vaise celebrar este taller, de 4
meses de duración, que se impartirá
dous días por semana cunha duración
de 2 horas cada sesión. Trátase dun
espacio creativo aberto a todas as

mulleres con ganas de se expresaren
a través da palabra escrita. Adquiri-
rase coñecementos sobre as técnicas
literarias coa lectura, análise e discu-
sión de textos. Para máis informa-
ción chamar ao 680 131 642 ou ao
986 482 052.

CURSO DE LINGUA E
CULTURA GALEGA
O grupo AGAL deu comezo o 18 de
outubro a estes cursos que se imparten
na aula 01 da facultade de Ciencias da
Educación do cámpus de Ourense. O
responsábel das aulas é J. M. Barbosa
e este curso é validábel por 2 créditos
de libre configuración. As aulas impár-
tense os martes e venres de 20 h. a
21:30 h. e teñen unha duración total de
60 horas. O prezo da matrícula é de 30
euros que queda reducida a 25 para bol-
seiros da Universidade de Vigo. Para
máis información dirixirse a ouren-
se@agal-gz.org ou www.agar-gz.org.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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Rosa Muñoz
e Andrés
Corchero

voltan ao
Teatro

Galán de
SANTIAGO

para
representar
A Jirones e

Rara Avis,
respectiva-

mente.

Fotografía,
escultura ou

instalación
son as

propostas
de Monse

Rego na
Igrexa da

Universidade
en

SANTIAGO.

Río Bravo é
a proposta
de Chévere
na sala
Nasa para
estes días.



cultura de África, a través de
instrumentos rituais ou ob-
xectos de culto como as más-
caras ou estatuas. Quere
compartir a riqueza cultural
dese continente, a súa perma-
nente ambigüidade que é a
imaxe da súa verdadeira vida.
A arte africana non se pode
ver desde a concepción occi-
dental. Descubriranse nesta
mostra modelos de vida e
pensamentos diferentes, pero
ricos ao mesmo tempo. O 27
de outubro remata o prazo
para se empapar de África na
Casa Galega da Cultura
(Praza da Princesa 2).

VIGO,
HORIZONTE MARIÑO
O Museo do Mar acolle esta
mostra, que conmemora os
75 anos da revista Industrias
Pesqueras, e na que se fai un
percorrido pola súa historia,
que é, á súa vez, a historia
dos últimos 75 anos da in-
dustria da pesca no Estado e
a historia de como a evolu-
ción do sector pesqueiro im-
pulsou o crecemento 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 figuras
como Richard Long, Ju-
lian Schanabel, Miquel
Barceló ou Juan Muñoz. A
exposición, de marcado
cosmopolitismo, acolle ar-
tistas de Alemania, Brasil,
China, España, EE UU, Fili-
pinas, Francia, Gran Breta-
ña, Irlanda, Polonia, Portu-
gal ou Suíza. Ao longo dos
noventa os artistas sentiron
a necesidade de revisar os
plantexamentos da arte in-
troducindo novas referen-
cias estéticas, sociais, políti-
cas... ou aspectos que afon-
dan nos medios utilizados, a
mostra faise eco deste deba-
te e propón unha revisión do
panorama máis próximo no
tempo recurrindo á fotogra-
fía, escultura e instalación.
Na sala do CC Caixanova
ata o 1 de decembro.

ANTÓN PATIÑO
Mostra os seus lenzos na
galeria VGO (López de Nei-
ra 3) onde permanecerán
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 ata fi-
nais de outubro.

PABLO
De ir en ir é o título da mos-
tra de escultura cerámica
que este xove artista galego
expón na galería Sargadelos
(Urzaiz 17). A súa obra con-
xuga, con elegancia, formas
e modelados que expresan

un concepto estético exqui-
sito, propio do artista que
posúe claridade 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.

JOSÉ DE GUIMARÃES
A sala de exposicións do
CC Caixanova 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.

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

MARUXA MALLO:
NATUREZAS VIVAS
Esta mostra poderemos olla-
la, ata o 2 de novembro, na
sede da Fundación Caixa
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, este
xoves 24, Marga do Val fa-
lará sobre o seu libro Caroli-

na Otero, na sede da organi-
zación (García Barbón 30-5º).

■ MÚSICA

THE NITWITZ &
HOLY SHEEP
Os holandeses, liderados polo
guitarrista Tony Slung, high
energy en estado puro, estarán
o venres 25 na sala Nashville,
tendo como teloneiros aos le-
oneses 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.

