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É HORA DE ESIXIR.
Os feitos desminten a falsa
normalidade que pretende im-
por o PPdesde os gobernos ga-
lego e central, dando por supe-
rados os efectos da catástrofe
do Prestige. Fronte á imposi-
ción do silencio para minimi-
zar o posíbel desgaste electo-
ral, é preciso lembrar que o
Prestigeconstitúe o principal
problema co que se enfronta o
noso país. Seis meses despois
da maior catástrofe da súa his-
toria, Galiza continúa na mes-
ma situación de desamparo.
Non existe nin solución defini-
tiva, nin urxente para o fuel
que continúa no barco, nin os
medios necesarios para locali-
zar o fuel no mar e retiralo an-
tes de que chegue á costa. A
marea negra, segundo algúns
expertos, voltará en Setembro.
O Goberno non debería esque-
cer a realidade, nin a cidadanía
tampouco. É un dereito de ci-
dadáns esixir unha solución in-
mediata e definitiva para o bar-
co fundido, un plano de limpe-
za e rexeneración de todo o
ecosistema danado, o apoio a
sectores produtivos coa elabo-
ración dun plano socioeconó-
mico e que os orzamentos do
Estado recollan unha dotación
adicional a fin de dotar de re-
cursos o virtual Plano Galicia.
Por iso resulta lóxica e com-
prensíbel a convocatoria de
Nunca Máis de sair de novo á
rúa, o catro de maio en Com-
postela. Non é hora de esque-
cer, senón de esixir.♦

1,75 euros

Dombate inaugura unha nova etapa, novo formato e novo deseño,
e faino con dous textos de especial significación para a poesía
galega contemporánea: o clasicismo de Antón Avilés de
Taramancos con
As torres no ar, e
a vangarda de
Yolanda Castaño
con O libro da
egoísta. Unha
aposta renovada.

DOMBATE
O relanzamento dunha colección clásica de poesía

ELECCIÓNS DO 25 DE MAIO

A CAMPAÑA AO DESCUBERTO

O lapis do carpinteiro

en galego en:

Cines Equitativa

(A Coruña) e
Centro (Vigo)

Miles de gandeiros
maniféstanse
contra o baixo prezo do leite

(Páx. 21)

As axudas polo Prestige non son
de abondo, segundo o Valedor

(Páx. 11)

Francisco Vázquez merca
un edificio que antes recualificara

(Páx.10)

Poema inédito
de Eduardo
Pondal
aos Mártires
de Carral

(Páx. 12)

PACO VILABARROS



A dereita sempre se moveu na
Galiza moito mellor nas campa-
ñas locais, tanto pola súa capaci-
dade de mobilización dos muñi-
dores de votos, como pola súa ca-
pacidade de presión aos cidadáns.
Pero, nesta ocasión, a necesidade
de que a campaña eleitoral non
trascenda dos comicios locais
preséntaselles como perentoria.

O PP, que xoga como oposi-
ción ao non ter o goberno na
maioría das cidades, pretende
que os cidadáns esquezan o Pres-
tige e a invasión do Irak.  O se-
cretario xeral galego, Xesús Pal-
mou, acusa aos demáis partidos
de “descentrar” a campaña  pois
unicamente habería que falar dos
“problemas locais”. Esa é a gran-
de ilusión que ten o PP. Desde o
BNG, recórdalle Suárez Canal
que o Prestige“sigue a ser o pro-
blema máis grande que ten Gali-
za afectándolle directamente aos
cidadáns de todos os concellos”.

A “municipalización” da cam-
paña por parte do PP, coincidindo
coas numerosas listas independen-
tes que rexeitan a “politización”
destas eleccións locais, é, unica-
mente, unha parte da estratexia. 

José María Aznar entrará na
campaña como nunca o fixo. Pro-
tagonizará 22 mitins en 14 días (un
deles en Vigo). Nestes actos resuci-
tará a expresión dos demos históri-
cos con cuxa reaparición ameaza
aos que alenten calquer cambio.
Todos son perigos para España e
só o PP pode exorcizalos. Cos na-
cionalistas, “desestabilizadores”,
aparecen agora os “comunistas” e,
con eles, como “ameaza”, todos
aqueles que non entendan o con-
senso en términos de adesión. Alia-

dos con todos eles, os socialistas,
que terán que explicar, que queiran
que non, os posíbeis acordos con
IU e cos nacionalistas.

José María Aznar tocou a re-
bato e pediulle a todos, dirixen-
tes e candidatos, que aumenten
as críticas, que endurezan a lin-
guaxe, que anatematicen a todo
contrincante colocándoo fora da
legalidade constitucional. Aznar
quer demostrar, segundo un diri-
xente do PP, “que gañou a guer-
rra do Iarq e eso só o pode lograr
gañando as eleccións”.

Para vencer, o presidente do
Goberno español ten que apare-
cer como primeira figura da
campaña, como referente máis

alá dos candida-
tos. A pedra filo-
sofal está no de-
bate sobre a uni-
dade de España
como eixo central
para movilizar as
súas bases.

Os de Madrid

Moitos dos candi-
datos preferirían
que Aznar se mantivese nun segun-
do plano e pudesen realizar a cam-
paña coas súas propias armas e as
súas propias mensaxes. Pero desde
a Moncloa non están dispostos. 

O descontento por esta estra-

texia é máis evi-
dente na Galiza.
Segundo un
membro da exe-
cutiva do PPdG,
existe unha clara
división tanto no
partido como na
Xunta. Algúns di-
rixentes reclaman
que non aparezan
por Galiza nin
Aznar nin os mi-

nistros, incluido Mariano Raxoi e
a, ultimamente, omnipresente
Ana Pastor. Nalgunhas zonas, co-
mo en Ourense, tampouco arelan
a participación dos conselleiros.

Outra das diverxencias no PP,

segundo fontes da dirección, é o
trato que deberá recibir o BNG du-
rante a campaña. Para uns, demo-
nizalo como nas eleccións autonó-
micas, como reclama Madrid, é si-
nal de éxito. Para outros, non só
non os axudaría nas cidades, senón
que sería un erro, mesmo electoral,
crispar de novo a sociedade galega.
Pensan que, para o PP, o millor é
apaciguar os ánimos da cidadanía.

Dentro do PP hai quen consi-
dera que a comida de Fraga con
Cuiña a pasado fin de semana foi
para consultar a estratexia de
campaña. Fraga sempre confiou
na habelencia propagandística de
Cuiña e, agora, coas enquisas
mal dadas, pretende recuperalo
como estratega. Ao mesmo tem-
po, trataria de apaciguar aos des-
contentos para que non haxa di-
visión públicas antes das munici-
pais, logo do enfrontamento vi-
vido na última dirección popular.

Os candidatos do PP, ademais
de contar coas promesas semanais
dos gobernos, tanto central como
autonómico, e coas súas propias,
recollen as millores frases valeiras
de Fraga Iribarne. A que máis éxi-
to ten é a de “poñer no mapa”.
Manuela López Besteiro, a candi-
data popular por Lugo, repítea día
a día. O mesmo fan os seus com-
pañeiros, agás Manuel Cabezas en
Ourense. Estes candidatos esque-
cen que, na maioría dos concellos
xa estivo o PP gobernando, polo
que crea tamén división na súa
propia militancia. Pero aínda cen-
surando aos seus compañeiros, in-
sisten, “entraremos nun novo tem-
po”. Un tempo moi diferente ao da
falta de goberno nas coalicións
BNG-PSOE, proclaman.♦
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As estratexias da campaña electoral
AFONSO EIRÉ

A campaña electoral aínda non comezou oficialmente, pero xa podemos ollar as
distintas estratexias que empregarán os partidos para conseguir o voto cidadán. Un-
has “mensaxes forza”, que poderán retocar nos últimos días segundo perciban a
resposta do eleitorado, que singularizan as propostas políticas maís alá dos lemas.

Unha parte dos candidatos do PP prefiren que non veñan facer campaña desde Madrid.             Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

Xoga como oposición ao non ter o goberno na maioría das cidades

O PP centra o debate no tema local
pero arremete coa unidade de España

Unha parte
do PPdG non acepta
a estratexia que
Aznar quer impoñer
de ataques ao BNG
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O BNG pretende presentar nesta
campaña eleitoral “o aval dun
modelo experimentado de xes-
tión pública”, en palabras do al-
calde do Ferrol Xaime Bello. Ata
estas eleccións municipais, as
promesas nacionalistas non po-
dían ser contras-
tadas axeitada-
mente coa reali-
dade. A laboura
en gobernos co-
mo Fene ou Cor-
cubión, presidi-
dos desde 1979,
ou o referente de
Allariz, non eran
vistos como espe-
llo no que ollar
esa política por
moitos habitantes das cidades.

Nestes catro últimos anos, o
BNG presidiu os gobernos de
tres cidades e cogobernou nou-
tras dúas capitais. Consideran
que, agora, “xa se poden ver as
prioridades e os compromisos”.
Os nacionalistas pretenden tras-
mitir a idea dunha “Galiza dife-
rente”, que xa se comezaría a pór
en marcha alá onde gobernan,
porque “facemos país desde os
concellos”. Daí que o lema,
“Coa forza da Xente, no teu con-
cello, no teu País, incluía ambos

aspectos.
Para o BNG a política munici-

pal é un eixo máis da política glo-
bal que pretende para Galiza, pero
tamén é “unha forma de gober-
no”. Unha forma de goberno que
o BNG afirma que se sustenta na

“participación po-
pular”. Neste sin-
tedo, é novidosa a
súa proposta de
participación ve-
ciñal na elabora-
ción dos orza-
mentos dos con-
cellos. Proposta
que, sen dúbida,
vai a ser moi ata-
cada polo PP. 

Os outros ei-
xos fortes da campaña naciona-
lista van ser  o equipamento de
infraestruturas, sobre todo co-
municacionais, o desenvolvi-
mento da conciencia cidadá e o
orgullo de sentirse galegos, o be-
nestar social e os servicios de ca-
lidade. Temas estes últimos que
serán recorrentes en todas as for-
macións políticas. Apartado es-
pecial merece a cultura e a lin-
gua, aspecto este último onde os
militantes nacionalistas semellan
atoparse menos satisfeitos da
xestión. No especto cultural,

destaca o calificativo de “diverti-
da” que lle poñen desde a direc-
ción nacionalista unha cultura
para xóvenes que toma como re-
ferencia a política posta en mar-
cha no concello de Vigo.

Os distintivos da política
nacionalista

Outra marca que presenta o BNG
como “distintivo” da súa política
nesta campaña é o “compomiso
ético”. Pero, sobre todo, fará fin-
capé no “protagonismo da xente”.
Segundo o responsábel de comu-
nicación do BNG, Xavier Mací-
as, o compromiso da xente “ten
que ver tanto coa realidade como
co país que nós queremos”. Unha
realidade que os nacionalistas
ollan “nas mobilizacións popula-
res e na participación cidadá” co-
mo xeito e ideoloxía sobre a que
construír “un novo país”.

“Ofertamos unha política dife-
rente que cre na sociedade galega
e que xa está en marcha co proce-
so de rexeneración. O PP deixou
de ser referente, traicionou as es-
pectativas dos cidadáns e xa non é
sequera un bó xestor”, afirma Ma-
cías, “A arela do BNG é trasladar
as urnas a conciencia que os gale-
gos mostraron na rúa”.♦

As principais propostas do PSOE
xiran sobre temas de seguridade,
vivenda e dereitos sociais, así co-
mo “en reforzar o papel dos veci-
ños en cada municipio”. É un
guión común para
as 17 comunidades
e as cidades “aínda
que cada unha teña
as súas singlaria-
des”, afirman des-
de o PSOE.

A implicación
na política de de-
senvolvimento económico e o em-
prego, a vivenda, os servicios so-
ciais , son outros dos eixos verte-
bradores do seu discurso. Segundo
o secretario de organización do
PSdG-PSOE, Antón Louro, “colle-
mos o millor que temos realizado
en concellos como o de Santiago”.

Os socialistas afirman que,
nas próximas eleccións “chegou
o tempo dos cidadáns e das novas
cidades”. Nos seus programas si-
guen apostando, sobre todo en
Galiza, polas cidades como as
vertebradoras territoriais, fronte
ao poder autonómico. Demandan
“unha nova descentralización” na
que os concellos “teñan máis
competencia e máis poder”.

Entre as súas propostas máis
significativas destacan a elec-
ción directa do alcalde, a cria-
ción de Consellos Económicos e
Sociais, a elaboración dun Esta-
tuto do Concelleiro, a posta en
marcha dunha oficina orzamen-
taria Municipal de Control e a

Lei de Grandes Cidades.
As diferencias co BNG sobre

a participación viciñal que ambos
partidos recollen nos seus progra-
mas, radica en que os nacionalis-

tas apostan por
unha partici-
pación máis di-
recta dos cida-
dáns, mentres os
socialistas preten-
den crear varios
organismos de
control e partici-

pación. Sería o modelo de partici-
pación directa inspirado en Porto
Alegre que defende o BNG a que
o “concello funcione coma unha
empresa”, como o define nas súas
propostas Ventura Pérez mariño, o
candidato de Vigo.

No PSdG-PSOE tamén se
enfrontan dúas concepcións, a
máis municipalista, encabezada
por Francisco Vázquez, que pre-
tende darlle máis poder ás cida-
des restrinxindo o da autonomía,
e a liderada por Pérez Touriño,
que pretendería integrar as cida-
des no proxecto galego. 

“Para todos e todas”

O PSOE realiza unha aposta clara
polo voto femenino. Así, elexiu
como lema para a campaña eleito-
ral “... para todos e todas”, no que
califica como “resposta política
que identifica as desigualdades
sociais e a aposta de traballar para
erradicalas”. Para o PSOE a “desi-

gualdade máis xeralizada é a que
implica as mulleres”. O uso non
sexista da linguaxe é para os so-
cialistas “non só unha cuestión de
forma, senón tamén de fondo”.

Pero máis alá da confronta-
ción local, onde o PSdG-PSOE
adaptará o seu discurso as cir-
cunstancias, dous son os grandes
temas nos que vai confrontarse co
PP. O primeiro o da seguridade
cidadá, un tema que sempre foi
patrimonio da dereita e onde o

PSOE aposta “por unha segurida-
de integral en todos os eidos”, co-
mo explica Antón Louro.. Trata,
deste xeito, de quitarlle a bandei-
ra de enganche á dereita que os
gaullistas tiveron en Francia nas
últimas eleiccións presidenciais.

O outro ponto álxido de con-
frontación con Aznar será o da
unidade de España. Para o PSOE,
a estratexia do PP ao denunciar a
“confabulación roxo-separatista”
é algo que xa vían vir “no mo-

mento que a dereita ve ameazada
a súa continuidade no poder”.

O PSOE fará fincapé de que
é o partido que non só garantiza
“a unidade de España, senón ta-
mén a súa coesión e solidarieda-
de interterritorial”. Acusa ao PP
de ser quen está a deteriorrar esa
unidade. Pero os socialistas o
que pretenden é fuxir nestas
eleccións de calquer debate so-
bre as reformas dos estatutos ou
unha nova constitución.♦

O PSdeG-PSOE quere que os alcaldes teñan máis poder e sexan elexidos directamente.

Presenta por vez primeira o aval dun modelo de xestión
O BNG quer trasladar ás urnas
a conciencia cidadá que saiu á rúa

A participación dos alcaldes nacionalistas nas mobilizacións cidadás foi permanente. Na
imaxe, Lois Pérez Castrillo, Alcalde de Vigo, na manifestación pola paz en Santiago.

O BNG considera
que agora ‘xa se
poden ver as súas
prioridades e
compromisos’

Aposta por máis competencias dos concellos
O PSdG-PSOE ten como claves a seguridade e a solidariedade

O PSOE realiza
unha aposta clara
polo voto femenino.
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ELECCIÓNS MUNICIPAIS: FERROL

As últimas enquisas publica-
das anuncian un ascenso im-
portante do candidato de Inde-
pendentes por Ferrol (IF) e ex-
conselleiro de industria co PP,
Xóan Fernández. Algúns deses
inquéritos, incluso chegan a
situar a Fernández como pró-
ximo alcalde. Para iso precisa-
ría do apoio do PP, que da man
de Xoán Juncal, non sairía ben
parado nestes comicios. Fer-
nández conta cun grado  alto
de coñecemento entre os cida-
dáns e será o adversario prin-

cipal do candidato do BNG,
Xaime Bello.

A favor do nacionalista  está
a xestión realizada durante o seu
mandato. A remodelación da
praza de España, coa retirada da
estatua ecuestre de Franco in-
cluída, é a insignia da xestión de
Bello. Ademais, Ferrol mellorou
as súas infraestructuras de co-
municación, cun cinturón que
comunicará coa autopista, aínda
non rematado, e coa construc-
ción dun porto exterior. A remo-
delación do casco histórico e a

mellora dos servicios sociais son
outros aspectos que destacan do
mandato de Xaime Bello.

Sen embargo, Bello, que ata
hai un ano era o alcalde mellor
valorado de Galicia en todos os
inquéritos, corre o risco de pagar
unha crise orixinada no PSOE
ao final desta lexislatura. Dende
hai seis meses o BNG goberna
en minoría, con só o apoio de
Amable Dopico. Por outro lado,
o concello ferrolán é un dos que
menos impostos recadan de Ga-

licia en termos proporcionais. A
isto hai que unirlle o alto ende-
bedamento que arrastra “aínda
que é verdade que o BNG xa o
colleu esa situación do anterior
mandato”, segundo afirma o
propio Xoán Fernández. Sen
embargo, Bello conseguiu atraer
fondos doutras administracións,
entre eles europeos para a cida-
de, algo que non conseguiran os
anteriores rexedores.

Xoán Juncal, o candidato
popular, é un dos menos coñe-
cidos polos cidadáns e dos peo-
res valorados segundo as en-
quisas. Os propios dirixentes
do PP, como o secretario xeral
de Galicia, Xesús Palmou, pen-
san xa en incorporar a Fernán-
dez as súas filas despois das
eleccións en caso de que se
confirmen os malos resultados.
Manuel Fraga quere aproveitar
as boas relacións persoais que
mantén co candidato de IF para

xogar nestas eleccións con
dous candidatos. De todos os
xeitos, Fernández prefire man-
terse cauto e tomar distancia do
PP, para non verse afectado po-
lo posíbel voto de castigo que
poidan recibir os popularespor
mor da guerra, do Prestige e
das altas taxas de paro que re-
xistra a cidade. 

A posíbel recuperación de
Esquerda Unida na cidade pode-
ría darlle tamén a alcaldía a Xai-
me Bello. Ata 1995 EU-IU par-
ticipou nos diferentes mandatos,
quedándose na anterior lexisla-
tura a un 0,35% de acadar repre-
sentación. O propio Gaspar Lla-
mazares declaraba esta semana
en Ferrol que se do seu partido
depende, o PP non gobernará en
ningunha cidade, nin comunida-
de do Estado. O que esta claro é
que o próximo alcalde da cidade
terá que buscar o apoio dalgún
outro partido para gobernar.♦

Reparto de concelleiros
nos comicios do ano 99

Votos Edís

PP 12.916 9

BNG 11.151 8

PSdeG-PSOE 7.072 5

IF 4.370 3

Xoán Fernández perfílase como o rival directo de Xaime Bello

O BNG repetirá goberno se o PSOE non perde apoios
RUBÉN VALVERDE

Unha lexislatura máis, en Ferrol non haberá maiorías absolutas.
Todas as enquisas publicadas apuntan o mesmo, polo que pare-
ce que novamente o vindeiro alcalde sairá dun pacto. O desgas-
te do PSdeG-PSOE pode ser decisivo para o resultado electoral.
O BNG podería converterse no partido máis votado, pero preci-
saría dos socialistas para gobernar. En caso de non afectarlle a
crise pola que atravesou nos últimos meses, podería repetirse o
pacto de goberno da actual lexislatura. Amable Dopico pronun-
ciouse nese sentido e dixo que está disposto a renovar o acordo.

¿Cales son os puntos básicos
do seu programa?

Queremos seguir impulsan-
do o rexurdimento de Ferrol. Es-
tes catro anos serviron para si-
tuar a esta cidade no mapa. Para
seguir nesta liña, imos continuar
a transformación urbanística,
iniciada xa no Ferrol Vello e no
barrio da Magdalena. Tamén
pretendemos concluír a fase dú-
as e tres da praza de España. A
apertura de Ferrol ao mar e o uso
das zonas desafectadas polo Mi-
nisterio de Defensa tamén serán
básicos no desenvolvemento ur-
banístico. Outros aspectos im-
portantes serán a mellora de ser-
vicios públicos, como a cons-
trucción de novos aparcadoiros
e a creación dun parque empre-
sarial mixto, industrial e de ser-
vicios, na zona da Leixa. A pro-
tección do medio ambiente e a
declaración de Patrimonio da
Humanidade dos castelos e do
arsenal da ría, conforman outro
eixe básico do noso programa.

A oposición sinala que a
conclusión da praza de Espa-
ña é un proxecto megalómano
seu que non está orzamentado
en termos reais.

O PP amolouse porque nós
fomos capaces de sacar adiante
un proxecto que eles non deron
executado no seu mandato. En
segundo lugar, tamén lles dá
alerxia que trasladaramos a esta-
tua ecuestre de Franco. Non fo-
ron capaces de encaixar este
golpe e na súa cabeza está a re-
cuperación desta triste insignia.
Pero os ferroláns non van volver
aos caudillismos. En canto aos
orzamentos, dispomos de cartos
suficientes de fondos europeos e

doutras administracións.
O emprego é unha das

maiores preocupacións dos ci-
dadáns. Teñen prevista algun-
ha medida concreta para sol-
ventalo.

Para nós a creación de em-
prego é un tema fundamental.
Ademais da creación do parque
empresarial, seguiremos en co-
laboración coa cámara de co-
mercio, a de hostalería, as orga-
nizacións empresariais e entida-
des de creto para procurar xerar
emprego estábel e de calidade.
Ao longo desta lexislatura crea-
mos 150 postos de emprego pú-
blico. Incorporamos novos fun-
cionarios coa creación, por
exemplo, do Instituto Municipal
de Facenda.

¿Como foron as relacións
coa Xunta e a Deputación?

Coa Deputación contestarei
dicindo que o seu presidente non
veu nin unha soa vez por aquí en
catro anos. Por parte da Xunta,
houbo unha actitude positiva por
parte dalgúns conselleiros, gra-
cias á presión que se fixo dende
o Concello. Por exemplo, o an-
terior Conselleiro de Política Te-
rritorial, o señor Cuíña, asumiu
o compormiso de dotar á comar-
ca dunhas infraestructuras  de
comunicación e de transporte
que se nos debían. Co Consellei-
ro de Medio Ambiente e Educa-
ción a relación tamén foi positi-
va. Nos demais casos, a colabo-
ración foi inexistente por parte
da Xunta. 

¿Que valoración fai do
pacto de goberno?

En termos xerais a coalición
de goberno foi positiva para a
cidadanía. Dicindo, iso si, que o

BNG fixo máis esforzo e puxo
máis interese por sacar adiante a
lexislatura.

Hai algunha enquisa que

sitúa a Xoán Fernández como
vindeiro alcalde en pacto co
PP.

Dende a cúpula dirixente do

PP, tanto Fraga como Palmou
veñen amosando o seu apoio e a
súa connivencia co proxecto de
Xoán Fernández. O PP xoga con
dous candidatos. O propio Pal-
mou dixo que Ferrol ían recon-
quistala con ese candidato. Exis-
te un preacordo para que Fer-
nández pase a engrosas as filei-
ras popularestras o 25 de maio.
As opcións de Independientes
por Ferrol e do PP son a mesma
en realidade. Unha vez dito isto,
penso que os cidadáns seguirán
mantendo a confianza no BNG.
Nós démoslle un estatus a esta
cidade. Os ferroláns non están
pola labor de admitir caudillos,
nin salvadores, nin alternativas
personalistas. A coalición entre
IdF e o PP xa se experimentou e
houbo máis terremotos que en
Triacastela.

¿Está disposto a renovar o
pacto co PSOE en caso de non
acadar maioría absoluta?

O BNG non se pon teito e
agardo que consigamos a maio-
ría absoluta. Non o digo como
triunfalismo. O noso obxectivo
é seguir sendo referente da cida-
de e da comarca. Logo do 25 de
maio falaremos do resto.

¿Terá en conta a cidadanía
a guerra e o Prestige?

Todos teñen que ser conse-
cuentes coas súas responsabili-
dades. O PP deixounos na maior
indefensión durante a catástrofe
do Prestige e iso non se esquece.
A guerra foi xenocida e imperia-
lista. Demostrouse que non exis-
tía esa ameaza da que falaban,
algo que xa se sabía de antemán.
Ademais, aquí aféctanos máis
directamente polo asesinato do
ferrolán Xosé Couso.♦

Xaime Bello, candidato do BNG
‘O PP está a xogar con dous candidatos’
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¿En que aspectos fará fincapé
durante a campaña política?

En Ferrol existe un problema
fundamental que é o da ausencia
de emprego. Existe unha gran
poboación de prexubilados que
reciben unha boa remuneración.
Sen embargo, eses postos de tra-
ballo non se renovaron.

¿Que propón para rexene-
rar o emprego?

Cando certa persoa foi Conse-
lleiro recibiu críticas por implan-
tar o sistema de parques empresa-
riais por toda Galicia. Hoxe eses
parques quedaron pequenos. En
Ferrol non abonda co parque da
Leixía. Penso que aproveitando a
construcción do porto exterior e
da planta de gas, que tamén foi
impulsada por min, poderase
aproveitar para levar a cabo novos
parques empresariais. 

¿Como valora os pactos en-
tre o BNG e o PSOE?

Por primeira vez IF votou uns
orzamentos presentados por un
partido co cal non gobernaba. Fi-
xémolo porque pensamos que era
o mellor para a cidade. Sen em-
bargo, tanto BNG como PSOE
dedicáronse a buscar o mellor pa-
ra eles. Ademais, a crise do PSOE
complicou moito as cousas. Xai-
me Bello tivo que optar por desti-
tuír os catro concelleiros socialis-
tas disidentes para que non se lle
fosen dous do BNG. A coalición
terminou mal, como todas as que
houbo en Ferrol.

Algunha das enquisas publi-
cadas élle bastante favorábel.

Acontece por primeira vez.

Nas outras dúas lexislaturas non
nos outorgaban representación e
logo acadamos cinco e tres conce-
lleiros, respectivamente. No seu
día iso puido provocar que moita
xente que confiaba en nós, ao fi-
nal non acudise ás urnas ou prac-
ticasen iso que lle chaman voto
útil. As enquisas hai que analiza-
las como mérito das nosas listas,
pero tamén como demérito dos
outros. O PSOE está nunha crise
enorme e presentou como candi-
dato á persoa que aceptou que Ba-
zán pasase de máis de 7.000 tra-
balladores a 1.500. Ademais, o
efecto Zapatero xa non funciona
aquí. O PP apoiou unha guerra in-
xusta en Irak, foi responsábel do
Prestige e das súas consecuencias
e presentou a un líder e unha lista
que non atrae aos afiliados nin aos
cidadáns. O BNG tentou gobernar

a cidade pero, por ser quen é, reci-
biu un boicot enorme das outras
administracións, polo que non ti-
vo cartos para sacar adiante pro-
xectos necesarios para a cidade de
Ferrol. Ademais, tampouco acer-
tou co seu compañeiro de pacto,
que non o apoiou en determinados
momentos. De feito, penso que
aprobou máis proxectos co noso
apoio que co do PSOE.

¿Pactará co PPtal e como de-
clarou Palmou hai varias sema-
nas, pola afinidade ideolóxica?

IF non ten unha forma de go-
bernar igual a ninguén. O meu de-
sexo sería que gobernásemos os 25
concelleiros, encargándose cada un
dunha área e sen buscar o lucimen-
to persoal. O alcalde de Ferrol ten
que defender os intereses dos fe-
rroláns e non os de ningún partido
en concreto. IF está disposto a pac-

tar con calquera das forzas políti-
cas. Apartir de aí, Palmou pode di-
cir o que queira e incluso poñerlle
música para facer unha canción.
Ao que tería que atender este señor
é a defenderse menos e a confec-
cionar mellores listas. Se tivesen
unha lista atraínte non terían que
estar pensando agora en IF.

¿Descarta entón a posibili-
dade de entrar no PP unha vez
pasadas as eleccións tal e como
se asegura dende diferentes
medios?

Non penso entrar en ningún
partido. Os militantes de IF pre-
séntanse nestas eleccións como
independentes, pero no resto dos
comicios votan a partidos distin-
tos. Se eu entrei no seu tempo no
PP foi porque mo pediu persoal-
mente Fraga, polo que teño un
grande respecto. Non o fixen polo
PP, co cal discrepo en determina-
dos aspectos. Non penso que vaia
dedicarme a outra política que non
sexa a local e por iso non preciso
entrar en ningún partido. Ademais,
tampouco descarto que IF se vaia
presentar logo a outros comicios.

¿Cando afirma que pode
pactar con calquera partido,
tamén inclúe o BNG?

Con calquera quere dicir con
calquera. O que acontece é que
Xaime Bello está dicindo nos ple-
nos que somos un PP bis. Logo de
descualificarnos é moito máis di-
fícil un achegamento. O que teño
que dicirlle é que ao longo destes
catro anos comín e cenei moito
máis con representantes do BNG
que con Fraga ou do PP.♦

perde apoios

¿Cales son as liñas básicas do
seu programa?

O emprego e o desenvolve-
mento económico. Tamén é nece-
sario facer de Ferrol unha cidade
humanizada. Para iso, precisamos
dun acordo co Ministerio de De-
fensa, co fin de que empecen a pa-
gar impostos polo uso das instala-
cións. Tamén cómpre chegar a un
convenio con eles para que traspa-
sen as instalacións de Sánchez
Aguilera, que están no centro da ci-
dade e son de suma importancia
para nós. Outro aspecto importante
será o da apertura de Ferrol ao mar,
que consistiría en tirar a fachada
militar e polo tanto entraría tamén
neste acordo amplo con Defensa. 

Falaba antes de solventar o
problema do emprego, que pa-
ra os ferroláns é un dos princi-
pais, segundo as enquisas.
¿Que medidas tomarán?

A taxa de paro en Galicia é
máis alta que no resto do Estado e
en Ferrol aínda é maior. Cómpre
desenvolver economicamente Fe-
rrol e iso non se fai soamente sa-
cando máis solo industrial. Preten-
demos un diálogo coas demais ins-

titucións, como as cámaras de co-
mercio, as entidade de paro, os
empresarios, os sindicatos e a uni-
versidade. Queremos poñer en
marcha viveiros para empresas e
facer especial fincapé naqueles
sectores máis prexudicados pola
falta de emprego: xente nova, mu-
lleres e parados de longa duración.

O PSOE ven de sufrir unha
crise interna en Ferrol. ¿Pasa-
ralle factura nas eleccións?

Houbo unha crise que afectou

a moi pouca xente dentro do par-
tido. O que acontece é que os
principais implicados eran conce-
lleiros. A militancia pronunciouse
claramente nas eleccións prima-
rias que tivemos. Bonifacio Bo-
rreiros non aceptou o resultado e
quixo poñer a todo o partido en
xaque. Eu recibín o apoio da di-
rección nacional e federal. O que
teñen que entender moitas perso-
as é que en Ferrol non se queren
personalismos de ningún tipo, se-

nón proxectos concretos para tra-
ballar pola cidade. O modelo do
transfuguismo practicado no seu
día por Xoán Fernández e que
quere poñer agora en práctica Bo-
rreiros, non vai a ningún sitio. 

¿Como valora o pacto de
goberno co BNG?

A miña valoración é positi-
va. O PSdeG-PSOE ten expe-
riencia no traballo en coalición.
Gobernamos xunto a IU moitos
anos e fixemos avanzar esta ci-
dade. Os anos de goberno de
Xoán Fernández, entre 1995 e
1997, supuxeron un retroceso
para a cidade. Nesta lexislatura
fomos capaces de acadar cartos
da administración autonómica,
poñer en marcha infraestruc-
turas novas e facer de Ferrol un-
ha cidade máis humanizada.

¿De non acadar maioría
absoluta renovaría o pacto?

Non temos nada que agochar
e por iso digo claramente que en
Ferrol nunca houbo maiorías ab-
solutas. O PSOE acadou varias
veces minorías maioritarias pero
preferimos sempre pactar con IU
para darlle estabilidade ao gober-
no. Eu son partidario das maiorí-
as absolutas porque redundan en
beneficio dos cidadáns. Por este
motivo estou disposto a pactar
coas forzas máis próximas.♦

Amable Dopico, candidato do PSdeG-PSOE
‘As enquisas responden aos intereses concretos dun medio’

Xoan
Juncal,
candidato do PP
‘Se os votantes
do PP pasan a IF,
perderemos a
Deputación’
¿Cales son os obxectivos pa-
ra a vindeira lexislatura?

Darlle un goberno estábel a
Ferrol. As coalicións son desas-
trosas. Para poder facer unha
boa xestión é necesario acadar
unha maioría suficiente. Cóm-
pre, tamén, poñerlle remedio á
crise orixinada trala reconver-
sión industrial. Ferrol non ten
solo industrial o que impide que
se establezan novas empresas.

¿Cales foron para vostede
os maiores erros da última
coalición?

Especialmente a praza de Es-
paña. Embarcáronse nun proxec-
to para o que non había orzamen-
tos e que só vai saír adiante na ca-
beza do alcalde. Tamén foi mala
o resto da xestión municipal.

Se o goberno foi tan desas-
troso, ¿por qué non presentou
unha moción de censura logo
da crise interna do PSOE?

Porque a crise deuse a seis
meses de rematar a lexislatura.
Xuntando os nosos votos e os
de IF aínda precisariamos dun
concelleiro do PSOE ou do
BNG. Nós asinamos un pacto
antitransfuguismo e o PP cum-
pre os seus pactos.

¿En caso de non acadar
maioría absoluta pactaría
con Fernández?

Non vou falar dese tema
ata o 26 de maio.

Palmou declarou recente-
mente que en Ferrol recupe-
rarían a alcaldía gracias a
Xoan Fernández.

O que dixo é que votar a IF
era poñer en perigo a Deputa-
ción. A alcaldía podería acadar-
se, pero o voto para Fernández
faríanos perder a Deputación. 

Amable Dopico sinala
que as enquisas responden
máis aos intereses dun medio
que á realidade.

Evidentemente a prensa es-
tá a xogar o seu papel. A única
enquisa válida será a do 25 de
maio. Logo verase claramente
cales son os intereses dos me-
dios e o dos ferroláns.♦

La Opinión

Xoán Fernández, candidato de Independientes por Ferrol
‘O BNG sacou adiante máis proxectos co noso apoio que co do PSOE’



Onacionalismo espanhol não precisa de
partidos expressamente nacionalistas
porque já dispõe de Estado próprio com

bandeira nacional, hino nacional, língua na-
cional, renda nacional, PNB (Produto Nacional
Bruto), mercado nacionale selecção nacional
de futebol inclusive. O nacionalismo espanhol
dispõe de um Estado com cidadãos de naciona-
lidade espanhola, que devem apresentar o seu
Documento Nacionalde Identidade a requeri-
mento da PoliciaNacional, podendo ser levados
por ela perante à presença dos juizes da Au-
diência Nacional. O nacionalismo espanhol
dispõe de um país com estradas nacionais (co-
mo a Nacional VI Madrid–Corunha), com
RENFE (Red Nacionalde Ferrocarriles Espa-
ñoles) e aeroportos com voos nacionais. O na-
cionalismo espanhol tem um país com parques
naturais que são chamados parques nacionais
(por exemplo, o Parque Nacionalde Ordesa),
um país com Paradores Nacionales de Turismo
e com territórios abalizados com o rótulo de Re-
serva Nacional de Caça, estando nacionaliza-
dos, assim, até a flora, a fauna e as paisagens.
No constitucionalmente laico Reino da Espan-
ha, os nacionalistas espanhóis chegam ao extre-
mo de apresentar o 25 de Julho de cada ano uma
Oferenda Nacional ao Apostolo. De mais a
mais, no Reino da Espanha pode–se jogar à Lo-
taria Nacional, comprar o cupão da Organi-
zação Nacionalde
Cegos, receber o
Prémio Nacional
de Literatura e as-
sistir à festa na-
cional da corrida
de touros. No Rei-
no da Espanha tu-
do é nacional, tu-
do está nacionali-
zado.

O nacionalis-
mo espanhol para
além de existente
–como demonstra
esse uso inflacio-
nista do termo na-
cional– é também
um nacionalismo
obrigatório. O na-
cionalismo espan-
hol é obrigatório
porque não permi-
te que uma parte
do chamado povo
espanhol se possa
constituir num po-
vo aparte, se este for o desejo da maioria dessa
parte: leiam-se da Constituição espanhola o art.
1.2 (“A soberania nacional reside no povo es-
panhol, do que emanam todos os poderes do Es-
tado”) e art. 2 (“A Constituição fundamenta-se
na indissolúvel unidade da Nação espanhola,
pátria comum e indivisível de todos os espan-
hóis”). O nacionalismo espanhol é obrigatório
até o ponto de que  “as Forças Armadas... têm
como missão garantir a soberania e inde-
pendência de Espanha, defender a sua integri-

dade territorial e ordenamento constitucional”
(art. 8 CE), estando tipificado no Código Penal,
como delito de rebelião o de aqueles que, ainda
sem violência, se alçarem publicamente para
modificar total ou parcialmente a Constituição
ou declarassem a independência de uma parte
do território nacional ou subtraíssem a Nação
ou parte dela ou de qualquer classe de força ar-
mada à obediência do Governo (arts. 214, 215 e
219.1 do Código Penal).

O nacionalismo espanhol é um nacionalis-
mo tão imposto que no Reino da Espanha se

chega ao extremo de estabelecer que o castelha-
no é a única língua espanhola oficial do Estado
e a única da que se predica o dever de conhe-
ce–la (art. 3.1 CE). O  nacionalismo espanhol é
de tal forma forçoso que –como se ordena na
Lei que regula o uso das bandeiras– a bandeira
de Espanha é a única que pode ondear sozinha
e a que, quando ondeie acompanhada, deverá
ocupar lugar preeminente e de honra (à direita
da Presidência se a houver ou à esquerda do ob-
servador). Por que nem sequer têm preferência
a ikurriña, a senyerae a bandeira galega nos
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Primeiro viñeron a
polos nacionalistas e
calamos. Agora
veñen a polos social-
comunistas e tamén
calamos. Acabarán
vindo polos católicos
e polos comedores de
patacas. Como o PP
siga moito tempo en
campaña electoral
será preciso reeditar
a Bertolt Brecht.

Hai quen o que
máis admira das
persoas é a
sinceridade. Pois aí
teñen a Jeb Bush, que
nun acto da
Asociación Nacional
do Rifle arengou os
asistentes dicindo: “O
son das armas é o
son da liberdade”.
Logo destacou que o
48% dos votantes
posúen armas e que
de non ser polo apoio
activo do lobby do
armamento “o meu
irmán non sería
presidente”.

¿Por que na
televisión non se fala
de libros, pero os
libros que máis se
venden son os que
escriben os
presentadores de
televisión?

Ía lanzado o mundo
da galeguidade
pedindo unha versión
galega do filme Harry
Potter e velaí que sae
O lapis do carpinteiro
con só dúas copias na
nosa lingua. Nin en
Santiago é posíbel
escoitar a Tosar
falando en autóctono.
Aínda que a industria
do cine é ben máis
complexa e difícil que
a de edición de
libros, poñamos por
caso, cumpría tamén
aquí un esforzo. Ou
senón que a Xunta

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Nacionalismo obrigatório
espanhol

XAVIER VILHAR TRILHO

‘O
nacionalismo
espanhol é tão
imposto que no

Reino da
Espanha se
chega ao

extremo de
estabelecer que
o castelhano é a

única língua
espanhola
oficial”

Cartas

Sobre o
Lapis do carpinteiro
O luns 21 de abril estreábase
no Centro Social Caixanova a
película El lápiz del carpintero.
Para a nosa desgracia, ninguén
dos responsables (Antón Reixa,
Caixanova, Manuel Rivas) tivo
a forza nin a decencia de plan-
tarse e dicir: En Galicia, en ga-
lego.

O cinema galego constrúese
sobre unha mentira. A da súa
propia existencia. Entre o desco-
ñecemento e o desprezo, puntos
de partida e chegada do sistema
audiovisual galego en relación
coa literatura galega e coa lingua
de Galicia, atopa terreo fértil o
ocultamento. Se queres ler o no-
so manifesto ao respecto po-

dedes consultar a nosa páxina
http://www.redesescarlata.org/la
pis.htm.♦

REDES ESCARLATA

Privatización
da autoestrada
Diante do anuncio da SEPI sobre a
recta final da privatización de
ENA e AUDASA a Plataforma ci-
dadá pola supresión da peaxe que-
re manifestar públicamente o seu
posicionamento sobre o silencio e
a nula xestión da Xunta de Galicia.

A SEPI deu onte as últimas
directrices sobre cómo se vai
abordar o proceso de privatiza-
ción comunicándolle ás empresas
e entidades financeiras que entra-
ron na poxa que aúnen as ofertas
para configurar grupos máis po-

tentes e equilibrados entre os que
elexir ao adxudicatario.

A Plataforma recibiu respos-
ta aos escritos enviados ao Vale-
dor do Pobo e ao Presidente do
Parlamento galego reclamándo-
lle que instaran á Xunta a cum-
prir os acordos do parlamento
galego de 20 de marzo do pasado
ano polos que se debería xestio-
nar ante o goberno central a su-
presión da peaxe de Rande para
todos. O valedor afirma que é
competencia do Ministerio de
Fomento e o presidente do parla-
mento remitiulle a documenta-
ción á Consellería de Presiden-
cia, Relacións Institucionais e
Administración Pública por ser
este o organismo competente.

Mentras tanto o calendario
definitivo da privatización segue

en marcha e os consorcios inte-
resados deben comunicar for-
malmente á SEPI a súa configu-
ración e presentar as ofertas na
última decena do mes de maio,
por un importe non inferior aos
1.100 millóns de euros.

Quedan varios asuntos pen-
dentes como son a posición do
goberno de Navarra que posúe o
50% da súa autoestrada –tamén
dentro do paquete de ENA– e ne-
gouse a que entrara na oferta e ta-
mén o recurso da Plataforma ante
o Tribunal Supremo presentado
no ano 2000 polo que o tribunal
debería ditar sentencia en breve.

A Plataforma advirte ao Presi-
dente da Xunta de que se non
cumpre o que el mesmo anunciou
de “garantir a supresión entre Vi-
go e O Morrazo aproveitando o
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Aver se me aclaro. Logo dun seguimen-
to, preocupado, doorido, inexplicábel
no século XXI, no que a humanidade

non sabe resolver os problemas nada máis que
con bombas e mortos, moitos mortos; logo, di-
go, dun seguimento dos xornais máis diversos,
das tertulias radiofónicas ou televisivas, a car-
go de moitos personaxes e personaxiños, que
moitos deles comen nalgún “pesebre” político
ou mediático, tiven a santa –eu que non son
santo– paciencia de me “informar” de cotío de
como se ía desenrolando a guerra no Iraq. 

Dicían uns que a guerra ía ser un “paseo mi-
litar”; logo que a cousa ía pra lonxe. Que os ira-
quís plantáranlle cara aos invasores da coali-
ción británico-norteamericana en Basora e o
“paiaso” (e que me perdoen os paiasos) minis-
tro da desinformación iraquí, “que os tiñan ro-
deados e que non ían sair con vida de alí. Logo
outros “sabios” da información tertuliano-xor-
nalística, que aos EE UU íalles pasar o que lle
sucedera no Vietnam, voltar co rabo entre as
pernas e con milleiros de mortos e incapacita-

dos. Máis adiante que logo de avanzar os ian-
quis polo deserto, íanse encontrar con dous
aneis, un algo lonxe de Bagdad, e o outro arro-
deando a capital, pola famosa Garda Republi-
cana e máis xa dentro da cidade pola Garda
pretoriana, e que aí é onde os ían frear e facer
dar a volta perdendo milleiros de mercenarios. 

Logo cambiaron os discursos os tertulianos-
xornalistas, ao se enterar de que o primeiro anel
quedou practicamente desfeito e o segundo
“evaporouse”. ¡Ah!, pero claro, dicían os meus
informantes escritos e radiofónicos: “agora ao
chegar a Bagdad e ter que loitar na guerrilla ur-
bana, aí si que a Garda pretoriana vainos desfa-
cer sen remedio...” E todo isto adobado coas
pláticas do ministro da desinformación que di-
cía en plenas rúas bagdadíes que non era certo
que os ianquis tomaran o aeroporto, que se vi-
ñan arrastrando como as cobras polo deserto...”. 

E despois pasou o gue pasou: miles de
mortos iraquís, centos de civís masacrados
polas bombas asasinas dos ianquis; saqueos
de museos coa historia máis anterga do mun-

do –”inorantes/ féridos e
duros, imbéciles e escu-
ros...”, istes ianquis prepo-
tentes e xendarmes diste
mundo inxusto e cruel. 

Volto ao comenzo. A
ver se me aclaro: os tertulia-
nos e comentaristas que
pastan en pesebres ben
abondosos, se tivesen un
anaco de vergoña –é moito
pedirlles, xa o sei– dimitirí-
an do seu oficio e adicarían-
se a outros menesteres, xa
que para esa profesión tan
necesaria como honrosa ne-
cesítase, non o ser apolíti-
cos, senón un cachiño de
subxectividade e un moito
de independencia. Aínda
que se equivocasen.