ARE MORE
Comeza o Festival de Músi-
ca de Vigo co subtítulo de

Luce e Batallas. Os camiños
da paz. O sábado 26 no cine
Fraga ás 20 h., a contralto
Ewa Podles, acompañada ao
piano por Annia March-
winska, darán o concerto de
inauguración. O vindeiro xo-
ves 31, no mesmo lugar pero
ás 20:30, The Swingles Sin-
gers farán un percorrido de
Bach a The Beatles. Venda
antecipada na telebilleteira
902 434 443 ou en www.cai-
xagalicia.es. Na billeteira do
cine Fraga as vésperas e o
día do concerto de 17 a 20 h.

TREMENDO MENDA +
DJ TILLO
Consagrado como compo-
sitor así como MC, é coñeci-
do como alquimista do vi-
nilo, e vai estar o venres 1
na sala Nashvile acompaña-
do do DJ Tillo.

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

A CONXURA DOS NECIOS
Sarabela Teatro vai repre-
sentar esta obra escrita por
J. Kennedy Toole no CC
Caixanova o xoves 31 bai-
xo a dirección de Ánxeles
C. Bóveda.

CAPRICHOS
DE CERVANTES
A compañía Teatro Galileo
levará ata o auditorio do CC
Caixanova este clásico da li-
teratura española o sábado 2.

CERVEXARÍA JOAQUÍN
Nova etapa deste coñecido
local que programa para os
martes de outubro e novem-
bro, ás 22 horas, distintas ac-
tividades. O 29 estará Aveli-
no 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.

TTerrassaerrassa
■ LEITURAS

ROSALÍA DE CASTRO
Os Espais Radiofònics Ga-
llecs a Catalunya e os
Amics de les Arts i Joven-

tuts Musicals organizan dis-
tintas actividades das que
damos un adianto. O mér-
cores 30 de outubro ás 20 h.
no Nova Jazz Cava (Passat-
ge Tete Montoliu 24) farase
unha lectura de poemas de
Rosalía de Castro. Máis in-
formación no telf. 93 785
92 31 de 18 a 21 h.

BarBarcelonacelona
■ EXPOSICIÓNS

O LATIDO DO MUNDO
Esta mostra fotográfica está
feita por diferentes artistas
cun obxectivo común: amo-
sar a realidade que viven mi-
llóns de seres humanos que
loitan por un mundo máis
xusto e solidario. Begoña
Ribas retrata a Camboia;
J.L. Álvarez fai un percorri-
do por Sierra Leona¸ Xurxo
Lobato achégase á realidade
de Armenia; J.M. Navia da
unha visión de Angola; e Da-
niel Gluckmann ofrece a
cara menos coñecida dunha
cidade como Madrid. Está
organizada pola ONG Ac-
ción contra el hambre e pode
ser visitada na galería Sarga-
delos (Provença 274-276).♦

■ AAsociación Máximo Gorki de solida-
riedade entre os pobos presenta nova-
mente os seus cursos de ruso (cinco
niveis) e de xadrez (dous niveis). Para
máis información, estamos na Repúbli-
ca Arxentina 17, 2º Esquerda, en Vigo,
de 17 a 19 horas e no telf. 986 224 457.

■ Na Costa da Morte. Quiropráctico
brasileiro tira dores. Só se paga can-
do se encontra alivio. Tlf. 625 996 334.

■ Mozo de 32 anos quixera coñecer
mozas de entre 20 e 40 anos. Son ri-
quiño e marabilloso. Se algunha me
quere coñecer, chámome Alberto. Tlf.
616 870 908.

■ Arria Xida: escultura em pedra e
bronce. Bustos, imagens, cruceiros,
petos, chaminés, cabaceiros, fontes...
os teus sonhos feitos pedra. En Ou-
rense no telf. 651 951 328.

■ Doutorando com experiência imparte
aulas de Química Orgânica. Todos os
níveis. Telf. 605 412 585. Compostela.

■ 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. 150.253euros. 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 expe-
riencia na docencia e residencias
de estudantes, busca traballo con
urxencia. Aínda que non sexa na
docencia, xa que tamén teño expe-
riencia como libeiro, repartidor e pe-
ón. 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.

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

Anuncios de baldeAnuncios de balde

POLÍTICA PESQUEIRA COMÚN
http://europa.eu.int/comm/fisheries/po-
licy_pt.htm

Páxina electrónica oficial do Comisariado
de Pesca da Unión Europea. Contén infor-
mación relevante para saber qué é iso da
política pesqueira común. Consulta básica
nun momento no que se debate o futuro
dun sector tan importante no noso país.♦
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Amnistía
Internacional

ten unha
mostra na

Casa da
Xuventude

de VIGO.