Lémbrame isto, e para
rematar cun sorriso nece-
sario desde o meu escep-
ticismo terminal, o que
un tío meu, director dun
orfeón de Ourense, ao
ollar que un dos  baixos
desafinaba sempre, parou
o ensaio e ollando para o
cantor espetoulle: “Ho-
me, que habendo salvado
que ti comas trigo...”. E
non sei se me explico.♦
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non fachendee de
apoiar o audiovisual
galego.

Turgalicia, o
Xacobeo e a Xunta
non dan unha co dos
anuncios. Primeiro
poñen como lugar
paradisíaco unha
plantación de
eucaliptos. Agora
sacan un relanzo do
Sil cunha aldea
abandonada e as
casas esborralladas.
Nin que tivesen a
Mariano, o gafe,
como creativo
publicitario.

O secretario xeral
do PPdeG, Xesús
Palmou, pide que
nesta campaña se
debatan os temas
locais e que se deixe
de lado o Irak e o
Prestige. Tamén pediu
que se lle permita
gobernar á lista máis
votada. Pero velaí
que Mayor Oreja, en
Euskadi, esquece os
temas locais e pide
que se vote contra o
soberanismo e o
terrorismo. E Ramón
Rabanera, Deputado
Xeral da Deputación
de Alava polo PP,
contéstalle a
Ibarretxe, quen pedía
que gobernase a lista
máis votada, que
“todas as maiorías
son democráticas”.

O 65% dos veciños
da Praza viguesa da
Independencia están
a prol da
peonalización
realizada. Os máis
favorábeis son os pais
de familia e a
mocidade. Os máis
contrarios, os maiores
de 65, os que máis a
usan. Hai nesa
xeneración un amor
ao automóbil e ao
cemento que data dos
anos da miseria e da
fame. Son os mesmos
que falan do
colesterol entre dous
pratos de cocido.♦

Ares

A ex guerra do Iraq
MANUEL REGO NIETO

A guerra rematou e o balance da información recibida
asusta pola imprecisión e as opinións manipuladas.

respectivos territórios do País Basco, Cata-
lunha e Galiza?

O nacionalismo espanhol é tão obriga-
tório que nem sequer permite que os gover-
nos ou os parlamentos das chamadas na-
cionalidades históricas possam convocar os
eleitorados das mesmas, não já a um re-
ferendo da autodeterminação (como, no
Canadá, lhe foi permitido ao Quebeque em
duas ocasiões num intervalo de apenas
quinze anos) senão a uma simples consulta
sobre se estariam de acordo ou não em ce-
lebrar um tal referendo. Segundo a Consti-
tuição e Lei Orgânica sobre regulação das
distintas modalidades de referendo a auto-
rização, para a convocatória de consultas
populares por via de referendo em
quaisquer das sua modalidades, é com-
petência exclusiva do Estado. Autorização
que será feita pelo Governo do Estado a
proposta do seu Presidente, salvo no caso
em que a autorização esteja reservada pela
Constituição ao Congresso dos Deputados. 

Os nacionalismos periféricos, apresen-
tados como nacionalismos obrigatórios,
são precisamente os não obrigatórios, por-
que, ao defenderem o direito de autodeter-
minação, baseiam o acto fundador da nação
na livre expressão da vontade das pessoas
que conformam as suas nações. Mesmo a
execrável violência terrorista da ETA pro-
cura a legitimação apresentando-se como
necessária para obrigar ao Estado a que per-
mita que os bascos se autodeterminem.
Nem sequer o nacionalismo violento etarra
consegue ser tão obrigatório como para
obrigar ao Estado.

Uma comunidade política cívica (demo-
crática, liberal e tolerante) não pode, no pro-
cesso de construção e consolidação na-
cional, estabelecer aquilo que Kymlicka
chama restrições internas, quer dizer, medi-
das que suprimam os direitos fundamentais
da pessoa, os direitos das minorias e inclu-
sive o direito individual dos próprios na-
cionais a dissentir do projecto nacional, o
direito de se negar a colaborar na realização
de tal projecto. Mas também uma comuni-
dade nacional estaria legitimada para esta-
belecer o que Kymlicka chama protecções
externas, quer dizer, medidas orientadas a
proteger a sua identidade cultural e nacional
de ataques procedentes do exterior, de ata-
ques procedentes de outras comunidades
que tivessem práticas assimiladoras. O pro-
blema –acreditamos nós– está em que nal-
guns casos a adopção de protecções exter-
nas comporta inevitavelmente certas res-
trições internas, o que poderia ser admissí-
vel desde a óptica do liberalismo comunita-
rista mas não desde a do liberalismo indivi-
dualista que põe os direitos individuais por
acima de tudo. Quando chocam as pro-
tecções externas e os direitos individuais,
quais devem prevalecer? Eis a questão.♦

XAVIER VILHAR TRILHO é profesor titular
da Universidade de Santiago

Correo electrónico: info@anosaterra.com

proceso da privatización” pode-
rán convocarse novas mobiliza-
cións coa súa figura como prota-
gonista dunha nova “mentira”.

O vindeiro mes de maio vai
ser clave neste proceso e estare-
mos moi atentos aos pasos que
se dean porque de nada nos va-
len declaracións, promesas ou
non xestionar o que está acorda-
do unha e mil veces.♦

XESÚSCANCELAS FRANCO
PRESIDENTE DA

PLATAFORMA ANTI-PEAXE

Golpes baixos
Non se pode esperar outra cousa
dun partido político que mantén
nas súas filas persoas que parti-
ciparon na ditadura, non obstan-
te, a culpa é de quen os votaron.
Estoume referindo ao PP, que

nada máis conseguir a maioría,
comezou a golpear a democra-
cia, emprendendo unha guerra
contra todo aquel que discrepe
da súa política ditatorial. Qui-
zais sexa que non se adaptaron a
vivir en democracia e por iso
non respectan a liberdade de ex-
presión, pensan que os cidadáns
non teñen dereito a manifestarse
libremente e dicir non á guerra

e tamén a sinalalos co dedo co-
mo os principais culpábeis da
catástrofe nas nosas costas coa
provocación do afundimento do
Prestige.

Pechan os ollos, fan o xordo,
ignoran á poboación, compór-
tanse como mentireiros profe-
sionais, manipulan os medios de
comunicación, televisión e
prensa, actúan e gobernan coma
se fósemos un rabaño de igno-
rantes. Por iso itentan prohibir
adesivos, pancartas en colexios
e hospitais e mesmo na rúa. Es-
pero que a resposta siga sendo
que todos andemos con adesi-
vos e insignias e que as bandei-
ras de nunca máissigan pendu-
radas en todos os fogares.

Dá pena miralos como
apoian e din “si, bwana” aos cul-

pábeis da guerra en Irak, sen im-
portarlles nada as vítimas ino-
centes e as consecuencias que
poda acarrexar este conflito. Eles
teñen que apoiar ao seu xefe bé-
lico, por algo está instalados no
poder vivindo de gloria á nosa
conta mentres o pobo di non á
guerra. Esperpénticas foron as
declaracións do señor Fraga que
semella querer revivir tempos
pasados ao pedir que se lles lem-
bre polas autovías, hospitais, etc
e non por outra cousa. Fraga sa-
be que iso é imposíbel, a historia
está ahí e non se pode cambiar
nin agochar por moito que quei-
ran e serán lembrados polo que
foron por moito que lles doia.♦

LUÍS CHAPELA
(MOAÑA)

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

enderezo, documento de identidade e
asinados.

A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.

Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.



Os EEUU viven
‘unha situación
de prefascismo’,
segundo
Norman Mailer
Norman Mailer móstrase
moi crítico coa situación dos
EE UU. “A opinión dos inte-
lectuais disidentes non che-
ga ao gran público. Por su-
posto que podo dicir o que
me pete, pero iso non quere
dicir que os medios de co-
municación de masas se
vaian facer eco das miñas
palabras. Ninguén me invita
a comparecer nas grandes
cadeas de televisión; ao
máis que podo aspirar é a
aparecer nun programa mi-
noritario, en cable”.

O autor de Morte dun
viaxante compara tamén a
situación actual coa da gue-
rra de Vietnam. “Agora, di,
debido a Internet, a xente re-
accionou de contado. Houbo
centos de miles de manifes-
tantes, pero a guerra era im-
parábel. ¿Por qué? Sinxela-
mente porque hai menos de-
mocracia que hai 30 anos.
Nos Estados Unidos a de-
mocracia está a ser sometida
a un proceso de acoso e de-
rrubo. Estamos vivindo un-
ha situación de prefascismo.
Aínda non somos un país
fascista, pero podería oco-
rrer axiña. A administración
controla os medios de co-
municación. A radio está ca-
se completamente á súa
mercede; a televisión é es-
pecialmente vulnerábel,
porque as súas operacións
resultan moi custosas. Se o
Goberno pon mala cara, os
medios de comunicación
póñense nerviosos. Poden
ser penalizados de maneira
moi sutil se non colaboran”.
(El País, 26 de abril).♦

Fidel Castro
lémbralle a
Felipe González
as ‘execucións
extraxudiciais’
dos GAL
Fidel Castro, nunhas decla-
racións á televisión cubana
realizadas o pasado venres

25 de abril, afirmou que se
ben en Cuba existe a pena de
morte, endexamais houbo
“execucións estraxudicias
nin tortura”, como ocorreu
en Italia e en España co caso
das Brigadas Vermellas e a
ETA. “Felipe González, que
tanto nos atacou nestes días,
era o xefe do Goberno espa-
ñol cando decenas de etarras
foron executados extraxudi-
cialmente. Dicir que non co-
ñecía nada é unha confesión
de parvo ou unha declara-
ción cínica”, dixo.

Castro afirmou tamén
que “a dirección revolucio-
naria estaba plenamente
consciente do custo político”
internacional que terían os

fusilamentos. “Persoas que o
noso pobo aprecia [en re-
ferencia aos escritores José
Saramagoe Eduardo Gale-
ano, entre outros] lanzáronse
a emitir opinións e xuizos sen
coñecer feitos e realidades
dignos de terse en conta. Cal-
culabamos estes riscos e non
pretendemos que compartan
os nosos puntos de vista”.♦

Queima
de discos e
amenazas
ao grupo The
Dixie Chicks
por criticar
a Bush
As compoñentes do grupo
norteamericano The Dixie
Chicksveñen de denunciar,
na cadea de televisión ABC,
que elas e as súas familias
está a sofrir amenazas de
morte e que mesmo tiveron
que instalar detectores de
metais nos seus concertos. A
causa hai que buscala nas
declaracións de Natalie
Maines, unha das artistas do
grupo, durante un concerto
en Londres nas que dixo
sentirse avergoñada de que o
presidente George Bushfo-
se natural do seu mesmo Es-
tado, Texas. Axiña, outra das
cantantes, Robinson, dixo:
“Pero, xa sabedes, estamos
ao cen por cen coas tropas”.
Unha semana despois Nata-
lie Maines matizou e suavi-
zou as súas palabras, pero
foi demasiado tarde; moitas
emisoras deixaron de emitar
as súas cancións e algunhas
persoas destruiron publica-
mente os seus discos. ♦
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Gripe
BIEITO IGLESIAS

‘Os políticos menten sempre, cando non poden mentir
sobre o fundamental, enganan sobre os pormenores”
(Stendhal). Un Aznar mentireiro denuncia ós seus

opositores por non acudiren a concentraciós de protesta contra os
xuízos sumarísimos de Cuba, anque todos vimos a Caldera en
medio dun xuntoiro de fachas que o increpaban e ovacionaban,
madia leva, a Fernando Savater. Castro falsifica cando nega que
en Cuba haxa asasinatos extraxudiciais. Cos tribunais dunha dic-
tadura sen separación de poderes nin garantías, todo proceso é
arromedo de xustiza. Fidel crese superior a Felipe González por-
que non ten un GAL; pero iso só indica que nin sequera sentiu o
escrúpulo de disimular, de ocultarse na guerra suxa, de mergullar
os asasinatos políticos nas cloacas. Nas Xornadas de Pontevedra,
algún filósofo criticou a Saramago por darse de baixa na peña
castrista. Seica cómpre pechar filas e non facilitar argumentos ó
inimigo ianqui. Dásenos a escoller entre os corredores da morte
de USA e os pelotós de fusileiros da Habana. Un meu viciño mú-
sico, Luís Humberto Cao, tocou en Bagdade hai anos. O mozo
do hotel onde paraba, humorista macabro, guiouno cara unha
praza supostamente foi formosa, cando el lle pediu informes
turísticos. Na praza, poboada de sinistras picotas, atopou oito
forcas con outros tantos acios humanos decolgados. Así coñeceu
a verdadeira índole do réxime baasista, o que non lle impediu
oporse á guerra de Iraque. Ora ben, pra que saian militantes
aguerridos, mellor é que sexan inconscientes dos matices. “O co-
razón, se pudese pensar, pararía”(Pessoa). A lucidez vai embo-
car na Decadencia. O caso é que estou doente na cama, cunha
gripe cabaluda. Neste transe, o decadentismo é inevitable.♦

O Grupo do PSdeG-PSOE na
Deputación de Ourense anunciou
que impugnará en Bruxelas e
máis no Parlamento galego as
obras incluídas no programa In-
terreg III, ao considerar que a
Xunta fai uso deles en beneficio
dos concellos que goberna o Par-
tido Popular.  O voceiro socialis-
ta, Gonzalo Iglesias Sueiro, falou
mesmo de comportamento “mes-
quiño” do Partido Popular, e non
só no que atinxe  a Ourense, por-
que “non inclúe ningún proxecto
presentado polos concellos do
PSOE” en Galicia. O Programa
Interreg III contempla un investi-
mento de 31.299.398 euros para
concellos da provincia de Ouren-
se e cámaras locais de Portugal e
foi aprobado polo PP, BNG e o
ex socialista Troitiño, pero coa
oposición do PSdeG. 

Os socialistas denuncian que
o programa deixa fóra a conce-
llos como Xinzo de Limia ou O
Carballiño con  proxectos que
incluían a creación dun viveiro
de empresas e dinamización cul-
tural e turística, entre outras.

O asunto foi debatido no pleno
da Deputación e o seu presidente,
Xosé Luís Baltar, anunciou que
solicitará información sobre os
motivos da marxinación dos con-
cellos socialistas. Segundo Sueiro,
hai, por parte do PP, “unha mani-
pulación clara e evidente dos fon-

dos estruturais, dos fondos de co-
hesión, que serven para o desen-
volvemento de áreas e zonas trans-
fronteirizas como a nosa, e houbo
un uso totalmente partidista”.

Outro dos asuntos máis re-
chamantes das últimas datas en
Ourense foi o fallo do Tribunal
Supremo no que se condena ao
concello de Barbadás (PP) a de-
rrubar o centro comercial Carre-
four, que ocupa terreos deste
municipio e máis do de Ourense
e que se ven afectados pola deci-
sión xudicial, a segunda destas
características que se produce
sobre o asunto. A resolución res-
ponsabiliza ao Concello de ter
permitido a construción do cen-
tro nuns terrenos que carecían da
necesaria cualificación urbanísti-
ca na normativa de planeamento
que tiña vixente daquela Barba-
dás. Polo tanto, o Supremo de-
clara nulos todos os acordos ple-
narios e decisións adoptadas pa-
ra conceder licencia tanto de ur-
banizazón como de edificación.

O PSdeG pediu a demisión
do alcalde, o popular Xosé Frei-
re Couto, un político moi critica-
do pola súa política urbanística,
á fronte da que non tivo ningún
reparo en situar no seu día a un
construtor. A paisaxe do barrio
de A Valenzá, é o máis semellan-
te que podemos atopar en Gali-
cia ao modelo Jesús Gil.♦

Discriminación
europea
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

O PSdeG-PSOE denunciará en Bruselas discri-
minación nos investimentos do Interreg en Ou-
rense. Mentres o Supremo obriga ao derribo dun-
ha parte do Carrefour fronteirizo con Barbadás.

Ourense
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¿E A QUEN LLE ADXUDICARON
O CONTRATO PARA A M I Ñ A RECONS-

TRUCIÓN?

Norman Mailer.



A.N.T.
Se as sondaxes nunca foron un-
ha ciencia exacta, moito menos
o poden ser nesta ocasión, na
que a bolsa de indecisos inclué a
máis do 20% dos electores e iso
a só 25 días dos comicios. En
todo caso, semella que o mapa
municipal nas sete cidades vai
permanecer bastante estábel.

A sondaxe encargada polo BNG
á empresa Obradoiro de Sociolo-
xía S.L., confirma, en principio,
todos os actuais rexedores. Aínda
que as modificacións poden ser
importantes en función do cómo
se decanten os indecisos, a dúbi-
da maior parece estar en Ourense
e iso é así, pola carencia de mar-
xe do PP para concretar alianzas. 

Os indecisos decidirán tamén
se o PSdeG-PSOE logra a maio-
ría absoluta en Santiago e Lugo,
sobre todo na primeira cidade e
se o BNG fai o propio en Ponte-
vedra. Os alcaldes de Vigo e Fe-
rrol non deberían ter problemas
para repetir, aínda que o candida-
to socialista no primeiro caso e o
independente no segundo señan
os que máis se lles aproximan. 

O PP sufrirá un importante
correctivo, aínda que iso non se
traduza probabelmente nunha de-
bacle. O BNG obtén un mal re-
sultado en Lugo, onde perde con-
celleiros. En tanto que do PSdeG-
PSOE pode dicirse que sae moi
ben parado nalgunhas cidades on-
de padeceu conflitos internos gra-
ves, o que pon de manifesto a
fidelidade do voto socialista.♦

O BNG repite
O voto decidido coloca o PP no
terceiro lugar en Vigo. Os na-
cionalistas ocuparían a primeira
praza co 19,1% dos sufraxios, se-
guidos polos socialistas co 17,9. O
PP conformaríase cun 15,4%. As
candidaturas independentes de So-
to co 4,5% e Maite Fernández co
1,3% quedarían fóra do concello. 

Este resultado non pode to-
marse sen embargo como defini-
tivo, porque os non saben/non
contestan suman un 24,6% dos
consultados. Aí pode agruparse
unha bolsa de votantes que en
anteriores comicios votaron con-
servador e que ben poderían fa-
cer ascender o 25 de maio ao PP.

Cos datos actuais o BNG au-
mentaría entre un e dous escanos
municipais situandose entre 9 e
10. O PSdeG-PSOE, con Ventu-
ra Pérez Mariño á cabeza, au-
mentaría un e acadaría os oito,
en tanto que o PP pasaría dos 11
actuais a sete ou oito. 

O candidato máis coñecido é
o actual alcalde, Lois Pérez Cas-
trillo e a súa valoración roza o
aprobado: 4,90. Corina Porro PP
é coñecida polo 80% dos cida-
dáns e logra un 4,56 de acepta-
ción. Ventura Pérez Mariño acada
unha valoración do 4,80, pero só
o coñecen o 64% dos cidadáns.

Hai outro dato que non lle

afectaría ao resultado, pero que
tamén merece unha destacada
consideración política. Trátase
do voto en branco que chega ao
8,9%.♦

O PSdeG-PSOE ao
bordo da absoluta
Tomando en consideración o vo-
to que declaran os electores, o
PSdeG-PSOE obtería en Santia-
go unha clara maioría absoluta:
53,2% dos sufraxios. O PP situa-
ríase en segundo lugar co 27,3%
e a maior distancia os nacionalis-
tas co 18,5%. Tomando en conta
tamén a simpatía confesada po-
los aínda indecisos e o seu voto
en eleccións anteriores, teriamos
que o PSdeG-PSOE baixa ao
47%, ao bordo da absoluta. O PP
ascende ao 33,5% e o BNG per-
manece case igualado nun 18,2.

O reparto de escanos é o se-
guinte. Os socialistas pasarían de
9 a 12 ou 13 (a absoluta son 13).
O PP baixaría de 11 a 7 ou 8.
Mentres que o BNG permanece-
ría cos cinco actuais.♦

O PP
perde a maioría
O 27% dos ourensáns teñen xa
decidido o seu voto a prol do
Partido Popular. 17,5 opotan po-

los nacionalistas e un 14,1 polo
PSdeG-PSOE, un resultado nada
malo tendo en conta a crise inter-
na e o cambio de candidato a me-
tade de campaña. Sen embargo,
ao igual que noutras cidades, a
cifra de indecisos e aínda moi al-
ta: 25,7%, o que ben podería fa-
cer abalar a maioría absoluta ca-
ra ao Partido Popular.

O reparto por escanos, se-
gundo o voto declarado, sería o
seguinte: 13-14 para o PP, 8-9
para os nacionalistas e 7 para o
PSdeG-PSOE.♦

O BNG 
rolda a absoluta
A intención declarada dálles
aos nacionalistas o 54,3% dos
votos en Pontevedra, o 23,6 ao
PP e o 19,8 ao PSdeG-PSOE.
Buscando cal pode ser a deci-
sión dos que na actualidade se
agrupan baixo o non sabe/non
contesta (20,7%), é dicir, tendo
en conta a simpatía, o voto en
anteriores eleccións e outras
variábeis aproximativas, o re-
sultado do BNG baixa ao
47,2%, moi achegado en todo
caso á maioría absoluta. O PP
ascende ao 29,1 e o PSdeG-
PSOE ao 20,9.

O reparto de escanos sería o
que segue. O BNG pasaría de 10
a 12-14 (a maioría absoluta está
en 13). O PP descendería de 10 a
6-8. En tanto que os socialistas
quedarían cos cinco actuais.♦

O BNG mantén a
alcaldía
O BNG é o que máis voto deci-
dido recibe en Ferrol: 22%. En
segundo lugar sitúanse os inde-
pendentes de Xoán Fernández co
17,5%. En terceiro, o PP, que ex-
perimenta un considerábel des-
censo, co 11,4%. E, en último lu-
gar, os socialistas co 10%. Os
que aínda non decidiron o seu
voto suman un 20,7%. 

Atendendo ao voto xa deci-
didido, o BNG acadaría 9 escanos,
por sete os independentes, cinco o
PP e catro o PSdeG-PSOE.

O candidato mellor valorado
é o actual alcalde Xaime Bello
que logra un 5, sendo coñecido
polo 97% dos cidadáns. En se-
gundo lugar situase Xoán Fer-
nández que é coñecido polo 92%
é logra un 4,7 de aceptación. O
socialista Amable Dopico conse-
gue unha valoración do 4,2% pe-
ro só é coñecido polo 76,4% dos
votantes. En derradeiro lugar
Xoán Juncal do PP que só é co-
ñecido polo 70,6% e recibe un
baixo 3,6% de valoración.♦

O PSOE destácase
Os socialistas lucenses acadan
un 40,6% dos votos, segundo un-
ha análise de voto declarado
máis intención probábel dos in-
decisos. O PP quedaríalle moi
perto, no 38,2%. A notábel dis-
tancia os nacionalistas co 17,5%.

O reparto de escanos outór-
galles 11 aos socialistas, 10 ao
PP e 4 ao BNG.♦

O PSOE
absorbe o PP
O PP obtén o resultado máis baixo
de todas as cidades e tamén da súa
historia na cidade. Conseguiría
entre o 6 e o 10% dos votos e en-
tre 2 e 4 concelleiros. O PSdeG-
PSOE lograría de novo a maioría
máis folgada de Galiza co 62-66%
dos sufraxios. O BNG situariase
entre o 23 e o 28% e obtería entre
seis e oito concelleiros.♦

A CORUÑA

LUGO

FERROL

PONTEVEDRA

OURENSE

SANTIAGO

VIGO
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Latexos

Sondaxes e
agoiros
X.L. FRANCO GRANDE

As sondaxes parecen
indicar que o partido
do Goberno se

recupera da mala imaxe que
o incidente do Prestigee o
apoio á guerra do Iraq foron
debuxando nos cidadáns.
Tampouco a oposición dá
moi boa imaxe: a súa vanta-
xe co partido no poder seme-
lla que vai a menos (o 43 por
100 pensa que aquela
gañaría as eleccións, pero hai
tres semanas iso mesmo pen-
sábao o 55 por 100). En Ga-
licia, con outros matices im-
portantes –os partidos da
oposición son dous– non di-
firen moito as previsións.

Se imos á Arxentina
vemos que os dous partidos
que na segunda volta decidi-
rán os resultados das
eleccións son peronistas. Un
coidaba que xa non cabía op-
ción máis desprestixiada có
peronismo; e, ademais,
estaba certo de que un exem-
plar como Menem, co seu
historial político e xudicial,
non tiña ningún porvir políti-
co. Polo que se ve, os arxen-
tinos pensan doutra maneira. 

Un pregúntase que estará
pasando se a xente esqueceu,
en Galicia e en España, episo-
dios como a crise do Prestige,
o desgoberno habido, os
embustes postos en
circulación, o desprezo á xen-
te, etc., así como tamén o
indecente apoio do Goberno á
guerra do Iraq. E se será posi-
ble, no país americano, que a
xente teña esquecido a un de-
lincuente tan impresentable
como Menem, ou unha
opción política que levou o
país á ruína en que agora está. 

A oposición non ten sido
áxil. Nin soubo enfrontar a
forte propaganda do Goberno
nin comunicar iso que se
chama unha alternativa, ofre-
cer outra cousa. A xente só
ten conciencia de que a opo-
sición –falamos da oposición
socialista, á galega xa nos re-
feriremos noutra ocasión– é
pactista (o que en principio
non é malo), que deixa que
lle esvaren das mans os gran-
des motivos de oposición,
sempre collidos en fóra de
xogo, que non acerta a comu-
nicar coa xente. 

Para chegar a estas situa-
cións límites de
manipulación das masas, un
pensa que o ser humano em-
peza a ser preocupante.
Porque é como se fose indo a
menos a súa capacidade de
raciocinio. E vai ser certo o
esquema de Sartori: o homo
sapiens, hoxe, volveuse
homo videns, incapaz de ma-
nexa-las ideas que substitúe
por imaxes, o que leva a que
se converta nun verdadeiro
homo insipiens, ou sexa, un
ignaro. Isto, claro é, sería un-
ha explicación moi pouco es-
peranzadora. ¿Alguén sabe
doutra mellor?♦

Pese á proximidade das eleccións, mantense un nivel alto de indecisos.

Segundo unha sondaxe encargada polo BNG 
Repiten os alcaldes das cidades, aínda
que os indecisos manteñen no aire Ourense

O PSOE sería o verdadeiro
vencedor dos comicios muni-
cipais do 25 de maio, segundo
unha enquisa que publicará o
domingo 4 o xornal La Voz de
Galicia. Os socialistas logran
maioría absoluta en Lugo e
Santiago, superan o BNG en
Vigo logrando a alcaldía o seu
candidato Ventura Pérez Ma-
riño, mentres que Francisco
Vázquez repetiría a súa folga-
da maioría na Coruña. 

O PP conservaría a alcal-
día de Ourense, en canto
que o BNG, o máis prexudi-
cado, segundo La Voz, non
logra a maioría absoluta en
Pontevedra.

A próxima semana A Nosa
Terra publicará un amplo estu-
dio electoral, que inclúe ten-
dencias políticas e ideoloxías
en diversos campos, segundo
os datos obtidos pola empresa
Obradoiro de Socioloxía S.L.♦

O PSOE gañador,
segundo La Voz de Galicia 

FICHA TÉCNICA

En Vigo, Santiago, Lugo, Ponte-
vedra e Ourense, a sondaxe é obra
da empresa Obradoiro de Socio-
loxía S.L. que analizou unha mos-
tra de 800 individuos en cada un-
ha das cidades, coa debida desa-
gregación segundo sexo e idade.
O traballo de campo foi realizado
nos meses de xaneiro e febreiro.
Na Coruña a enquisa foi realizada
polo Equipo de Socioloxía da
Universidade e en Ferrol o traba-
llo de campo corresponde á em-
presa Sondaxe e a análise a unha
equipa propia de socioloxía.♦



O alcalde coruñés modificou o
Plan Xeral de Ordenación Ur-
bana (PXOU) para que a ONCE
puidese construír o seu novo
edificio no Cantón Grande da
Coruña e a cambio adquiriu a
antiga sede a un prezo moi por
baixo do valor de mercado. O
caso comezou en 1991 cando a
Comisión de Goberno do Con-
cello concédelle á ONCE o per-
miso para construír a súa sede
nun lugar que o PXOU declara-
ba prohibido. Esta operación é
denunciada en 1991 pola Fede-
ración de Asociación de Veci-
ños ante o Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia. O órgano
xudicial declara nulo o acordo
da Comisión de Goberno do
Concello en abril de 1993. A
ONCE e o Concello recorreron
este fallo ante o Tribunal Supre-
mo. 

Mentres o Supremo se ocu-
paba do caso o edificio é merca-
do por Francisco Vázquez o 26
de setembro de 1997. O prezo
pagado é de 780 mil euros (130
millóns das antigas pesentas).
Os titulares son o rexedor coru-
ñés, Francisco Vázquez Váz-
quez e a súa muller María Car-
men Iglesia Illanes. O matrimo-
nio é posuidor de tres quintas
partes do edificio con carácter
ganancial. Os dous fillos do al-
calde aparecen como co-propie-
tarios, cada un cunha quinta
parte, con carácter privativo.

Logo desa operación o al-
calde aproba unha revisión do
PXOU en 1998. O novo plan
cambia a normativa urbanística

e regulariza a construcción ile-
gal do novo edificio da ONCE
no Cantón Grande. O Tribunal
Supremo confirma en 1999 a
ilegalidade dos acordos toma-
dos polo concello cando conce-
deu a licencia, desestimando o
recurso de casación presentado
polo Concello e a ONCE. Sen
embargo, o cambio da normati-
va municipal feita un ano antes,
impediu o derribo da sede do
Cantón. 

Vázquez reformou no 2001
a casa do Parrote. A concesión
da licencia para a reforma foi
aprobada pola Comisión de Go-
berno en agosto a petición da
esposa do alcalde. Non obstan-
te, os obreiros xa comezaran a
traballar na reforma a comezos
do verán. Polo tanto, antes de
que o Concello outorgase o per-
miso necesario.

O orzamento da reforma as-
cendeu a 254.000 euros (42 mi-
llóns das antigas pesetas). En to-
tal, ao alcalde coruñés custoulle
dividir o edificio en tres viven-
das un total de 1,03 millóns de
euros (172 millóns de pesetas).
Vázquez pagou o metro cadrado
no paseo da Dársena a 578 euros.
Na actualidade, estase pagando o
metro cadrado no paseo da Dár-
sena a 6.000 euros. O prezo de
mercado da casa do Parrote sería
de 7,81 millóns de euros. Váz-
quez pagou en total, con reforma
incluída, 1,03 millóns de euros.
A operación inmobiliaria levada
a cabo polo alcalde da Coruña e
a ONCE, aforroulle ao primeiro
6,78 millóns de euros.

Esta información está recolli-
da nun libro de Manolo Monge,
publicado pola editorial A Nosa
Terra. Leva por título “A Coruña

de Paco Vázquez” e trata a modo
de crónica os problemas aconte-
cidos na cidade durante o man-
dato deste rexedor.♦
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reino
XOSÉ M. SARILLE

Cremos que o pasado de
Galiza está ben contado
nos libros de historia. É

falso. Pola necesidade de
recuperar os símbolos e a dig-
nidade, de lembrar as persoas
e os feitos exemplares, os his-
toriadores resgataron aos me-
llores, e tamén aos máis
nefandos, aos da outra cara
desa mesma moeda. 

No entanto descoñecemos
os actos dos mediocres. Igno-
ramos case todas as accións
que ao longo dos últimos sé-
culos ergueron a columna
mestra do pésimo edificio do
noso país. Os homes e as ins-
titucións do poder pasan de-
sapercibidos para a concien-
cia contemporánea.

Dorme tranquila a Liga
Marítima de La Coruña,
por exemplo, despois de
defender a emigración como
“ una corriente de riqueza en-
tre países”e séguennos infor-
mando os principais xornais
que en mil novecentos defen-
dían iso mesmo. Facíano
porque vivían dos anuncios
das navieiras e para lograr
publicidade non tiñan escrú-
pulos en fomentar a
exportación de carne huma-
na. Polo porto de Vigo
saíron en 1911 cento sesenta
e un mil emigrantes,
mentres que polo da Coruña
ou Barcelona só se foron
trinta ou vinte mil. Esta rea-
lidade leva a un entusiasta
xornalista a dicir que “por
ahora no hay pues peligro de
que ningún puerto español
non quite el primer lugar”.

Manuel Veiga publicou
O pacto galego na
construcción de España, un
libro con rasgos tan
acusados de heterodoxia co-
mo de rigor. Dedicouse no
seu traballo a analisar as
páxinas de Faro de Vigoe
ensínanos o auténtico zooló-
xico nacional, a burla
monumental da dignidade
de Galiza. Amósanos aos
que malvendían a súa
potencialidade.  Políticos,
negociantes da imprensa e
da cativa industria que a ne-
gaban como concepto e a fa-
cían existir só como “bello
rincón frondoso”. 

Se subliñan esta obra,
ao remate terana chea de
signos de admiración ante
os despropósitos deses
nosos antepasados. Eles se-
lan un pacto no que preten-
didamente trocan identida-
de por progreso. Crean un
“sentido común” que inocu-
lan na conciencia colectiva.
Convérteno nunha crenza
natural según a cal as
cousas só podían ser así.

Cambien emigración por
Plan Galiciapara untar me-
dios de comunicación, obser-
ven a Rajoy estafándonos
outra vez con comboios e
autoestradas, fiten ao de Vi-
lalba vendéndonos futuro e
notarán como a vella colum-
na mestra segue de pé.♦♦

Pontevedra mira cara o seu rural
para reorientar unha oferta turís-
tica que estaba centrada exclusi-
vamente no “sol e praia” e que
ven evoluindo cara un modelo
máis sustentábel (turismo rural,
turismo ecolóxico ou turismo
verde). A chamada capital das
Rías Baixas, logo das actuacións
substanciais acometidas na Vila,
proponse agora deseñar un plano
de intervención no rural para o
que presentou xunto coa Univer-
sidade de Vigo un proxecto para
a revitalización e proxección do
patrimonio natural e cultural do
rural pontevedrés.

A piques de rematar a re-
construción da praza da abastos
no entorno da cal se ven de
anunciar que quedará ao descu-
berto a muralla medieval. Can-
do xa dan remate as obras da
Rúa Gutiérrez Mellado, a través
da que se une o casco histórico
coas Palmeiras. A cidade coa
que se remata a lexislatura ten

unha cara moi diferente da que
tiña hai catro anos. Os move-
mentos antipeonalización que
tiveron certa incidencia no seu
momento, hoxe son matizados
cando non abandonados, se ben
se aproveita a mínima para ata-
car ao goberno (aínda se escoi-
taba nesta Semana Santa como
as “farolas do BNG” obstaculi-
zaban o paso dos santos na pro-
cesión). A estratexia cambiou e
as obras na vila foron utilizadas
para facer campaña contra a
marxinación do rural. En fun-
ción da reivindicación dunha

obra illada ou dun servicio con-
creto para unha aldea, poñíanse
as faixas lembrando o bonita
que queda Pontevedra centro,
fronte as deficiencias que hai
nalgunhas parroquias. En cal-
quera caso, se ben houbo inter-
vencións importantes no rural
non só en infraestruturas senón
de dinamización cultural, o que
propuxo o goberno municipal
foi establecer criterios marco tal
como finalmente queda reflecti-
do no devandito proxecto.

Segundo Xosé Lois Veiga,
concelleiro de promoción econó-

mica, os obxectivos deste plano
son tres. Recuperar a memoria
histórica, rehabilitar o patrimo-
nio artístico e medio ambiental,
pero tamén a intencionalidade
económica de promover empre-
go e asentamento da poboación
no medio rural. A intención é
executar o programa durante o
próximo mandato.

O importante deste plano de
actuación é que se establece un
marco dentro do cal se pode in-
tervir no rural en actuacións
que responden a unha visión
global. Ata agora o que se soe
facer é atender a demandas ve-
ciñais ou facer actuacións illa-
das que supoñen as veces mal-
gastar recursos por canto non
están encadradas as obras nun
contexto racional.

Certo que as obras no rural
non se ven como na vila, pero
parece que a próxima lexislatura
será a do cambio de cara do rural
pontevedrés.♦

O rural tamén existe
X.C. GARRIDO

O goberno municipal propón mudar a visión das pa-
rroquias do rural e a súa potencialidade económica.

Pontevedra

A cambio permitiulle á ONCE construír no Cantón Grande

Francisco Vázquez modificou o PXOU
e mercou un edificio a baixo prezo

A.N.T.
Francisco Vázquez adquiriu un edificio no Parrote tras mo-
dificar a normativa municipal. A vivenda, que foi sede da
ONCE no pasado, foi mercada en 1998. Está situada no pa-
seo da Dársena nº15 e tamén ten entrada pola rúa Tabernas
número 22. A súa superficie en planta é de 265,94 metros ca-
drados, contando en total con máis de 1350 metros cadrados.

Edificio propiedade de Francisco Vázquez situado no Parrote.



P.B.
A catástrofe na que derivou o
accidente do Prestigeé obxecto
de análise no Informe do Vale-
dor do Pobo correspondente ao
ano 2002. No documento que
Xosé Ramón Vázquez Sandes
entregou ao presidente do Parla-
mento o xoves 24 de abril, o Va-
ledor advirte que os fondos para
indemnizar os danos non van
ser suficientes e reflexiona sobre
a necesidades dun cambio le-
xislativo inspirado na normati-
va aplicada polos EE UU despois
do accidente do Exxon Valdez.

“Por ser do máis vivo sentir” o
Valedor do Pobo comeza a pre-
sentación do seu informe dei-
xando constancia “da máis fon-
da aflicción” de todos os que
integran esta institución pola
“ferida inflixida no noso mar
polo afundimento do petroleiro
Prestige”. Ata o Valedor chega-
ron queixas pola falta de me-
dios para combater o fuel que
levaron a representantes das
confrarías de Ogrobe, da Pobra
do Caramiñal e de Cangas  a
iniciar unha folga de fame. No
informe sinálase en relación á
crise que “se a cuantificación
do dano se fai dunha forma mi-
nimamente esixente as cantida-
des a pagar polo Fidac non se-
rán nin moito menos suficien-
tes”. Ademais lembrase que a
actuación noutros casos foi “de-
sesperadamente lenta”. 

“Deberiamos preguntarnos
se a normativa reguladora da
materia é o suficientemente
exemplarizante como para que
os axentes económicos se ve-
xan obrigados a reducir os ris-
cos ata uns parámetros acepta-
bles”, indica o informe. Neste
sentido lémbrase que a Oil Po-
lution Act, lei aprobada en Es-
tados Unidos despois do acci-
dente do Exxon Valdeznon con-
templa límite algún na respon-
sabilidade á que se ha de facer
fronte polos danos e que des-
pois da súa aprobación non se
volveron producir novos verti-
dos catastróficos. No caso do
Prestige, mantense, sería nece-
saria “a inclusión dos difusos
danos ocasionados no patrimo-
nio natural” no conxunto das
compensacións a pagar. 

Malia as advertencias de an-
teriores informes, o Valedor
volveu recibir queixas pola fal-
ta de democracia no funciona-
mento dos concellos galegos, e
nomeadamente nos de Ordes,
Pobra do Caramiñal, Cualedro e
Laracha. Por outra banda Váz-
quez Sandes reprobou a actua-
ción do presidente da Deputa-
ción de Lugo, Cacharro Pardo
(PP) por chamarlle publicamen-
te “voceiro do BNG” ao trami-
tar unha queixa dos nacionalis-
tas sobre o regulamento orgáni-
co da Deputación e instar a súa
modificación. 

Tampouco o comportamen-
to da Administración no que se

refire ao acceso de prazas da
función pública sae ben parado
no Informe do 2002 no que,
diante das queixas recibidas, o
Valedor recomenda que se res-
peten os principios de igualda-
de, mérito e capacidade na co-
bertura de postos de traballo da
Administración pública e que
se realicen os procedementos
selectivos adecuados á hora de
facer contracións por parte dos
diferentes organismos entre
eles as fundacións. Fronte a
proliferanción do concurso-
oposición ou do concurso en
detrimento da oposición o Vale-
dor sinala que é este último o
que se debería ter utilizado con
primacía sobre os outros. 

Un dos aspectos aos que o
Valedor adica especial atención
este ano é o da contaminación
acústica. No informe recóllese
que malia os avances no campo
normativo e xurisprudencia “se-
gue sendo moito o camiño por
percorrer na loita contra a con-
taminación acústica, especial-
mente os ruidos transmitidos a
vivendas desde establecementos
de hostelería”. Por outra banda
continúan  as queixas pola colo-
cación de antenas de telefonía
móbil, tema sobre o que apunta
a necesidade de que conten con
licencia municipal, ou por ou-
tros problemas que veñen de ve-
llo como a “duración excesiva”
nos procesos de concentración

parcelaria”, as deficiencias no
servicio de suministro eléctrico,
ou as listas de espera.

Axilizar pagos

Doutra volta, no seu informe o
Valedor demanda que se axili-
cen os pagos polas expropia-
cións, unha débeda da Adminis-
tración que ascende segundo si-
nala a 18 millóns de euros, é de-
cir practicamente a mesma que
cantidade que no 2001. Segun-
do o propio Valedor a partida
que a Xunta recolle este ano nos
orzamentos para afrontar o pago
destas expropiacións, 8 millóns
de euros, vai ser insuficiente.
“Quedarán máis pendentes que
as poderían ser pagadas”, expli-
cou. A radiografía, en relación
ao infome do pasado ano, tamén
é similar no caso das prazas en
residencias para a terceira ida-
de, para as que se recomenda
duplicar o número. 

En total os galegos apresenta-
ron durante o ano apsado 1.635
queixas (no 2001 apresentáronse
1237) repartidas nas áreas de
Medio Ambiente (210),  Presi-
dencia e Función Pública (208),
Universidade, Cultura, Deportes
e Lingua (197), Ensino (134), Sa-
nidade (127), Obras Públicas
(107), Urbanismo (105), Vivenda
e Transportes (38), entre outras.
Por falta de colaboración o Vale-
dor declarou hostiles aos alcaldes

de Moaña (PP), Cuntis (PSOE) e
Curtis (Independente). Quen teña
interese en coñecer polo miudo

as súas recomendacións pode
consultar o informe na páxina
www.valedopobo.com. ♦
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No último informe apunta a necesidade dun cambio da lexislación en seguridade marítima 

O Valedor do Pobo di que
as indemnizacións polo Prestige serán insuficientes

O Valedor do Pobo considera que a catástrofe do Prestige debe levar a cambios lexislativos que protexan máis o mar.                                                                      X. MARRA
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Como nos di a historia, o Xeneral
Villalonga para aforrar trámites e
posibles problemas se o xuízo se
celebraba na Coruña, ordenou que
este se celebrase rapidamente en
Carral e que se puxese fin ó pro-
blema fusilando ós militares su-
blevados. Malia que xa no décimo
aniversario destes tráxicos sucesos
os fusilados foron considerados
oficialmente “beneméritos de la
Patria”,  se lles concedeu a “Cruz
de valor y constancia”  e se decre-
tou a erección dun monumento,
non sería ata o 22 maio de 1904
cando se inauguraría o que hoxe se
pode contemplar na vila coruñesa.

A institución que sería quen de
levar definitivamente á práctica
proxectos anteriores que quedaran
en nada sería a Liga Gallega,
fundada o 31 de outubro de 1897
na coruñesa Librería Rexional de
Eugenio Carré Aldao. Alí estaban
ese día co propietario do estable-
cemento os rexionalistas -case que
todos contertulios habituais- Flo-
rencio Vaamonde, Galo Salinas,
Manuel Banet Fontenla, Eladio
Rodríguez González, Marcial da
Igrexa, Francisco Tettamancy, Sal-
vador Golpe, Enrique Carré,
Eduardo Sánchez, Avelino Barbei-
to, José Blanco Vilariño e Manuel
Lugrís Freire. Acreada asociación,
que se viña xestando desde que en
1893 se anunciara o traslado da
Capitanía Xeral que deu lugar á
serie de acontementos que relata
Salvador Golpe no libro De la Co-
ruña a la cárcel pasando por Ga-
licia, tiña como obxectivo “a de-
fensa dos intereses moraes, mate-
riaes, políticos, económicos e so-
ciaes de Galicia” (Revista Galle-
ga, 21-XI-1897), algo que só sería
posible nun novo marco político
descentralizado e autonómico. 

Retraso pola guerra de Cuba

Mais os avances dos independen-
tistas cubanos e a entrada na gue-
rra dos yankees motivou que,
transitoriamente, a Liga deixase
nun segundo plano as reivindica-
cións galegas para centrar os seus
esforzos na defensa da españoli-
dade de Cuba. Unha vez perdidas
a guerra e a illa retomouse o tema
e a comezos de  1899 apareceu
un texto na prensa no que se pu-
ñan de manifesto os obxectivos
na procura de adhesións:

«Desea sin tutelas impostas
por un Estado que desconoce por
compreto a misión que lle está
encomendada, impulsal-a agri-
cultura, desenvolvel-as industrias
e dare libertade certa âs suas artes
liberás. Pretende con justicia que
a sua fala non quede no estanca-
mento, que os seus escritores e
poetas teñan no mundo inteleitual
a consideración á que teñen direi-
to [...]. De ningún geito se confor-
ma co a escravitude malamente
disimulada por un corpo de leis
sutís e capciosas que supoñen un-
ha falsa independencia na que vi-

ve o labrador dos nosos campos, á
modo de servo da idade media.