Este
domingo

27 remata
a mostra

que sobre
África se

pode ollar
na cai de

VIGO.

O CC
Caixanova
de VIGO
acolle unha
Mostra
Internacional
sobre arte.

A sala de
exposicións
dos
arquitectos
vigueses
alberga
unha
mostra
sobre Mies
van der
Rohe.



Nº

MAR BARROS
Antropólogo social, preocu-
pado pola conservación da
cultura maia, Guillermo Xul,
reproduce nos seus talleres
verdadeiras obras de arte en
chocolate. A pasada semana fi-
xo unha demostración en Vigo.

Cada un dos seus traballos con-
vértese nunha provocación pa-
ra a gula, ¿por que elixe o cho-
colate como materia prima? 

Para intentar salvar o patrimo-
nio maia da choiva ácida rañando
os muros dos edificios e así con-
servar os debuxos. Logo leveino
aos meus talleres e fomos repro-
ducindo a arte indíxena en madei-
ra, pedra e ouro e logo, na busca
de materias novas, en chocolate. 

Na procura da recupera-
ción ou da innovación, ¿cantos
quilos de chocolate pode levar
cada unha das esculturas?

Depende do tamaño. A próxi-
ma semana imos facer unha en Bil-
bao con 120 quilos. Pero non é a
máis grande. Quim Bosch recreou
a obra de Gaudí con máis de 500.

Conscientemente esperta a
voracidade dos “chocoaditos”,
¿canto pode durar cada figura?

Sempre depende do famento
que estea o público. En Madrid
chegaron a pasar 400.000 perso-
as diante dunha e todas come-
mos un anaco.

O chocolate, como mostra
artística, é moi recente. Pero,
¿cal é a súa orixe?

Para nós, remóntase ao inicio
do ano novo maia cando a divin-
dade Cuculcán, a serpe emplu-
mada, o 11 de agosto de 3113
a.C., deixa de ser deus para con-
verterse en home. Como regalo,
entrégalles aos maias a bebida
dos deuses, o chocolate, ensinán-
dolles á cultivalo e a preparalo. 

¿E como o coñecen os eu-
ropeos?

É Yumbé do clan xiu, o xefe
maia, quen lle descobre a Hernan-
do Colón o chocolate. En 1502,
cando a goleta Perezosa chega a
terra nun estado calamitoso, o indí-
xena mandou traer unhas cuncas
con cacao quente para que se recu-
peraran. Era a bebida que utiliza-
ban os atletas que lle levaban o pei-
xe do mar ao rei, a varios centos de
quilómetros da costa. Os españois
son os que máis se identifican co
chocolate ata o punto de que no
1700 as mozas da nobreza tomába-
no na misa. Pero pronto comezou a
considerarse nocivo porque pasa-
ban todo o día pensando nel.

Debe ser un proceso com-
plexo facer o chocolate ao xeito
tradicional cando non se inte-

resou ningunha multinacional
e non hai máquinas expende-
doras como as do café.

Chocolate significa auga
amarga. Faise, mesturando o po-
zol (lume que alimenta), unha sor-
te de pasta de cacao puro, xelea
real, polen, millo e mel con auga
quente, nunha cunca en forma de
cilindro e utilizando un batedor

artesanal de madeira cunha fende-
dura no interior. Seguro que Pors-
che, quen sorprendeu coas súas
potentes turbinas de automóbiles,
inspirouse neste sistema maia, pe-
ro a súa vai só nun sentido, así que
nunca vai conseguir chocolate.

¿Que divindades e ritos
auspician os cacaoais? 

Recordo que cando eramos
cativos iamos ao cacaoais a co-
mer a polpa que envolve as se-
mentes sempre con moito medo,
non polos donos senón pola pre-
sencia dunha forza que protexe
os cacaoais, Ekxuá. Tiñamos
medo por se nos castigaba. Os
indíxenas celebran rituais, sem-
pre ás agachadas porque para
eles está mal visto facelos, para
bendicir as plantacións. Sóense
enterrar varias figuriñas de Ek-
xuá. Pero o ritual máis sagrado é
a elaboración do pozol.

Agora cómese o chocolate
por pracer, ¿pero cales foron os
primeiros usos que se lle deron?