Traballará tamén a Liga Ga-
llega para que o comercio d’es-
tas provincias non veña como
hasta ó de hoje sendo tributario
obrigado do de fora, [...] arre-
grando, cando chegar o caso, as
leis e regramentos fiscás, as dis-
posiciós aduaneiras, [...]

Inspirada esta Liga no princi-
pio de unha libertade positiva,
prudente e segura para cantos or-
ganismos poden desenvolveren-
se por eles mesmos, combatirá
en suma a burocracia que todo ó
mistifica, e a centralización que
pon nas mas de unhos poucos
afortunados a vida enteira da na-
ción e â mercede d’un pobo [...]

Ao nos dirigir á V. confiamos
en que acollerá benévolamente
as nosas manifestaciós e que lles
dando calor e agarimo suscribi-
ráse como membro da Liga, que
só busca a libertade da patria ga-
llega dentro da intangibre na-
cionalidade hespañola.»

(Revista Gallega, 5-II-1899)

Sen embargo, non foron capaces
de levar á práctica este seu pro-
xecto e a actividade da Liga case
se limitou á erección do monu-
mento ós mártires do fracasado le-
vantamento –revolución na súa
linguaxe– de 1846. A idea xurdira
no transcurso dun banquete ofre-
cido ó sacerdote, xornalista e ora-
dor notable Francisco Suárez Sal-
gado (Mazaricos, 1862-A Coruña,
1910) con motivo do seu regreso
da capital porteña. Concorreron ó
mesmo, ademais do homenaxea-
do, Manuel Murguía, Waldo A.
Ínsua, A. Martínez Salazar, Ricar-
do Seijo, Eladio Rodríguez, Fran-
cisco Tettamancy, Rafael Autrán,
Florencio Vaamonde, Marcial de
la Iglesia, Manuel Banet, Eugenio
Carré e Galo Salinas. Pondal non
asistiu pero enviou un texto e un
poema de adhesión. Como infor-
ma a (20-XI-1898) “El Sr. D.
Francisco Suárez Salgado

«O acto transcorreu integra-
mente en galego por acordo uná-

nime dos presentes e estivo base-
ado na lectura dos escritos que lle
dedicaron ó presbitero ademais
dos discursos pronunciados por
Lugrís e Álvarez Ínsua, que era a
primeira vez que falaba galego en
público. Del partiu a idea de que
da xuntanza saíse algo proveitoso
e alguén apuntou a idea da erec-
ción do monumento ós mártires
de Carral. Pondal non asistiu pero
enviou unha tarxeta. Acordaron
que o acto se realizase integra-
mente en galego. Carré leu un
texto enviado por Pondal e as po-
esías de Florencio Vaamonde,
Tettamancy e Salinas. Acontinua-
ción Lugrís e Álvarez Ínsua pro-
nunciaron un discurso. Parece ser
que era a primeira vez que este úl-
timo o facía en galego. Dixo

“Es necesario que este acto
que estamos celebrando no quede
sepultado aquí como las horas de
esta noche; es preciso que tenga
resonancia, que de él surja algo
práctico, que por nuestra iniciati-
vase convoque á una asamblea re-
gionalista cuándo y dónde lo
acuerden cuantos de los otros pue-
blos se asocien á nuestra idea, y si
esto no os conforma, decid algo,
pero algo, repito, que al conme-
morar la estancia entre nosotros de
este ilustre patricio resulte práctico
y benficioso para nuestra Galicia”.

No sabemos de quien se oyó
la voz que dijo: “¡Los mártires de
Carral esperan por su mauso-
leo!...”. Y cual evocación mística

en pié todos los comensales y
unánimes respondieron: “¡A le-
vantar el monumento en memoria
de los mártires de la libertad!”.

[...] para el año próximo, el 23
de abril de 1899, tal vez pueda
inaugurarse aquel monumento.»

Subscrición popular

Mais, nun artigo sen asinar apare-
cido en El Eco de Galicia(20-VI-
1904) de Buenos Aires, moi proba-
blemente da autoría de Castro Ló-
pez,  dise que no banquete se acor-
dara, por idea súa, iniciar a subscri-
ción para “cumplir la deuda de gra-
titud contraída con los que habían
dado su vida en aras del bien pú-
blico y de la dignidad patria”. 

Segundo a lista de doantes que
se conserva na Real Academia Ga-
lega, Francisco Suárez achegou a
importante cantidade de 250 ptas.;
Álvarez Ínsua deu 100 ptas; Salva-
dor Golpe, Francisco Tettamancy,
Manuel Lugrís, Manuel Banet, Ri-
cardo Seijo e Eugenio Carré, con-
tribuíron con 25 ptas.; Martínez
Salazar fíxoo con 12 ptas. e Eduar-
do Pondal, Florencio Vaamonde,
Galo Salinas e Eladio Rodríguez
con 5 ptas. En total xuntáronse
preto de 700 ptas. Houbo, ade-
mais, colaboracións de diferentes
personalidades, de institucións pri-
vadas e de galegos emigrados en
diferentes lugares de América. En
total 148 contribuíntes que recada-
ron un total de 5.421,45 ptas.

Para a propaganda desta obra e
a recadación de cartos designouse
unha comisión, presidida por Sal-
vador Golpe e na que figuraban
como vocais Manuel Lugrís Freire,
Marcial Iglesias Vázquez, Daniel
Couceiro, Galo Salinas, Eugenio
Carré Aldao, Francisco Tetta-
mancy e Florencio Vaamonde,
que, para estimular a subscrición,
se dirixiu ós parentes dos fusilados.

Coas cantidades recadadas, o
domingo 22 de abril de 1899 co-
locouse a primeira pedra do monu-
mento, un obelisco proxectado po-
lo escultor Jesús Landeira Iglesias.
Segundo a documentación da Liga
Gallega que se conserva na  Real
Academia Galega, en xullo de
1900 o proxecto era paralizado
porque para poder levalo adiante
era obrigatorio sometelo á consi-
deración dunha comisión da Aca-
demia de Belas Artes de San Fer-
nando de Madrid, a través da Co-
misión Provincial de Monumentos
Históricos e Artísticos da Coruña.
Esta non o aprobaría por carecer
“de la solidez y belleza necesarias
para responder a su fin artístico”. 

Examinados os informes da
Comisión de Monumentos e os
planos presentados pola Liga, a
Academia de San Fernando consi-
deraba que legalmente non era po-
sible que a obra a levase a cabo o
escultor Landeira, xa que, como
non se trataba só dunha obra escul-
tórica, se facía precisa a presencia
dun arquitecto. A institución tamén
facía consideracións relativas á es-
tética, que, segundo ela, recordaba
algunhas obras feitas  durante a in-
vasión napoleónica e a primeira
guerra civil, o que estaba lonxe das
formas do bo gusto imperante nos
períodos prósperos de España.

Ademais, na documentación
conservada, tamén se detecta a
presencia de intereses contrarios
á erección do monumento. 

Gracias a que o arquitecto
municipal de Lugo, Juan Álvarez
Mendoza, se ofreceu para formu-
lar, deseñar e dirixir as obras de
xeito gratuíto, fíxose posible reto-
mar a construcción do monumen-
to en 1901. Non obstante, a pesar
de diferentes xestións para a súa
aprobación, non houbo outra que
pasar do republicano e laico obe-
lisco ao cristián cruceiro.

Chegados a ese punto, o 10 de
xullo de 1902, a Academia de Be-
las Artes de San Fernando diri-
xiuse á Comisión Provincial de
Monumentos Históricos e Artísti-
cos da Coruña, para que elabora-
se un informe para lle comunicar
á Liga Gallega o dictame da Aca-
demia, no que se facía saber que
o novo proxecto resultaba acepta-
ble con algunhas precisións a res-
pecto do despece e dos perfís. Cu-
riosamente tamén se facía men-
ción a que a inscripción, se non se
facía en español, debía ir no “dia-
lecto provincial” máis correcto,
isto é sen mixtura co portugués. 

Por fin, o domingo 22 de
maio de 1904, como xa se dixo,
tería lugar a ansiada cerimonia de
inauguración, acto ó que asistiu
numeroso público desprazado de
diferentes lugares. Como se acor-
dara, non houbo nin discursos
políticos nin lecturas literarias.♦

Aparece un poema descoñecido de Eduardo Pondal adicado aos fusilados

Abril, o mes dos Mártires de Carral
XOSÉ MARÍA DOBARRO PAZ - ISABEL SEOANE SÁNCHEZ

O sábado 26 de abril, celebrouse o 157 cabodano dos fusilamentos do
Comandante Miguel Solís e de once oficiais derrotados en Cacheiras
tralo levantamento de 1846, coñecidos como Mártires de Carral.Recu-
peramos agora a memoria daquel acto e un poema de Eduardo Pondal.

Eduardo Pondal compuxo dous poemas –datados
ambos en “Puente Ceso, Mayo de 1904” relacio-
nados co tema que verían a luz conxuntamente nas
páxinas do bonaerense El Eco de Galicia(30-VI-
1904) baixo o título de “Aos mártires de Carral”.
O primeiro deles, o que comeza “Os traidores e in-
fames”, xa fora publicado, como fai saber o seu
exhumador Manuel Ferreiro no volume Poesía
Galega Completa. II. Poemas Impresos(2001), no
ferrolán El Correo Gallego(27-V-1904).

O segundo, o que hoxe, en lembranza dos luc-
tuosos feitos de 1846, exhumamos é este que segue

Ali jacen con gloria,
Na costa de Paleo,-
Como gallardos pinos,
Que tallou duro ferro.

Da sangrenta hecatombe

Esquecido viajeiro;-
Refréa esa alegría estrepitosa,

Ese imbécil contento:
N’insultes a memoria

Dos que fortes e intrépidos caeron.

EDUARDO PONDAL

Puente Ceso, mayo de 1904.

Son, pois, catro –de non apareceren máis–
as composicións que o bardo bergantiñán dedi-
cou aos Mártires de Carral. As outras dúas foron
o poema que ten por primeiro verso “Cando os
duros machados”, publicado o 26 de abril de
1885 en La Voz de Galicia–logo incorporado,
co número 76, a Queixumes dos pinos–e o que
comeza “Cando mo referino”, aparecido o 23 de
abril de 1899 nas páxinas da Revista Gallega.♦

Os poemas de Pondal

Eduardo Pondal.
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Os representantes do sector
mantiveron que medio ano des-
pois da catástrofe a Administra-
ción non deu resposta as súas
peticións. Piden a eliminación
da fonte de verquidos, pero ta-
mén máis medios para a limpe-
za, a rexeneración e repoboación
das zonas afectadas pola marea
negra, especialmente, reclaman
solucións para os fondos mari-
ños de toda a plataforma conti-
nental. Na súa intervención o
patrón da confraría de Ogrobe,
Francisco Iglesias, sinalou que
no que vai de ano, as lonxas per-
deron un millón de euros sema-
nalmente. A situación “por máis
que se empeñen”, sinalaba, “non
é de normalidade”. 

Na rolda de prensa participa-
ron ademais as confrarías de,

Cambados, A Pobra, Palmeiras,
Illa de Arousa, A Guarda, Aldán-
Hio, Cangas, Lira, O Pindo, Mu-
gardos, Barallobre, Cedeira, A
Coruña, naseiros da Ría de Vigo,
mariscadores a frote de Moaña,
mexilloeiros de Illa de Arousa,
Bueu, Rianxo, Aspromeri, A Po-
bra, mariscadoras de Vilaxoán,
Cambados, Abanqueiro e Cabo de
Cruz, pescadores de baixura de
Rianxo e asociacións de comer-
cializadores de marisco. Varios
portavoces laiáronse de que repre-
sentantes da Administración teñan
manifestado que hai que aprender
a convivir co fuel ou que aqueles
que cuestionen a xestión da catás-
trofe teñan que aturar ameazas.     

“Desamparo e indefensión”,
así é como define a situación ac-
tual  Nunca Máis.A plataforma

denuncia que despois de seis me-
ses seguen aparecendo manchas
(o buque libera ao día de unha a
dúas toneladas de fuel segundo
fonte oficiais) sen que existan os
medios de protección necesarios
para poder neutralizalas antes de
que cheguen á costa ou se adopta-
ran as medidas necesarias para
evitar que se reproduza un acci-
dente destas características.O
Plan Galicia denuncia Xaquín
Rubido, membro da Comisión
Xestora, non contempla os inves-
timentos necesarios para a limpe-
za, a rexeneración e repoboación. 

A esixencia de apoio e promo-
ción dos sectores afectados direc-
ta e indirectamente para evitar a
emigración e coa finalidade de
mellorar as rendas nas comarcas
que padecen a marea negra, a de-
manda de que os criterios de con-
trol e a seguranza alimentar e non
os de apariencia de “normalida-
de” sexan os que guíen a apertura
de zonas á pesca e ao marisqueo e
a petición de responsabilidades “a
todos aqueles que miten, censu-
ran información e manipulan” ta-
mén estarán presentes na mobili-
zación do 4 de maio.♦

Nº 1.080 ● Do 1 ao 7 de maio de 2003 ● Ano XXVI

Marta Pérez
Pablo Riveiro
Yone Pérez-Izaguirre
Adán García

Diana Mera
Patricia Rodríguez

Humberto Longueira

Adaptación teatral de Roberto Cordovani
baseada na obra de Lillian Hellman

DIRECCIÓN XERAL
ROBERTO CORDOVANI & EISENHOWER MORENO

Fotografía e deseño gráfico XOQUE CARBAJAL
Vestiario ARELA DAS ARTES Mesturas de son EDY FM

Voz e Corpo EISENHOWER MORENO
Decorado, Iluminación e Banda Sonora ROBERTO CORDOVANI

UNHA PRODUCCIÓN DO CONCELLO DA CAÑIZA

Todos os venres e sábados de maio, ás 21 h,

na Casa da Cultura da Cañiza

Venres 2 de maio.
FISTERRA-LAXE

Ás nove e media da mañá un grupo de
ciclistas parten de Fisterra ata Cee
pola C-550 e despois ata Baio pola C-
552. Prevese a chegada a Baio ás
12:30 e parar na localidade para xan-
tar. Posteriormente, prosegue o ciclis-
mo de Baio a Fornelos pola AC-430 e
logo a Castrelos pola estrada local,
para continuar a Laxe pola AC-434.
Neste treito tamén haberá patíns.
Chégase a Laxe ás 17:30 da tarde e na
vila haberá actividades na praza e un-
ha mesa redonda.

Sábado 3 de maio.
LAXE–LARACHA

Sae de Laxe ás 12 horas. Pola mañá o
deporte que reina é a bicicleta e o tra-
xecto ata Razo é: Laxe-Canduas pola
AC-431, para ir logo a Ponteceso pola
AC-430 e despois a Malpica pola es-
trada local. Despois vaise a Buño pola
AC-420 e a Carballo pola AC-414, pa-
ra chegar a Razo ás 15:00 horas pola
carretera local. Ás 16 horas cambia o
deporte, que pasa a ser a equitación.
Desde a praia de Razo vaise a Baldaio
polo areal e logo a Laracha por cami-
ños e estradas locais. A chegada a La-
racha é ás 19:30 horas e alí, na praza
da vila, organízanse actividades diver-
sas e un concerto do Quinteto Litoral
na cervexería Máster.

Domingo 4 de maio.
LARACHA–FERROL

A saída de Laracha é ás 10:30 horas
a lombo de cabalo, para ir pola C-
552 ata Paiosaco, onde se celebra un-
ha feira á que se chega ás doce da
mañá. Coincidindo coa estancia en
Paiosaco, organízanse actividades di-
versas na feira. Ás catro un grupo de
ciclistas parten por estrada ata a To-
rre de Hércules, na Coruña, onde
chegan ás 17 horas e onde haberá un-
ha exhibición de parapente, así como
unha volta ao faro e solta de globos.
De seguido, ás 17:15 horas, vaise a
Pontedeume en bicicleta e de aí sáe-
se ás 18 horas en piragua para ir po-
lo mar ata Redes (Ares). Nesta etapa
os membros do Club Piragüista tras-
ladan o testemuño ata Limodre, no
concello de Fene. Ás 19 horas a Vol-
ta sae do porto de Maniños-Barallo-
bre (Fene) e o deporte neste caso é o
das embarcacións de recreo. A través
dun traxecto pola ría de Ferrol, chega
ás oito a Ferrol.

Luns 5 de maio.
FERROL–CEDEIRA

De Ferrol parte dunha carreira pedes-
tre en dirección a Narón, aínda que no
camiño os corredores pasar a ser
substituídos por ciclistas. En Narón,
o deporte é o automobilismo, en con-
creto os coches de rallie, que se des-
prazan ata a entrada de Cedeira.
Posteriormente a Volta entra ata a
praza do Concello.

Martes 6 de maio.
CEDEIRA–SAN CIBRAO

Pola mañá sáese en bicicleta por es-
tradas locais ata Ortigueira, onde se
para para xantar. Ás cinco da tarde,
tamén en bici, vaise pola estrada N-
642 ata Covas (Viveiro), onde se
chega ás seis e media da tarde. A
continuación, hai un traxecto de atle-
tismo cara a Praza Maior de Viveiro,
á que se chega ás sete e onde hai un-
ha concentración de apoio a Nunca
Máis. De seguido sáese de Celeiro ás
19:40 horas en bicicleta, para ir pola
N-642 ata o cruce de Castelo, onde
se desvía pola estrada de acceso a
San Cibrao. Chégase ás oito e media
ao IES Marqués de Sargadelos e hai
unha concentración de benvida e un-
ha mesa redonda.

Mércores 7 de maio.
SAN CIBRAO–VILALBA

O primeiro treito é San Cibrao–Mondo-
ñedo. Sáese en bicicleta ás 14:30 ho-
ras de San Cibrao e vaise ata o cruce
de Río Cobo e pola estrada N-642 ata
Burela polo cruce de Daian. En Bure-
la hai un treito urbano e chégase ás
15:15 aos concello, onde hai un reci-
bimento. A continuación vaise ata
Foz, primeiro por Fazouro e logo po-
la estrada vella. En Foz hai un treito
urbano de atletismo ás 16:15 diante
do concello, para ir logo desde a pra-
za do Conde de Fontao en bicicleta
pola N-642 ata o cruce da Cruz do
Lobo en Barreiros e logo pola N-634
ata o Alto da Xesta. O segundo treito,
Mondoñedo – Vilalba parte ás seis da
tarde do Alto da Xesta. Son os ciclis-
tas os encargados de comezar a ca-
rreira, pero en Goiriz vanse sumando
patinadores e ciclistas. A ruta é pola
estrada N-634 cara Vilalba. Á chega-
da, tras a habitual lectura do Manifes-
to, haberá unha exposición e unha
mesa redonda, que se celebrará na
Casa da Cultura ou na Alameda se o
tempo o permite.♦

Os actos da Volta á Galiza
de ‘Nunca Máis’

As lonxas perden un millón de euros cada semana

Os afectados polo Prestige
chaman a manifestarse o 4 de maio

¡NUNCA M IS!

Os representantes do sector pesqueiro denunciaron as perdas nas lonxas e convocaron unha nova mobilización.

P.B.
Representantes do sector pesqueiro, marisqueiro, mexilloeiro, da
acuicultura e do comercio veñen de facer un chamamento a par-
ticipar na manifestación convocada porNunca Máis para o do-
mingo 4 de maio en Santiago co lema “non esquecemos”. En rol-
da de prensa un veintena de representantes de confrarías e orga-
nizacións ligadas ao sector demandaron dos Gobernos central e
autonómico unha solución inmediata e definitiva para o barco,
máis medios, ademais de axudas e diálogo con todos os afectados. 



Estes días percorre Galiza o Ma-
nifesto da Plataforma Nunca
Máis. De man en man, deportis-
tas de toda condición participan
na Volta a Galiza e pásanse un
testemuño que porta o Manifes-
to. “É para que catástrofes como
esta non volvan a ocorrer”, ex-
plica o ex sub campión do mun-
do de remo, Xosé Bugarín.

Xosé participou na etapa ce-
lebrada entre Ponteareas e a
Guarda celebrada o venres 25 de
abril. En concreto a el tocoulle
portar o testemuño co Manifesto
no treito de Tui a Goián; alí, pa-
soullo a Borja Cadilla, que na súa
bicicleta marchou con el ata a
Capela de San Roque, na Guarda.

“De Tui a Goián tárdase, polo
Miño, unhas dúas ou tres horas,
dependendo de se baixa ou non a
marea e de se o encoro de Frieira
solta auga”, explica Quique Por-
tela, do Clube Os Teixugos, que,
como integrante da Plataforma,
colaborou nesta etapa.

Organizar unha etapa da Vol-
ta a Galiza require esforzo e a
participación de moitas persoas.
“Aquí no Baixo Miño entre to-
dos repartímonos o choio, por-
que dá traballo. Do número de
participantes non temos datos
porque a xente vai sumándose,
pero na organización estamos 25
persoas”, conta Carlos Blanco.

Como nesta comarca, ao longo
de todo o país moitas persoas ocú-
panse de que a Volta marche ben
organizada e sen contratempos.
Ten que haber de todo, por iso na
Volta están especialmente involu-
cradas a Plataforma Contra a Bur-
la Negra, o Colectivo Area Negra
e a Plataforma de Sanitarios de
Nunca Máis. “Somos centos de
persoas en todo o país –explica a
coordinadora xeral Helena Pinto–,
isto é moi complicado porque hai

que contactar cos deportistas,
axustar os horarios, organizar os
actos que hai ao redor... Todo para
un percorrido que pasa por todo o
litoral menos un chisquiño en Lu-
go e que comeza e remata no inte-
rior. Fixémolo así porque quería-
mos deixar claro que a Plataforma
ten capacidade para organizar un-
ha carreira como esta porque te-
mos colaboradores en todos lados,
por todas partes hai xente que está
indignada co que pasou”.

En cada etapa axudan entida-
des  asociacións locais, ademais
de persoas particulares. “Por
exemplo, eu conduzo o coche
vasoira”, explica Míriam Ucha.

Míriam segue ao pelotón de
ciclistas que saen do embarcadoi-
ro do ferry en Goián en dirección
á Guarda. No mesmo, ademais de
Borja Cadillo, que porta o teste-
muño co Manifesto, van, entre
outros Paulo e Antón, de once e
dez anos e estudiantes de Prima-
ria no colexio Manuel Suárez do
Rosal. “¿Que por qué estamos
aquí? Porque se afundiu un barco
por culpa do PP”, di Paulo, men-
tres os adultos que o arrodean ce-
lebran as palabras do rapaz.

Borja, Paulo e Antón e os seus
outros compañeiros deberán dar-
lle aos pedais durante quince qui-
lómetros ata chegar á Capela de
San Roque, na Guarda. Quince
quilómetros baixo a choiva que
percorren nun santiamén. “Os de
Nunca Máis fixeron camisetas,
autocolantes e paraugas, pero non
chuvasqueiros”, protesta con re-
xouba unha das participantes.

Policía municipal

Inusualmente, as policías muni-
cipais do Rosal e da Guarda des-
pregan un operativo especial pa-
ra protexer aos participantes na

Volta. “Debe ser que veñen as
eleccións”, ironiza un xornalista
que cubre o evento. Non é o úni-
co representante dos medios de
comunicación presente. Hai ou-
tros, aínda que a título particular,
como Carlos Juanatey, cámara
da Televisión de Galiza. “Como
na tele non queren dar informa-
ción sobre a Volta, os compañei-
ros e eu repartímonos o tempo li-
bre para cubrila pola nosa conta,

para que queden documentos
gráficos”, di, mentres sostén na
man unha pequena cámara de ví-
deo coa que non se perde nada.

Ao pouco, a súa cámara rexis-
tra o momento no que Borja Ca-
dilla chega á Capela de San Ro-
que e pásalle o testemuño co Ma-
nifesto á atleta Xulia Vaquero.
“Estou embarazada de seis meses
e non é o meu mellor momento,
pero creo que é importante loitar

polo noso contorno non só agora,
senón para que no futuro poda-
mos conservalo”, di a corredora
pouco antes de partir ata a Ala-
meda da Guarda, onde, como ca-
da día, terá que dar lectura ao via-
xeiro Manifesto da Plataforma.

Camiñando, Xulia percorreu
na compaña doutras persoas o
quilómetro longo que separan un
punto e o outro. Con ela ían Da-
vid Gómez, campión do mundo
junior de decatlón, e Paulo Pena,
un mozo da Guarda que turraba
da súa propia cadeira de rodas.
“Deporte hoxe non fago moito,
pero vou levar o testemuño con
Xulia porque estou completa-
mente de acordo coa reivindica-
cións de Nunca Máis”, afirma.

Esa noite, o Manifesto dur-
miu na Guarda, para partir ao día
seguinte ata Cangas, nun perco-
rrido no que están representados
moitos deportes e actividades
que procuran “sempre a varieda-
de e o impacto visual”. Por iso,
en Catoira o portador do Mani-
festo practicará pontinge na Co-
ruña catro parapentes levaran
pendurando cadansúa sílaba das
palabras “Nunca Máis”.

O colofón, o once de maio,
será unha carreira popular de cin-
co quilómetros en Compostela,
na que o vencedor ou a vencedo-
ra gañará o privilexio de entregar-
lle o Manifesto á Delegación do
Goberno en Galiza e á Xunta.

Aínda que a carreira botou a
andar moi recentemente e que
nalgúns lugares contou co apoio
das Administración municipais,
xa comezaron os problemas coa
Xunta. “Comezamos a ter pro-
blemas de boicot –denuncia He-
lena Pinto–, clubes que queren-
do participar non o fixeron por-
que dependen das subvencións
ou particulares como un depor-
tista do Morrazo que participou
na Volta pero que non puido ir á
roda de prensa posterior porque
xa lle deron un toque e non po-
de permitirse perder a súa bolsa
de estudios”.♦
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¡NUNCA M IS!

Nunca Máis organiza a Volta a Galiza coa participación de numerosos deportistas

Unha carreira máis longa que a traxectoria do Prestige

Antón e Paulo, de dez e once anos, tomaron parte nesta marcha.

O ciclista Borja Cadilla recibe o testemuño do remeiro Xosé Bugarín. Á dereita, Borja Cadilla pásalle o testemuño a Paulo Pena baixo a mirada de Xulia Vaquero.                                       Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

A volta ten representación de todo tipo de deportes. O testemuño percorre o país por
terra, mar, río e aire.

H. VIXANDE
Do Barco de Valdeorras a Compostela, despois de describir
unha espiral que tocará toda a costa galega. Así é a Volta a
Galiza de Nunca Máis, na que participan, do 20 de abril ao 11
de maio, milleiros de deportistas profesionais e afeccionados.



“A resposta a un problema co-
mo a contaminación ten que ser
técnica e non política. Esta ca-
tástrofe non se soluciona a gol-
pe de roldas de prensa ou propa-
ganda. Hai que medir o impacto
e dispor de datos obxectivos en
base aos que poder actuar”. É a
opinión de Ricardo Beiras, pro-
fesor titular de Ecoloxía da Fa-
cultade de Ciencias do Mar da
Universidade de Vigo. Este es-
pecialista en Contaminación
Mariña pon o acento ademais no
“grado de indefensión” no que

continúan as costas galegas pola
falta de medios de loita contra o
fuel no mar mentres insiste na
necesidade de que a apertura á
pesca se faga exclusivamente en
base a informacións e criterios
técnicos. 

“A Administración segue a
cometer os mesmos erros que
no primeiro momento”, opina
Alberto de Coo Martin, biólogo
e investigador do Centro de In-
vestigacións Mariñas (CIMA)
da Consellería de Pesca. “Non
se queren tomar medidas pro-

porcionais á gravidade da situa-
ción e estase a crear unha reali-
dade virtual que nos vai estalar
na cara”, engade. De Coo lem-
bra, por exemplo, que en Fran-
cia o turismo descendeu un
20% despois da marea do Erika
e que o Exxon Valdez reduciu á
metade os recursos mariños da
zona. 

“Aquí non se queren saber os
efectos”, mantén ao tempo que
indica que as capturas xa se re-
duciron nun 20% e que nas últi-
mas oito semanas o sector per-
deu 8.800 euros, un cifra que su-
pera as perdas sobre as que ad-
virte o patrón maior da confraría
de Ogrobe, Francisco Iglesias,
un millón semanal. “As conse-
cuencias veranse este ano e os
seguintes” mantén ao tempo que
lamenta que “por intereses elec-

torais se sacrifen uns sectores
(pesca, marisqueo e turismo de
beiramar) que representan o 20%
do PIB”.  

As últimas prospeccións do
Instituto Español de Oceanogra-
fía, adianta Nélida Pérez Contre-
ras bióloga e investigadora neste
centro, confirman a presencia de
fuel na plataforma continental
especialmente entre Corrubedo e
Fisterra. É decir a máis de dous-
centos metros de profundidade.
“Hai que decidir o que se fai, se
se limpa ou non e o que vai pasar
cos sectores afectados no caso de
que non se abra á pesca de arras-
tre”, comenta. “Pero agora os
que parecen que saben son os
militares”, critica de Coo en alu-
sión ás declaracións aos medios
de comunicación dalgún alto
mando do Exército que defendeu

que a limpeza dos fondos é com-
patible coa pesca.  

Ás dificultades que presenta
un accidente destas caracterís-
ticas  súmase, segundo denuncia
Francisco Saborido, investiga-
dor do Instituto de Investiga-
cións Mariñas (CSIC) de Vigo a
“falta de coordinación e de pla-
nificación” entre os diferentes
organismos con competencias
na xestión e na investigación “o
que impide reaccionar con pron-
titude”, sinala. Despois de cinco
meses da catástrofe, engade,
aínda ven de pecharse agora o
prazo  de presentación de pro-
xectos de avaliación medio-am-
biental. “Se non se coñece o im-
pacto, singular en cada marea
negra –conclúe- dificilmente se
poderán por en marcha as medi-
das axeitadas”. ♦
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Aconcepción milagreira
da política atribúe aos
gobernos a capacidade

para operar transformacións
radicais da realidade cotián. Os
partidarios dos gobernos fortes apoian sempre solucións
definitivas e pensan que os males sociais son conse-
cuencia exclusiva da incapacidade ou debilidade dos go-
bernos. En tempos de incertidume e desorientación co-
lectiva a tentazón dos electores oriéntase á busqueda de
gobernos fortes e vota con frecuencia gobernos de maio-
ría. Despois, os partidos que apoian a eses gobernos or-
ganízanse para garantir sucesivas victorias electorais e
ás veces acadan longas tempadas de permanencia no po-
der, sobre todo cando a xestión do goberno e os cambios
da conxuntura económica apuntan na mesma dirección,
e polo tanto, os electores poden atribuír aos seus gober-
nos seren a causa dos cambios producidos.

O elector  nunca castigará a un goberno que opere na
dirección da historia, pola contra, verá na acción do gober-
no a causa dos cambios, e non vinculará o éxito das políti-
cas públicas a un efecto positivo impulsado pola dinámica
dos cambios xerais  que opera a tendencia económica ou
social. Non sendo así, o elector móstrase sempre moi xene-
roso co goberno beneficiado polo cambio de tendencia.

Os gobernos de maioría emerxen así do olfato polí-
tico para ventar a tendencia da opinión e erguerse a flo-

te na onda. Van sobre a tendencia, non a crean, pero ao
devolver á maioría social o eco dos seus propios an-
ceios consiguen un efecto político milagroso. Aínda que
os políticos só reflicten os desexos da opinión acadan
con iso xerar ilusión e son premiados en consecuencia
co apoio electoral. Logo virá a propaganda e fará o res-
to. Convencerá á maioría de que a causa dos cambios é
exclusivamente froito da acción do goberno. A política
conqueriu así, o beneficio do todo a cambio de pór tan
só unha pequena parte.

Nembargantes existen tamén momentos na vida
dos pobos nos que resulta máis difícil a conformación
de tendencias maioritarias respeto a un diagnóstico
compartido dos males sociais, en tales ocasións o es-
pectro político está menos polarizado, as solucións re-
quiren máis reflexión e precisan de menos audacia. A
propaganda dos gobernos resulta menos eficaz e o plu-
ralismo político obriga á conformación de gobernos de
coalición. As coalicións evidencian a madurez ou a in-
capacidade das forzas políticas para o diálogo e a re-
flexión, impoñen contención ao egoísmo partidario,
reducen os efectos perniciosos da propaganda política

e enriquecen as solucións cos
beneficios da discusión pre-
via e o autocontrol do poder
do goberno. A coalición é o
punto medio de dúas ou máis

tendencias que, individualmente, revélanse insuficien-
tes para dar conta das demandas do electorado.

Galicia vive hoxe o ocaso dun longo período dun
goberno de maioría, claramente excesivo e tan anacró-
nico, que nos vai deixar unha herencia política sen tes-
tamento e sen sucesor; un país inacabado institucional-
mente, un electorado que dubida ante o entramado dos
poderes personais camuflados en diputacións e conce-
llos, un goberno que se tambalea sobor das angarillas
dunha propaganda ineficaz, un goberno, en fin, que nos
priva mesmo do alivio que sempre dá a esperanza.

Son tempos de reflexión política e non de propa-
ganda. Estamos na ocasión, socialistas e nacionalistas,
de dar a medida fronte ás nosas responsabilidades. A
xerontocracia conservadora levarase no seu periclitar
a unha xeración de dereitas que non deixou madurecer
na responsabilidades do poder e que queda así orfa de
proxectos, ilusións e esperanzas.

Socialistas e nacionalistas somos esperados con an-
siedade pola xuventude dun país que está devezando
por empezar a construi-lo seu futuro, e nós, non pode-
mos decepcionalos.♦

Gobernos de coalición e de maioría
MIGUEL BARROS

Esta vez houbo sorte pero cal-
quer día. pode haber unha au-
téntica desgracia. con vítimas
mortais polo estado no que se
atopan moitos inmobles do cas-
co histórico da Coruña. Un edi-
ficio de catro plantas situado no
número dous da travesía de Pa-
dilla da Cidade Vella, desplo-
mouse ás 12 da mañá do 23 de
abri1. Dúas persoas poideron
abandonar o edificio e outras
tres, mulleres de avanzada ida-
de, estaban nese momento na
rúa, evitando unha catástrofe.
Con anterioridade os veciños xa
avisaran á policía municipal
porque percibiron uns tremores
e caída de obxectos, motivados
polas excavacións nun solar
contiguo; acercouse un moto-
rista, pero o cocellonon tomou
ningunha medida. 

Segundo os datos aportados
polo Plan Especial de Protec-

ción e Reforma Interior
(PEPRT) da Cidade Vella e Pes-
cadería, o 14,7% dos edificios
nesa zona están mal, moi mal
estado ou ruina, que se eleva ao
18% na Cidade Alta. 

O Goberno Municipal do
PSOE non tivo vontade política
para poñer en marcha un plan de
rehabilitación, como o proba os
ridículos investimentos contem-
plados para tal fin nos Orza-
mentos Municipais: 90.000 eu-
ros no ano 2002 e 100.000 para

o 2003. Contrastan estas cifras
cos millóns de euros que se des-
tinan para ascensores panorámi-
cos, tranvía turístico, etc. E cos
importantes investimentos reali-
zados noutras cidades e vilas
galegas para a recuperación dos
seus cascos históricos a través
de convenios co Instituto Gale-
go de Vivenda e Solo; así, por
un convenio asinado en setem-
bro de 2002 con dez concelllos,
a Xunta investirá 11 mi1lóns de
euros: 2,6 míllóns para rehabili-

tar 100 vivendas en Santiago;
1,3 millóns para Vigo, 781.000
euros para Ferrol, ctc. A Coruña
quedou excluída porque aínda
non solicitou a declaración de
área de rehabilitación integral
para a Cidade VeIla. 

Detrás deste abandono pode
esconderse unha política para
expulsar do casco histórico aos
vellos e ás persoas con menos
recursos, que serían substituí-
dos por outras de alto poder ad-
quisitivo. 

Ante estes feitos, Henrique
Tello, portavoz municipal do
BNG, falaba de “deixación e
deterioro intencionado”, e lem-
braba que despois de tardar
quince anos en aprobar o
PEPRl, este é incumprido siste-
maticamente polo Gobemo Mu-
nicipal, que prescinde das axu-
das da Xunta. 

Despois de rexeitar nos úl-
timos anos numerosas iniciati-
vas do BNG que reclamaba a
creación dunha Oficina Muni-
cipal de Rehabilitación, e dous
días despois do derrubamento
do citado edificio, Vázquez
promete que, se sae novamente
alcalde, poñerá en marcha un
servizo especial de rehabilita-
ción; que non delegará e levará
persoalmente o tema. Tello de-
nunciaba esta actitude de Váz-
quez como auténtica “inmora-
lidade política”♦

Abandono da cidade vella
MANUEL MONGE

O 17 por cento dos edificios da Cidade Vella  e o 18 por
cento da Cidade Alta están en moi mal estado ou na ruína.

A Coruña

Acusan á Administración de negar os efectos para dar unha imaxe de ‘falsa normalidade’

Científicos e expertos botan en falta
critérios técnicos na xestión da crise do Prestige

¡NUNCA M IS!

P.B.
Diferentes especialistas e científicos coinciden en sinalar que a Xunta
debe cambiar o rumbo da súa xestión e fundamentar as solucións da
crise do Prestigeen decisións técnicas e non políticas. Ao fío reclaman
a creación dunha Mesa con representantes do sector e expertos que
asesore sobre as “medidas extraordinarias” que se precisan para pa-
liar os efectos económicos, medioambientais e sociais da marea negra.
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Soziedad Alkholikapuido ac-
tuar en Santiago o luns 28 de
abril despois de que o xerente
do Multiusos do Sar decidira
cancelar o seu concerto e aten-
der así a unha petición da aso-
ciaciónVíctimas del Terrorismo
que acusa ao grupo vasco de
facer apoloxía do terrorismo.
A Sala Nasa acolleu a actua-
ción da formación que en rolda
de prensa negou apoiar a ETA.
Fronte a suspensión do concer-
to, Amelga(Asociación de Mú-
sicos en Lingua Galega) fixo
público un manifesto no que
critica a actitude do PSOE no
Goberno municipal polo veto a
dous concertos no último mes.

“Ser vasco, ter cancións contra a
policía e contra outras historias
que non nos gustan, non é o mes-
mo que apoiar a ETA”, explicou
Jimmy, un dos membro de Sozie-
dad Alkholikaantes da celebración
na Nasa do concerto o pasado luns
28 de abril. A asociación Víctimas
do Terrorismomantén que as can-
ción do grupo son “proetarras” e
enviou unha carta a todos os con-
cellos nos que tiñan previsto ac-
tuar co ánimo de frustrar a súa xi-
ra. Ao tempo, a presidenta da Fe-
deración Española de Municipios
e Provincias, Rita Barberá remitiu
á Fiscalía Xeral do Estado as letras
do grupo para que aclare se son
constitutivas de delito e poder can-
celar a xira vía xudicial.

“Todas estas barbaridades
fundaméntase en interpretacións
erradas de varias das nosas le-
tras e nunha suposta ideoloxía
proterrorista que desde logo non
é a nosa”, engade o grupo nun
comunicado no que tamén sina-
la que é lamentábel que sexa tan
sinxelo luxar o seu nome e tan
complicado intentar expresarse
libremente. “Que non nos guste
a policía, os militares, o goberno

ou expresarnos de forma politi-
camente incorrecta non significa
que apoiemos a ETA”, insisten
ao tempo que apuntan que a po-
lémica contra o grupo sempre se
produce en períodos preelecto-
rais. “Nalgúns casos ofrécennos
adiar o concerto para despois
das eleccións”, indica Jimmy
que tamén se amosa convencido
de que se o grupo non fose vas-
co non se terían producido estas
acusacións.  

Grupos como os Diplomáti-
cos ou Siniestro Total, entre ou-
tros, achegaron á formación o seu
apoio. Ademais, a Asociación de
Músicos en Lingua  Galega
(Amelga) colgou na súa web un-
ha manifesto pola libertade de ex-
presión para o que  buscan ade-
sións co fin de facerllo chegar ao

alcalde da capital do país, Sán-
chez Bugallo (PSOE). Amelga ta-
mén critica a decisión de suspen-
der en Santiago o concerto contra
a guerra que organizou Agir e no
que participaban entre outros o
grupo catalán Inadaptats. Esta
asociación lembra que os dereitos
democráticos “só poden ser limi-
tados polos xuices e non por nin-
gún político ou grupo que se cre
portador da verdade absoluta”. O
manifesto xa foi asinado entre ou-
tros polos Cempés, Fuxan os Ven-
tos, Asocación de Circo e de Ca-
baré, Zënzar, Liñaceira, A Psico-
fónica e Ruxe Ruxe.

Soziedad Alkholikaxa sufriu
o ano pasado a cancelación de
vinte concertos e presentou va-
rias querellas polas acusacións de
“proetarras, antisemitas e xenó-
fobos” que contra eles aparece-
ron en varios  xornais co obxecti-
vo de que “non se volvan facer a
lixeira este tipo de afirmacións”.

Os membros do grupo tamén cri-
tican que ningún dos “grandes
medios” que os acusou recolla a
súa réplica. Como mostra do que
consideran unha “nova ofensiva”
contra eles, Soziedad Alkholika
lembra un artigo publicado no
diario ABC, do 23 de abril deste
ano, no que Alfonso Ussía chama
“fillos de puta” aos membros da
formación, aos seus seguidores e
aos concelleiros de cultura que os
contratan para actuar. 

O grupo indica que a polémi-
ca canción “Explota zerdo” es-
cribiuse hai case que vinte anos
ao tempo que nega que a letra fa-
ga alusión ás accións de ETA.
Tamén lamentan verse obrigados
a chegar ao extremo de ter que
definirse política ou ideoloxica-
mente en público para poder de-
fenderse. “Dixemos unha cantas
barbaridades porque nos apete-
cía e punto”, comenta  Jimmy ti-
rándolle importancia.♦
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Músicos galegos solidarízanse co grupo vasco que nega apoiar a ETA

A Nasa acolleu o concerto de Soziedad
Alkoholika suspendido no Multiusos de Santiago

Os membros do grupo durante unha roda de prensa. A. PANARO

Papaleisóns
PERFECTO CONDE

Hai xornalistas que
non abren a boca nin
poñen unha palabra

detrás de outra en
trescentos sesenta días do
ano. Eso si, nos outros cinco
días, se coincide que hai
eleccións ou acontece
calquera cousa de
importancia, aproveitan
para demostrárense a si
mesmos que saben poñer un
o cun canudo ou cacarexar
algo polas hertzianas.

Acostuman ser
agoirentos, sabichóns,
relambidos, zamurgos e
proverbiais. De  viviren na
época da cabalería, o que
mellor saberían facer é
levar do freo o cabalo ou
axudarlle ao semental a
cubrir a femia. Non é que
abonden moito, pero
tampouco abondan as
pulgas nin os piollos e, sen
embargo, amolan algunha
vez a quen ten a mala
fortuna de pousar o corpo
onde non debe.

Valen tanto para un
roto coma para un
descosido que o mesmo
incensan un sátrapa para
deostar un demócrata como
aloumiñan a un demócrata
para facerlle as beiras ao
sátrapa. Son os do toque.
Agora un toque de atención
por aquí. Logo un de
reclamo por aló. Despois,
outro de aquí estou eu por
acolá. Os do toque. Do
toque a filas, a rebato, á
mesa, de silbato... O caso é
tocar. Ou que lles toquen. A
min paréceme que o único
que tocan ben é o carallo
da xente que non é coma
eles.

Claro que non se lle
ocorra a vostede
chamarlles a atención.
Falo, escribo, filmo en
nome da sacrosanta
liberdade de expresión,
responderanlle. Se cadra
ata lle din que teña coidado
parafraseando aquel
axioma perpetrado polo
enxebrismo fascista: non
sabe vostede con quen está
a falar. Os que non saben
son eles. Vostede sabe
demais con que clase de
papafilloas está a gastar os
cartos.

Hainos de todas as
cores, pero abondan máis os
destinguidos. E a
característica común de
todos é o hábil manexo das
navallas de Taramundi,
coas que non pelan patacas
precisamente nin cortan
touciño. Crávanas polas
costas, e poñen cara de
miñaxoias para esconder a
que teñen de badulaques.
Son, como diría eu, unha
especie derivada de
papaleisón e ama de cura.
Se se atopa con eles, garde
as costas contra a parede se
non quere ser vítima deste
tipo de navalleiros.♦♦

A diferencia do PSOE e do PP
que apoiaron a decisión tomada
polo xerente  do Multiusos do
Sar e que respaldou o alcalde,
Xosé Sánchez Bugallo, o BNG
cuestionou públicamente a de-
cisión. É a segunda vez en me-
nos dun mes que, contra o crite-
rio dos nacionalistas, se suspen-
de un concerto no concello en
dependencias municipais.

“Nin somos un concello cen-
sor nin temos vontade de selo,
pero non nos produce ningunha
satisfacción ninguén que nas sú-
as cancións se adique a burlarse
das vítimas do terrorismo e utili-
ce recintos públicos para face-
lo”, explicou o alcalde. Pero pa-

ra o concelleiro de Educación,
Xosé Manuel Iglesias (BNG)
que responsabiliza da decisión
ao propio Bugallo, como presi-
dente do Consello de Adminis-
tración do Multiusos, a suspen-
sión do concerto é un acto de
censura que atenta contra a liber-
tade de expresión do grupo. 