Empregouse como moeda e
aínda se utilizan como tal os gra-
os. Pero as indíxenas tamén utili-
zan a manteiga de cacao como
cosmético. A miña avoa ten me-
llor cute con cacao que a miña ir-
má con todas as cremas do mun-
do e un cirurxián plástico por ho-
me. Pero tamén ten presencia na
morte. Na nosa cultura ao morrer
cómpre levar un vaso con semen-
tes de cacao, para entregarllo ao
can do inframundo. Ademais o
chocolate reduce os problemas
cardiovasculares, fai que as neu-
ronas non se oxiden e aumenta a
esperanza de vida. O feito de que
se popularizase como lambetada
non permitiu que se coñecesen to-
das as posibilidades do chocolate.

¿É un afrodisíaco?
Próbao, se despois de tomar

unha cunca de chocolate sentes a
necesidade de achegarte á persoa
que está ao teu carón, faino.♦

Nº 1.053.
Do 24 ao 30
de outubro
de 2002 De todas as eleccións, a

memoria garda espe-
cialmente aquela cam-

paña de hai vinte anos. Cada
día, cada telexornal era o
mesmo. A tensión medraba
no ambiente, soaba Carros

de lume de Vangelis, os polí-
ticos que xa estaban no palco
comezaban a aplaudir a al-
guén que aínda non se vía e
entón entraba el, Felipe, a
paso lento, cos brazos en al-
to, cunha rosa no puño.

Prendíanse os chisqueiros. A
éxtase. Foi unha vitoria
anunciada. Agora pasa así
con todo, coa vitoria de Lu-
la, coa derrota de Chávez, co
bombardeo de Irak. A televi-
sión precede a noticia.♦
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Dereito
de
inimigos
MANUEL CIDRÁS

Un dos desenvolve-
mentos teóricos
máis importantes

da moderna doutrina pe-
nalista é o que xira en
torno ao chamado, en
sentido crítico, dereito
Penal do inimigo, segun-
do afortunada denomina-
ción introducida polo
profesor Günther Jakobs.
O que caracteriza este
modelo común: un amplo
adiantamento da puni-
ción, tomando como re-
ferencia da acción puniti-
va non o que xa sucedeu,
como no dereito penal or-
dinario, senón o que pode
chegar a suceder; un im-
portante incremento das
penas; e unha notábel di-
minución das garantías.
Todo o cal configura (e
xustifícase como) un de-
reito penal para as non-
persoas, menos tuitivo e
garantista que o dereito
penal dos cidadáns. Non
se afanen en buscar a ca-
dratura do círculo: un de-
reito para as non-persoas
é un non-dereito.

Este dereito de ini-
migos confórmase nas
últimas décadas en tor-
no, especialmente, á le-
xislación antiterrorista,
pero contamina de xeito
inevitábel outros ámbi-
tos da acción sanciona-
dora do estado. A políti-
ca de estranxería é só un
bo exemplo. Está por
demais dicir que tras os
onmipresentes atentados
do 11-S o dereito de ini-
migos recibiu un pulo
universal e a sanción de
santidade propia das
cruzadas.

Non hai que ser moi
listos para se decatar das
concomitancias entre este
modelo legal e a Nova
Doutrina Bush sobre as
relacións internacionais
nestes penosos tempos. A
lexitimación da guerra
preventiva é o traslado ao
plano das relacións su-
pranacionais do citado
adianto da punición, que
reputa ser unha parvada
agardar a que o delin-
cuente delinca para casti-
galo. No mapa das isoba-
ras planetario corren ven-
tos atemporalados que
desmontan a vella ten-
sión enttre liberdade e se-
guridade arramblando
coa primeira. O parado-
xal resultado é un mundo
cada vez máis inseguro.

O caso é que o derei-
to penal do inimigo gaña
en penosidade o que per-
de en dereito, como a
guerra preventiva certi-
fica e renuncia ás políti-
cas de prevención. Unha
desgracia.♦♦
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Colección Froita do Tempo /  A Nosa Terra

Luís Amado Carballo naceu en Pontevedra
en 1901. Figura fundamental da poesía
galega, os seus libros marcaron o paso ás
xeracións poéticas do século XX. Os probes
de Deus, o seu máis ambicioso relato, é
recoñecido como unha das aportacións
senlleiras da narrativa galega do primeiro
tercio do século XX. Cortas pero intensas
páxinas describindo a vida cotiá dun grupo
de persoas que rememoran, nun asilo, os
traballos e días da mocidade perdida.

LLUUÍÍSS AAMMAADDOO CCAARRBBAALLLLOO OOss  pprroobbeess  ddee  DDeeuuss

75º aniversario do pasamento de Luís Amado Carballo

Guillermo Xul

‘O chocolate inventámolo os maias’
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