Un portavoz da Asociación
Crazy Cabezas, que organiza o
Vedra Rock e que tratou de
xestionar a actuación de Sozie-
dad Alkholika no municipio
veciño asegura que o alcalde,
tamén do PSOE, xustificou a
súa negativa  en base ás “pre-
sións políticas” que recibiu
desde o concello santiagués♦

O BNG contra
a ‘censura’ do alcalde



A.N.T.
Ferrol abre o vindeiro 5 de maio o
calendario de carreiras lúdico-rei-
vindicativas en defensa da lingua
que conforman a edición do Co-
rrelingua deste ano. Aproposta, di-
rixida á xente nova e aos centros
educativos, que inclúe outras loca-
lidades do país, rematará en Ponte-
vedra o día 16 deste mesmo mes.

Organizado pola CIG-Ensino,
a Asociación Socio-Pedagóxica
Galega, a Mesa pola Normaliza-
ción Lingüística e os Equipos de
Normalización dos centros esco-
lares, o Correlingua 2003 convida
á mocidade a participar “nun acto
público e educativo de reivindica-
ción do dereito a crecer en galego
a través do uso do noso idioma,
única forma de garantir o seu fu-
turo” indica o presidente da AS-
PG, Xoán Costa.

A presente edición do Corre-
lingua preséntase co obxectivo
de propiciar a reflexión sobre a
situación actual da lingua, sensi-
bilizar a cidadanía da necesidade
de defensa da lingua e a aso-
ciación da reflexión lingüística a
actividades colectivas, lúdicas e
interdisciplinares.

“Pretendemos sensibilizar a
toda a poboación, especialmen-
te os mozos, porque se eles non
falan galego, e as porcentaxes
están baixando, non se acadará
a normalización. Que tomen
conciencia de que se estamos no
mundo é gracias a nosa lingua”,
sinala o secretario nacional

da CIG-Ensino, Anxo Louzao.
Despois do acto de Ferrol, as

rúas da Mariña, Lugo, A Coruña e
Santiago, en días consecutivos, se-
rán percorridas por rapaces de to-
das as idades. Ao remate de cada
carreira terá lugar a lectura do ma-

nifesto por parte de figuras recoñe-
cidas, como Mercedes Peón ou Ti-
no Baz, e as actuación de Xurxo
Souto, Pepe Vaamonde Grupo e
Nacho Tobío. Ourense, Baixo Mi-
ño, Vigo, O Salnés e finalmente
Pontevedra complementan o ca-

lendario do Correlingua. Como
novidade presentarase por primei-
ra vez un CD interactivo con pro-
postas de traballo académico.

Dende a súa creación na dé-
cada dos oitenta, o Correlingua
congrega cada vez máis rapaces

e centros. O ano pasado case
3.000 participantes quixeron rei-
vindicar o seu idioma e estímase
que nesta ocasión superarase esa
cifra porque, como indica Anxo
Louzao, aumenta o número de
centros participantes.♦

En liña, é dicir na rede Internet, existen
unha chea de servicios e recursos que po-
demos utilizar e mesmo “baixar”. Canto
á traducción, podemos consultar diccio-
narios e vocabularios (monolingües e
multilingües) de moitísimas linguas e
mais tamén, automaticamente ou me-
diante contacto con alguén, traducir tex-
tos curtos. Gratuitamente.

O galego está presente nestes servi-
cios, pero non na proporción desexable.
Porque –aínda que existen en liña varios
léxicos multilingües especializados que
parten do galego, algúns tan interesantes e
útiles como os de informática, de Gómez
Guinovart e Lorenzo Suárez, ou o de fra-
seoloxía xurídico-administrativa de Do-
campo Pereira–  só contamos cun diccio-
nario, o da CRTVG, monolingüe e reduci-
diño. Cando menos, debería haber un dic-
cionario galego-inglés e inglés-galego.

E tamén o galego tería que estar máis

presente naqueles servicios que ofrecen a
traducción gratuita. Poñeremos o caso de
Freelang. No seu enderezo [www.free-
lang.com] pódense baixar diccionarios bi-
lingues e solicitar a traducción de textos
breves, feita por traductores que colaboran
desinteresadamente. Naturalmente, isto
non supón ningún tipo de competencia
desleal cara aos traductores profesionais
senón que –polo contrario– a difusión po-
lo mundo de linguas coma o galego amplía
as perspectivas daqueles. Pois ben, en Fre-
elang tamén está o galego, pero mentras
que para outras linguas é posible a traduc-

ción a ou dende bastantes idiomas,  á nosa
só ten a posibilidade do francés. Sería ben
que os numerosos e ben capacitados tra-
ductores con que conta o país ofrecesen un
pouquechiño do seu tempo para aumenta-
ren a presencia internacional do galego.

A presencia internacional da nosa lingua
débelle moito á Facultade de Traducción e In-
terpretación de Vigo. Ela impulsa e coordina
múltiples e interesantes iniciativas. Nunha
súa páxina web [http://webs.uvigo.es/sli] e
máis tamén no buscador de Vieiros
[http://buscador.vieiros.com] pódese atopar
numerosa información. 

E remataremos falando de Traductores
sen Fronteiras, unha ONG nacida en 1995
á calor da devandita Facultade de Traduc-
ción e Interpretación. TsF agrupa a xóve-
nes traductores que colaboran desinteresa-
damente con outras organizacións non gu-
bernamentais. Entre as súas iniciativas está
TsF Prestige, que presta asistencia aos co-
lectivos afectados pola maré negra facendo
o cometido que a ONG pode: traducir tex-
tos institucionais, técnicos, científicos e xu-
rídicos, e espallar –traducidos por ela– arti-
gos sobre o tema publicados na prensa in-
ternacional. Así, na páxina web de TsF
[http://webs.uvigo.es/h06/webh06/tsfp]
podemos ler en galego artigos traducidos
do alemán, asturiano, catalán, dinamar-
qués, español, francés, inglés, húngaro, ne-
erlandés ou romanés. E do galego, TsF tra-
duciu textos ao alemán, catalán, francés,
español, inglés, italiano, polaco, portugués
e serbio. Noraboa.♦

On line
HENRIQUE HARGUINDEY
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Conxeito

Jordi Pujol reaccionou con indig-
nación, ao anuncio ministerial.
No sistema educativo catalán sé-
guese unha metodoloxía de “in-
mersión lingüística”, na que a lín-

gua vehicular é o catalán, o que
non é obstáculo para que se cu-
bran os obxectivos de lograr unha
máxima perícia dos nenos tanto
na lingua propia de Cataluña co-

mo en castelán. O anuncio de Pi-
lar del Castillo mandaba unha
mensaxe aos cataláns no momen-
to en que as relacións políticas de
CiU co PP pasan polo momento
máis crítico e a poucos meses da
celebración de eleccións autonó-
micas. Pujol anunciou que recu-
rrirá no Constitucional a imposi-
ción do goberno central.

En Galiza xa se están a dar
actualmente catro horas de cas-
telán na primaria, porque a Con-

sellería adiantouse ao que eran
previsións que agora se van im-
poñer. A particularidade é que,
ao contrario que en Cataluña, no
noso país o galego non é lingua
vehicular no ensino en ninguha
das etapas educativos, contra-
vindo mesmo un principio de
equilibrio contemplado na lei de
normalización lingüística.

Segundo Anxo Louzao, se-
cretario da CIG-Ensino, “os
cambios propostos agora non

pasaron polo Consello Escolar
do Estado nin pola mesa xeral
de negociación. O que vai suce-
der é que se vai sobredimensio-
nar a carga de horas e no fondo
invádense competencias que de-
berían ser autonómicas en ex-
clusiva. A Consellería é tan sub-
misa que vai por diante das pre-
visións do ministerio, en vez de
preocuparse pola situación do
galego, alarmante en moitos
sentidos nas escolas”.♦

O Ministerio de Educación impón o aumento
de horas de lingua española nas escolas

A.N.T.
A ministra de Educación, Pilar del Castillo, aproveitou as
vísperas da festa de Sant Jordi, para anunciar que seguin-
do as pautas da lei de calidade, aumentaría a carga lecti-
va de castellano na educación primária atá as catro horas
semanais. En Cataluña considerouse unha agresión pe-
ro en Galiza xa hai tempo que se funciona con esa pauta.

Milleiros de rapaces participarán no novo Correlingua

Unha imaxe do Correlingua do pasado ano en Vigo.                                                                                                                                                              XAN CARBALLA



Elixio Rodríguez, 92 anos, está
agora en Cuernavaca (México),
con lentes de sol, guaiabera e ber-
mudas, lendo a magnífica novela,
Bajo el volcán, que Malcolm
Lowry ambientou nesa fermosa
cidade mexicana. A abafante at-
mósfera desta historia contrasta
coa imaxe relaxada dun lector que
fica deitado sobre a herba fresca
do xardín, baixo a inmensidade
dun ceo incandescente que pouco
se asemella aos fríos amenceres
invernais da súa Baixa Limia na-
tal. “Precisamente nese ceo limpo
e frío é onde debe vivir o meu an-
xo da garda, que é un grande pro-
fesional, por certo”, arranca por
retranqueiras un Elixio Rodríguez
que conserva aínda intacta a súa
frescura. El e María Gloria, a súa
muller e arquiveira de lembranzas
durante o último medio século, pa-
san a metade do ano en Bande
(Ourense) e outros seis meses en
México, país ao que Elixio viaxou
por primeira vez no ano 1939 a
bordo do Ipanema, un barco que
zarpou da Francia cargado cun mi-
lleiro de exiliados republicanos.

Os paseos por Bande

Durante as xeiras pola súa terra
natal, Elixio percorre as rúas de
Bande, fumando e “platicando”,
no máis puro galego arraiano, co
seu grande amigo Don Xosé, o
“crego nacionalista da Baixa Li-
mia”, co que compartiu moitas ho-
ras de íntima conversa ao longo
dos últimos veráns. De cando en
vez, esta singular parella crúzase
con outros dous homes que pasean
tamén baixo os carballos centena-
rios da igrexa. Non hai intercam-
bio de saúdos. Son dous veciños
da vila que estiveron a piques de
matar a Elixio unha tarde de xullo
do 36. “Aínda acababan de poñer
o bando de guerra nesa porta daí;
entón eu era o dirixente local das
Mocidades Galeguistas de Bande
e, claro, estaba no ollo do furacán.
A guerra xa se viña cheirando no
ambiente porque todo estaba de-
masiado polarizado, pero a moita
xente foíselle logo a man coa xen-
reira e a crueldade”, sentencia Ro-
dríguez prendendo un novo pitillo. 

Un tiro pasou zoando perto da
súa orella dereita cando facía de-
saparecer apresuradamente algúns
papeis comprometedores. Non
houbo segundo disparo porque a
garda civil chegou nese mesmo
intre ao local onde os mozos gale-
guistas da Baixa Limia celebraban
as súas asambleas. A bala daquel
home vestido de azul quedou a
uns milímetros do seu obxectivo,
pero Elixio foi detido e conducido
ata á prisión de Celanova, que se
ateigou de xente a medida que fo-
ron pasando os volcánicos e len-
tos días do verán de 1936.

“A pesares de todo, nunca vin
nel unha ollada de odio ou xenrei-
ra para os que o quixeron matar,
Elixio é un home bon, unha gran
persoa”, dixo con emoción o crego
de Bande durante a agarimosa ho-
menaxe que lle tributaron ao vello
aviador galeguista uns días antes
de voltar para México, na procura
de latitudes máis apetecíbeis para
un nonaxenario que o lonxano
oeste ourensán durante o inverno.

Longa viaxe ao Furriolo

Cando Elixio está no país, estes
dous amigos adoitan ir a Celano-
va para conversar e tomar café

na Praza Maior, fronte o mostei-
ro fundado por San Rosendo,
que durante a Guerra Civil foi
prisión improvisada e derradeiro
calabozo para moitos veciños da
zona. Elixio mira para a reixa
metálica do claustro barroco e
lembra a noite en que os falan-
xistas o levaron nun furgón  para
executalo nunha gabia do Furrio-
lo. “Case non había sitio no chan
para durmir. Estabamos alí perto
de 300 persoas, e cando escure-
cía o refectorio do mosteiro, que
era onde nos tiñan amontoados,
o medo metíasenos no corpo;
porque todas as noites levaban a
catro ou cinco presos que nunca
voltaban, e todos sabiamos que
algún día nos tocaría a nós. Can-
do pronunciaron o meu nome e
montei naquel furgón pensei que
sería a derradeira vez que vía esa
porta”, comenta Elixio, sinalan-
do cara o mosteiro, antes de se
ocultar brevemente tralo fume
do seu pitillo rubio mexicano. 

Catro homes xacían xa sen

vida sobre a marxe esquerda da
estrada vella de Xinzo a Celano-
va, con senllas balas metidas no
cráneo. Achegábase a hora de
Elixio, a quinta vítima do funes-
to ritual nocturno, que xa descía
do negro furgón, coa cabeza ga-
cha e disposto a morrer, “cando o
anxo da garda fixo outra inter-
vención das súas”, bromea. As
luces dun coche, achegándose a
gran velocidade, detiveron
momentaneamente a execución. 

“Era un coche dos carabinei-
ros, onde viña o tenente Pousa, o
pai dunha meniña que eu coñe-
cera a través da reixa do cárcere
e que se encariñara moito conmi-
go. Ela foi a miña verdadeira sal-
vadora porque lle pediu a seu pai
que fixera algo para evitar que
me mataran. Pousa chegou alí e
berroulles aos que me ían asasi-
nar: ¡A este matádelo mañá!, e
encañonounos coa súa escopeta.
Houbo unha forte discusión en-
tre eles pero os falanxistas tive-
ron que ceder, e hoxe podo vivir

para contalo ”,  lembra Elixio
con emoción.

Fuxir da morte

Os falanxistas da zona non perdo-
arían con facilidade as falcatrua-
das daqueles ousados mozos gale-
guistas, como Elixio Rodríguez,
Celso Emilio Ferreiro, e os primos
Pepe e Carlos Velo, que pouco an-
tes do alzamento militar fixeran
unha pintada nocturna en Celano-
va, con ocasión dunha importante
xuntanza que as Juventudes Fa-
langistas ían celebrar nesa vila.
Todos os asistentes puideron ler á
mañá seguinte, en grandes letras
brancas sobre o asfalto, unha frase
que dicía: A todo porco lle chega
o seu Sanmartín, “que era o apeli-
do dun xefazo da Falange chega-
do de Valladolid”, comenta Eli-
xio, que aínda conserva, cando fa-
la das trasnadas da súa xuventude,
o seu ollar de mozo galopín. 

Elixio xa fora piloto de avión
antes da guerra e, gracias ás xes-
tións do tenente Pousa, puido
eludir unha morte segura a mans
dos falanxistas da zona, enrolán-
dose inmediatamente no bando
franquista. O tenente Pousa sabía
que en Celanova lle sería imposí-
bel protexelo por máis tempo e
arranxou todo para a súa incorpo-
ración ás filas da Lexión, nun
campamento de Estremadura. En
pouco tempo chegou a ser tenen-
te da aviación de Franco, pero na
súa mente sempre planeara a idea
de pasarse ao bando republicano
en canto se presentara a primeira
ocasión para a deserción.

O garbeo sen retorno  

A oportunidade tan arelada chega-
ría o 7 de marzo de 1937, cando o
tenente Elixio Rodríguez pediu
permiso nunha base franquista de
Andalucía para dar un “garbeo” ou
paseo de pracer. Sen pensalo dúas
veces, o atrevido piloto decidiu fu-
garse cun vello avión Breguet-
XIX co que voou ata Xibraltar sen
volver a vista atrás. “Aínda estarán
agardando a que volva por alí a
deixar o avión”, bromea Elixio
Rodríguez. Pasou unhas semanas
en Tánxer, logo en Casablanca, e
desde alí viaxou ata Alacant, onde
se reuniu finalmente con algúns
dos seus antigos amigos e “corre-
lixionarios”, entre os que estaban
os deputados galeguistas, unha
amizade que ía ser decisiva. Foi
entón cando se incorporou ao
Exército Republicano nunha base
aérea de Valencia, onde estaba o

Goberno da República. Elixio co-
mezou a voar cunha nova bandei-
ra na fuselaxe do seu avión, mais
sería por pouco tempo.

A maleta da traizón

Un mal día, alguén decidiu fozar
na maleta de Elixio mentres este
voaba. “Apareceron varias cousas
que puxeron en dúbida a miña le-
aldade á República: o meu salvo-
conduto na zona nacional, unha
carta de Eugenio Montes, primo
segundo meu, na que me presen-
taba ante Franco coma un home
de total confianza; un mapa coas
posicións militares da fronte de
Estremadura, que eu confeccio-
nara cando estaba no bando fran-
quista; e unha carta do espía bri-
tánico James Playdon, ao que co-
ñecera estando en Xibraltar”,
lembra Elixio Rodríguez. 

Acusárono de espionaxe e
traizón porque creron que mudara
de bando coa intención de roubar
un avión ruso para os franquistas.
Esa mesma noite foi condenado a
morte sen celebración de xuízo
algún. O fusilamento sería ao
amencer. Cando Elixio estaba na
cela 99 agardando a que lle che-
gara a hora final, escoitou unha
voz coñecida, achegouse ao bura-
tiño da pechadura e viu a un tipo
que lle lembraba a alguén da in-
fancia. “Era Coíño, Coíño...”, re-
pite Elixio simulando estar be-
rrando polo burato dunha porta.
“Este Coíñoera un antigo compa-
ñeiro do colexio, ao que chamei
polo seu antigo alcume para pe-
dírlle que fose ata o hotel onde es-
taban os deputados galeguistas.
Eles coñecíanme ben, pero había
moi pouco tempo”, comenta an-
tes de que a súa muller o corrixa.  

“Coíñofoi espertalos no me-
dio da noite, pero Castelao non
se atrevía a sacar da cama ao en-
tón Ministro da Guerra, Indale-
cio Prieto, que tiña fama de moi
mal xenio”, lembra María Gloria
con máis exactitude que o seu
home. Xa de amanecida, e ante a
insistencia dos deputados gale-
guistas, Prieto ordenou o apraza-
mento provisional da execución,
e o caso de Elixio pasou ao recén
creado Tribunal Republicano de
Alta Traición y Derrotismo, que
decidiu finalmente absolvelo. 

Era a segunda vez que o ho-
me da boa estrela conseguía za-
farse da pena de morte. “Logo
viría o triste final da guerra, o
cruzar os Pirineos a pé, os cam-
pos de concentración e, final-
mente o exilio en México, que
foi onde coñecín a esta gachupi-
na que hoxe é a miña muller,
cando ela aínda era unha meni-
ña”,  sentencia Elixio antes de
dirixir unha mirada de complici-
dade cara á súa compañeira.    

Gracias á teimuda da súa
dona, que non parou até conse-
guir o seu obxectivo, as axita-
das memorias deste “bandido”
(natural de Bande) levan case
dez anos publicadas. O título do
libro: Matádeo Mañá (Xerais).
Unha obra altamente recomen-
dábel e non apta para xente con
problemas cardíacos. A Elixio e
a María Gloria, “beizón” pola
súa valiosa contribución á recu-
peración da memoria histórica
da nosa terra. 

Baixo o volcán, nalgún lugar
de Cuernavaca, alguén pasa a de-
rradeira páxina dunha novela
que aínda está por escribir.♦
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A epopea dun aviador arraiano entre a Guerra Civil e o exilio

Elixio Rodríguez
Unha vida baixo o volcán

ASER ÁLVAREZ

“Eu som o homem que lhe fez dous manguitos á pena de morte”. Así se pre-
senta Elixio Rodríguez, lembrando o titular dunha entrevista que lle fixo un co-
ñecido xornalista portugués co gallo da publicación das súas axitadas memo-
rias. Percorremos a trepidante viaxe deste apaixoado galeguista, con dúas con-
denas de morte ás costas, que tivo que loitar nos dous bandos dunha guerra fra-
tricida para poder sobrevivir e deixarnos constancia da súa experiencia vital. 
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Os proxectos privatizadores dos
portos provocaron xa quince
xornadas de folga a nivel conti-
nental, aínda que no Estado es-
pañol o conflicto é máis viru-
lento porque o Goberno central
continúa coa súa intención de
privatizar a súa xestión, mentres
que en Europa paralizouse a re-
dacción dunha Directiva Euro-
pea tras as emendas presentadas
e aprobadas no Parlamento de
Estrasburgo.

O proxecto de Directiva da co-
misaria de Transportes Loyola de
Palacio topou cunhas emendas
aprobadas polo Parlamento que
eran contrarias ao texto da Comi-
sión, de modo que quedou en sus-
penso, aínda que previamente xa
se rexistraran varias xornadas de
folga que afectaran a toda Europa.

Se en España, tras este atran-
co, inicialmente o Goberno cen-
tral aceptara deixar en suspenso
a Lei de Portos do Estado, un
texto que tamén se enfrontara a
varias xornadas de folga a nivel
estatal, pero posteriormente sóu-
bose que durante a Pascua o Go-
berno estudiou o texto no Conse-
llo de Ministros e tamén pediu a
opinión ao Consello de Estado
antes de levar o texto legal ao
Congreso dos Deputados.

A iniciativa do Goberno ra-
chou unha paz tácita entre as par-
tes e provocou a convocatoria a
nivel estatal de tres xornadas de
folga, celebradas o luns, martes e
mércores, 28, 29 e 30 de abril. No
conxunto do Estado a convocato-
ria do paro correu a cargo dos sin-
dicatos CIG, CCOO e Coordina-
dora Estatal de Traballadores Por-
tuarios, que aglutina a algúns sin-
dicatos de menor representación.

O seguimento foi maioritario e no
caso de Galiza unánime: todos os
portos de interese xeral do noso
país –cinco en total– quedaron
completamente paralizados, ao
tempo que realizaban mobiliza-
cións de diverso tipo para afectar
ao tránsito portuario. No conxun-
to do Estado, nos 27 portos de in-
terese xeral o seguimento tamén
foi importante.

O resultado do seguimento da
folga entre os 250 traballadores
que se dedican ás labores portua-
rias dentro da Sociedade Estatal
de Estiba e Desestiba, Seed, en
Galiza provocou tal parálise que
Citroën quedou
cos seus coches
empantanados no
porto de Vigo.

O éxito foi tal
que o Goberno
convocou aos sin-
dicatos en Portos
do Estado para o
luns cinco de
maio. De todos
xeitos, as postu-
ras son difíciles
de conciliar por-
que os sindicatos
convocantes que-
ren que as cousas continúen co-
mo están na actualidade, xa que
consideran que o actual nivel de
privatización dos portos (o 49%)
é demasiado elevado.

Ademais, a Lei de Portos do
Estado que proxecta o Goberno
vai máis aló do obxectivo da Di-
rectiva agora paralizada e pre-
tende unha privatización máis a
fondo na que rexan unicamente
uns criterios desregularizadores
que, en palabras dos sindicatos,
significan a “lei da selva”.

O secretario xeral de CIG-
Mar, Xabier Aboi, reclamou que
“os portos sigan a ser servicios
públicos, que non desapareza a
figura do estibador e que se man-
teñan as mesmas condicións la-
borais”. Para Aboi, a formulación
do Goberno é liquidacionista, al-
go que non casa co feito de que
sexan entidades “rendíbeis” e,
sobre todo, “servicios públicos”.

Monopolio

Hai algo que ademais preocupa a
todos os usuarios dos portos de
interese xeral. Trátase da privati-
zación en favor da empresa cons-
tructora Dragados, co que a com-
pañía tería o monopolio sobre
moitos do traballos portuarios e
daquela gran capacidade de im-
posición en función dos seus inte-

reses. O temor é
grande porque
hoxe o 49% que
está privatizado
está dividido en-
tre moitas empre-
sas e polo menos
favorécese a
competencia, o
que non aconte-
cería no caso de
que a privatiza-
ción fose para un-
ha soa compañía.

De momento
o Goberno non

declarou que teña intención de
privatizar a estiba nos portos en
favor de ningunha compañía
concreta, pero determinados ace-
nos fan sospeitar de que Draga-
dos será a beneficiaria. Un dos
xestos é a propia presentación da
Lei de Portos, que se realizou
coa presencia do ministro de Fo-
mento Francisco Álvarez Cascos
no decurso dunhas xornadas or-
ganizadas conxuntamente polo
grupo mediático Recoletos e a
empresa Dragados.♦
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Os réditos
do ‘Plan Galicia’

MANUEL CAO

Existen propostas de política económica que teñen a súa orixe
en sucesos imprevistos que obrigan a poñer en marcha iniciati-
vas paliativas ou reparadoras dos efectos nocivos dun determi-
nado accidente, catástrofe ou shock esóxeno. Un bon exemplo
deste tipo de propostas foi o denominado Plan Galicia, unha co-
lección de promesas de investimentos en materia de infraestru-
turas que haberían de restaurar ou aínda mellorar a posición da
nosa CCAA para avanzar no desenvolvemento e na converxen-
cia con Europa. Pasados tres meses da súa presentación aínda é
cedo para realizar unha valoración sobre o seu grao de cumpli-
mento pois a maior parte das promesas están nas súas fases pre-
liminares pero, en troques, sí que é útil discutir sobre os efectos
no mercado político nas vésperas dunha convocatoria electoral
que promete ser decisiva no ámbito galego e no estatal. 

O primeiro obxectivo do Plan Galicia foi básicamente polí-
tico e buscaba recuperar a iniciativa do grupo gobernante en
San Caetano e Moncloa unha vez que a catástrofe do Prestige
puxo ao descuberto a ineficaz e perigosa xestión gubernamen-
tal. A extensión do desastre e o aumento da sensibilidade eco-
lóxica e medioambiental das sociedades democráticas desen-
volvidas incrementou o desgaste dos equipos do PP e minou
ainda máis a súa credibilidade e rendemento como goberno efi-
caz. Neste contexto, o PP pon en marcha todo o seu aparato
mediático-propagandístico para vender o Plan como a panacea
que vai devolver a Galicia todo o perdido e dar cento por un en
forma de autovías, portos, redes de alta velocidade, etc. As lior-
tas sobre lemas, nunca máis /máis que nunca,e a valoración do
suceso do petroleiro máis como lotería que como desgracia ma-
nifestáronse como as liñas forza de recuperación da axenda po-
lítica e institucional, unha vez que a sociedade saiu á rúa ao
perder todo o crédito na acción gubernamental. No referente a
este obxectivo, os resultados veranse nas eleccións pero o oco-
rrido até agora denota un relativo éxito no manexo da axenda
ao retirar da información diaria novas negativas e substituilas
ou contrarrestalas con promesas e proxectos de todo tipo.

Unha análise das iniciativas encetadas indica que as accións
dirixidas a propagar e magnificar calquera mínima realización
ocupan páxinas e páxinas nos xornais e nos informativos audio-
visuais. A simple realización dun estudio preliminar de deseño
dun trazado ou unha avaliación de impacto ambiental é propaga-
da urbi et orbecomo cumplimento ou adianto dos prazos iniciais
cando na realidade se trata dunha  iniciativa que non comprome-
te realización de obra efectiva, ten un custo presupostario baixo e
pode ser realizada por grupos de consultoría afíns ao grupo gu-
bernamental. Na práctica, o maior gasto comprometido tende a
materializarse no apoio directo (subvencións, publicidade) ou in-
directo (concesións a medio prazo) aos grupos mediáticos que
son os principais beneficiarios do Plan. No curto prazo, o Plan
serve para aparentar que se teñen iniciativas e se fan obras e obri-
ga aos grupos opositores a recabar maior información e precisións
colocando no centro do debate un tema novo que tenta tapar os
efectos do desastre. Os termómetros de seguemento e o festexo
mediático de calquera proxecto por indefinido que sexa complé-
tase coa inauguración de obras de escasa cuantía  contribuíndo a
situar o debate político nun ámbito máis favorábel ao goberno.

En conclusión, os réditos inmediatos do Plan Galicia xa fo-
ron recollidos polo equipo gobernante que viu reducida a presión
cidadana, adiou a asunción de responsabilidades e forzou aos
competidores políticos a posicionarse. Todo isto, foi acadado
cunha escasa aportación orzamentaria traducida nun afortala-
mento e realimentación do entramado mediático-clientelista moi
rendíbel para tentar minimizar a perda previsíbel de votos.♦

‘No curto prazo, o Plan Galicia
serve para aparentar que se teñen

iniciativas e se fan obras”

Mitin de Aznar en Santiago.

Os estibadores paralizan os
portos para evitar a privatización

A paralización nos portos galegos de interese xeral foi xeral, segundo os sindicatos convocantes.                        PACO VILABARROS

O Goberno
pretende que
Dragados xestione
en monopolio
unhas entidades
que son rendíbeis

A.N.T.
A folga de tres días dos estibadores dos portos de interese
xeral paralizou a actividade portuaria. A intención do Go-
berno de privatizar a xestión destas entidades e darlla a Dra-
gados atopa oposición entre traballadores e empresas usuarias.



P.B.
Na chuviosa mañá do venres 25
de abril, máis de 5.000 gandei-
ros déronse cita en Santiago
para demandar a “negociación
xa” do prezo do leite, que expe-
rimenta desde novembro do
2001 unha baixada superior ao
15%. A mobilización estaba
convocada polo Sindicato La-
brego Galego, Unións Agrarias
e Xóvenes Agricultoresque ta-
mén asistiron a unha reunión
o luns 28 de abril con repre-
sentantes das industrias lácte-
as e o conselleiro de Política
Agroalimentaria na que se adia-
ron as negociacións para des-
pois das eleccións municipais.

A convocatoria desta primeira
reunión por parte da Consellería
de Política Agroalimentaria foi
valorada polo SLG, Unións
Agrarias e Xóvenes Agriculto-
rescomo un primeiro éxito des-
pois das mobilizacións. O con-
selleiro, Xoán Miguel Diz Gue-
des “comprometérase hai oito
meses a traballar para conseguir
a estabilidade do sector lácteo
galego sen ter organizado, en
todo este tempo, ningunha xun-
tanza entre sindicatos empresas.
Só mantivo dúas reunións coas
industrias, de costas aos pro-
ductores, as dúas saldadas con
senllas baixadas inmediatas e
unilateriais”, lembraron nun co-
municado os sindicatos. 

Pero o resultado desta pri-
meira xuntanza, celebrada o
luns 28 de abril, non convence
aos representantes dos gandei-
ros que lamentan que se deixen
as negacións para despois das
municipais. O SLG valora posi-
tivamente que, despois de tanto
tempo, Política Agroalimenta-
ria, industrias e sindicatos se
senten a falar  pero considera
que “esta dilación é excesiva
pois a actual crise polos prezos
do leite esixe que as nego-
ciacións se realicen o antes po-
sible, pois delas depende a con-
tinuidade de moitas explota-
cións”. 

Para a secretaria xeral do
SLG, Lidia Senra, que agarda
que se manteña o compromiso
de novas xuntanzas, a actitude
do conselleiro nesta reunión foi
demasiado tibia, xa que pediu
textualmente “que os prezos
queden onde están e, cando se
poida, que suban”. As indus-
trias, e segundo fontes tamén do
SLG “lonxe de adoptar sequera
un compromiso verbal, dixeron
que xa contestarían”. Desde
Unións Agrariastamén critican
a falta de urxencia e que as in-
dustrias non quixeran abordar a
consolidación dun marco gale-
go de negociacións estable.

As organizacións sindicais
sinalan que se as industrias fan
efectiva a redución que anun-
ciaron en marzo, e que segundo
o SLG algunhas explotacións xa

emprezaron a sufrir, a baixada
será xa de 7 céntimos de euro en
relación ao 2001 e os gandeiros
recibirán por cada litro que pro-
ducen menos de 27 céntimos de
euros, polo que moitas peque-
nas explotacións estarían per-
dendo cartos coa venda. De fei-
to, no último ano e medio cada
explotación perdeu unha media
de 7.000 euros e o sector máis
de 130 millóns de euros. Os
gandeiros denuncian que o mer-
cado do leite non é libre porque
son as industrias, unilateral-
mente, as que pactan os prezos
de mercado, sen beneficio algún
para os consumidores. Segundo
Roberto García, secretario xeral

de Unións Agra-
rias, un produc-
tor que en 1989
cobraba 34 cénti-
mos de euros por
litro hoxe percibe
29.

O SLG de-
manda un prezo
mínimo para o
leite de 33 cénti-
mos de euro, un-
ha cantidade que
se obtén a partir
da suma da media
dos custes de pro-
ducción estima-
dos e 7 céntimos de ganancia
por litro, “o mínimo –di o SLG-

para garantir un
nivel de renda
que ofreza unha
condicións míni-
mas de calidade
de vida ás perso-
as ou familias
que son titulares
das explota-
cións”. Unha
cantidade que o
ministro Arias
Cañete ven de
considerar como
“pouco respon-
sable e non acep-
table” nunha reu-

nión que mantivo coa Coordi-
nadora de Organizacións Agra-

rias e Gandeiras(COAG) coa
que o SLG ten asinado un con-
venio de colaboración.  

A mobilización do venres 25
en Santiago, e as futuras protes-
tas que teñen anunciado os sin-
dicatos se a situación non muda,
teñen como obxecto conseguir
“unha solución estable á depre-
ciación contante do leite galego
ata niveis que, en motios casos,
nin sequera serven para cubrir
os custes da producción e poñen
en perigo a viabilidade de moi-
tas explotacións perfectamente
rentables”. Con 22.000 explota-
cións, Galiza concentra ao 50%
dos productores e un 30% da
produción do Estado.♦
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Os produtores cobran un 15 por cento menos desde novembro de 2001

Máis de 5.000 gandeiros maniféstanse en Santiago
en demanda de prezos dignos para o leite

No que respecta ás nego-
ciacións entre os tres sindica-
tos agrarios galegos e as prin-
cipais industrias lácteas, o pa-
sado 28 de abril celebrouse na
Consellería de Política Agroa-
limentaria un primeiro encon-
tro entrambas partes que se sal-
dou sen resultados salientábeis
ao aprazarse o diálogo ata des-
pois das eleccións municipais
do 25 de maio.   

Aínda que o Sindicato La-
brego Galego considera positi-
vo o feito de que, despois de
tanto tempo, Política Agroali-

mentaria, industrias e sindica-
tos  sentasen a negociar, opina
que esta dilación das nego-
ciacións é excesiva, pois –se-
gundo argumentou a secretaria
xeral do SLG, Lidia Senra– a
actual crise polos prezos do
leite esixe que haxa solucións
o antes posíbel, pois delas de-
pende a continuidade de moi-
tas explotacións. O SLG, den-
de este punto de vista, agarda
que, alomenos, tanto o conse-
lleiro como as industrias man-
teñan o seu compromiso de rea-
lizar máis encontros para nego-

ciar a saída da crise do sector.
Por outra banda, en pala-

bras da secretaria xeral do
SLG, Lidia Senra, a actitude do
conselleiro, Xoan Miguel Diz
Guedes, neste encontro foi de-
masiado morna, xa que pediu,
textualmente, “que os prezos
queden onde están e, cando se
poida, que suban”. As indus-
trias, lonxe de adoptar sequera
un compromiso verbal, dixeron
que xa contestarían.

O SLG tamén criticou a ac-
titude da patronal láctea gale-
ga, que se escudou en que non

ten capacidade de decisión pa-
ra cambiar os prezos, xa que
este tipo de decisións son to-
madas fóra de Galiza e do Es-
tado español por parte das di-
rectivas das multinacionais das
que dependen. Pola contra, o
Sindicato Labrego manifestou
que as decisións si que se po-
den tomar a nivel galego; mes-
mo chegou a afirmar que ditas
decisións poderían servir de
pauta, xa que Galiza concentra
ao 50% dos produtores e pro-
dutoras, e un 30% da produ-
ción do estatal.♦

O diálogo coa Consellería
aprazado ata despois das eleccións

Os paraugas foron tamén protagonistas dunha mobilización na que estiveron xuntos todos os sindicatos agrarios.                                                                         A.N.T.

Con 22.000
explotacións,
Galiza concentra
o 50% dos
produtores e
un 30%
da produción
do Estado.
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A.N.T.
A nova reducción de persoal no
naval vigués vai deixar aos esta-
leiros desa ría con 277 emprega-
dos. Sen embargo, o sector non
perderá moito tamaño, senón que
o traballo desviarase ás contratas.

O Plan de Actuación no naval vi-
gués aprobado pola Xerencia do
Naval do Ministerio de Ciencia e
Tecnoloxía supón unha amplia-
ción ata o 2006 dos plans vixen-
tes que van de 2001 a 2003 e que
provocaron que na actualidade
estea en marcha unha reducción
de cadro de persoal de 477 per-
soas. Agora, coa ampliación, re-
cortarase novamente o número
de traballadores ata 2006 para
quedar finalmente en 277, unha
cifra inferior aos empregados
que tiña hai vinte anos o menor
dos estaleiros da ría de Vigo.

Hoxe na ría de Vigo quedan

cinco estaleiros: Barreras, Freire,
Vulcano, Armón (anteriormente
Construccións Navais Santo Do-
mingo) e Metal Ships (a sección
de metal de Polyships). O cadro
de persoal en conxunto diminuíu
desde 1984 ata representar –se
vai adiante o novo recorte– o dez
por cento dos traballadores que
tiña entón. Pero a facturación
continúa a ser elevada.

O recorte deixa na metade os
cadros de persoal actuais e repre-
senta un investimento de 54.000
euros por persoa prexubilada
–cantidade que aporta o Estado–,
máis un paquete de nove millóns
de euros para o conxunto dos tra-
balladores que abandonen o posto.

De momento, Administración
e sindicatos están nun proceso de
negociación sobre cómo se con-
duce este novo Plan de Actuación.
A central CIG, pola súa banda,
non descarta mobilizacións.

As prexubilacións van deixar
o sector sen un grupo de traballa-
dores cunha vida laboral de entre
vinte e trinta anos, o momento de
maior capacitación deste colecti-
vo. En troques, o traballo que se
perda nos estaleiros irá a parar ás
contratas, pero nese caso será asu-
mido por persoal máis novo, me-
nos capacitado e máis sometido a
condicións de precariedade labo-
ral. Esta circunstancia fixo que o
sindicato CIG denunciase as pre-
xubilacións e o desvío da carga de
traballo ás subcontratas. “Desapa-
rece o concepto tradicional de es-
taleiro e camiñamos ao que se
chama estaleiro de síntese, no que
unha empresa contrata un barco
pero quen o constrúen son as con-
tratas, nunhas condicións de tra-
ballo moito peores, con precarie-
dade laboral, salarios baixos e
continuos accidentes de traballo”,
afirmou o secretario nacional do

Naval da CIG, Miguel Malvido.
A CIG rexeita este camiño e

tamén se opón ás prexubilacións,
aínda que as aceptaría a cambio
dun rexuvenecemento do cadro de
persoal, pero é unha posibilidade
remota. Ata momento, na historia
dos estaleiros do naval na ría de
Vigo só se procedeu á rexuvene-
cer a nómina de empregados no
caso de Barreras inmediatamente
antes da súa privatización, pero
hoxe esta compañía subcontrata o
76% do seu traballo e o seu perso-
al volve a estar envellecido.

Cartos públicos

A principal razón que emprega a
CIG para criticar as prexubila-
cións é que se paga cos cartos
públicos e que significa a elimi-
nación da parte máis preparada
dos cadros de persoal sen que se
produza un rexuvenecemento.

Pero a pesar da posición deste
sindicato, os traballadores de-
mandan esta medida porque son
os principais beneficiarios.

Tanto a patronal como a Ad-
ministración argumentan que é
necesario este axuste ante a falta
de actividade, pero a CIG afirma
que non diminúe o traballo, só se
desvía a contratas. O outro gran
argumento é o acceso ás axudas
que se reciben dos presupostos
públicos, despois de que a UE de-
cidise dar axudas á construcción
naval por un total do 6% do valor
da embarcación. O cambio de po-
lítica obedece ao dumping que
practican os coreanos –a cuestión
da venda baixo prezo de custe es-
tá pendente dunha resolución da
Organización Internacional do
Comercio–, pero as subvencións
europeas non afectan aos pes-
queiros, que é a principal activi-
dade dos estaleiros vigueses. ♦

Hai vinte anos o número de traballadores dos estaleiros era dez veces maior

As contratas principais
beneficiadas do recorte de persoal no naval vigués

Hai uns poucos días, ao señor Aznar sorprendíalle
que feitos como o Prestige, o fracaso do AVE, ou a
guerra de Iraq, puideran influenciar nos resultados
das próximas eleccións autonómicas e municipais.
De pronto, o mesmo señor Aznar e o seu acólito se-
ñor Arenas, sorpréndennos cunhas propostas socioe-
conómicas que nada teñen que ver nas eleccións do
próximo 25 de Maio. Non obstante o dito, creín per-
tinente profundizar nas propostas emitidas máis pro-
pias a unhas previas eleccións xerais.

Analicemos as medidas anunciadas. A primeira fai
referencia ao traballo da muller e dí así: O goberno bo-
nificará integramente durante un ano, a parte da cuota
da Seguridade Social que corresponde ás empresas (a
parte que satisface a traballadora, non evidentemente).
Se a traballadora foi contratada antes do parto e “dis-
fruta” dun contrato temporal e a empresa, transfórmao
en indefinido, esta bonificación alongarase seis meses
máis. Unha vez máis, como é habitual nos gobernos de
dereitas, disfrázase de ventaxa social para o traballa-
dor, unha medida que beneficia á empresa reducíndo-
lle costos. O que necesita a muller traballadora é, en
primeiro término, asegurarlle que o seu salario, será
igual ao do home cando realicen ambos o mesmo tra-
ballo e en segundo lugar, que os concellos teñan sufi-
cientes recursos e vontade política, para dotar de gar-
derías públicas, gratuitas e de calidade, con horarios
compatíbeis cos que rexen no mundo laboral. O de-
mais é pura e simple propaganda electoral.

Unha segunda medida anunciada polo señor Aznar,
afecta ao colectivo de traballadores autónomos, case
tres millóns de afiliados á SS, moitos dos cales víronse
forzados a se estabelecer como tais, vendedores, traba-
lladores da construción, instaladores... antano traballa-
dores por conta allea e que seguen prestando os seus
servicios nas mesmas empresas en réxime de subcon-
tratación. Para todos eles, a medida de avanzar a cober-
tura da Incapacidade Temporal apartir do cuarto día, é
positiva, polo tanto é de xustiza recoñecelo. Outra cou-
sa son as medidas adoptadas referidas aos xoves em-
prendedores, reducir nun 25% as súas cotizacións á SS,
se ben é positivo non aporta solucións ao principal pro-
blema que afecta a este colectivo. Un 80% dos proxec-
tos iniciados fracasa antes do ano e medio da súa posta
en marcha e non é debido ao coste da SS se non á falta
de asesoramento en canto a viabilidade e sobre todo ás
dificultades de acceso ao financiamento. É sobre estes
dous pontos onde deberíanse tomar medidas.

É inaceptábel que o señor Aznar presente como
medida social unha redución de impostos ás empresas
de nova creación que poñan no mercado vivendas de
aluguer. En ningún país da UE se subvenciona ao

arrendador incrementándollelo beneficio, se non ao
arrendatario co fin de correxir os excesos da oferta.

Ao unísono que o Sr. Aznar, apareceu un dos seus
tres delfins, o señor Rodrigo Rato, magnificando os
logros do goberno do Pp nos últimos sete anos, o seu
discurso sería pertinente se estivésemos ao final da le-
xislatura, só se entende que o faga agora se é cons-
ciente de que os logros dos que presume, foron posí-
beis máis que por unha boa xestión do PP, ao período
de prosperidade económica no seo da UE e en todos
os países desenvolvidos, o goberno do PP simplemen-
te se subiu ao carro. O Sr. Rato sabe que entramos nun
período de vacas flacas e que ao final da lexislatura os
fracasos enturbiaran os supostos éxitos.

Señor Rato, vostedes gábanse de ter creado catro
millóns de novos postos de traballo, a cifra, como
mínimo, é enganosa, vostede sabe que máis da me-
tade, son contratos a tempo parcial e ademáis mise-
rabelmente retribuidos. Vostede non nos di que, ape-
sar de que o índice de poboación activa en España
está moi por debaixo da media europea, somos o pa-
ís con maior índice de paro da Unión.

Señor Rato, vostedes enchen a boca dicíndonos
que somos o país da UE con maior crecemento, cer-
to, evita dicirnos porén, que un ponto deste creci-
mento, ou sexa o diferencial coa media europea, é
debido ás subvencións comunitarias, subvencións
que logrou o señor Felipe González ao que voste-
des, no seu día, tildaron de “pedigüeño”. Vostede Sr.
Rato, ten a ousadía de afirmar que somos o sexto
país máis rico da UE, é certo que o PIB de España
ocupa o sexto lugar, faltaría máis, que con coarenta
millóns de habitantes, o noso PIB fose inferior ao de
Luxemburgo, pero vostede sabe que o que mede o
benestar dun país, é a renta per cápita e respecto a
este ratio só están por detrás de nós Grecia e Portu-
gal. Das súas moitas mentiras e medias verdades ci-
tarei a última, que aparte de insultar á intelixencia,
é unha burla para o colectivo de pensionistas. Ase-
gura, sen roibén, que nos últimos sete anos as pen-
sións duplicáronse. En ningún ano as pensións se in-
crementaron por riba da inflación, polo tanto, a ca-
pacidade adquisitiva dos pensionistas non mellorou,
se é certo o que afirma, esta vostede recoñecendo
que o seu logro, nos últimos sete anos, foi multipli-
car por dous o coste da vida.

Señores Aznar e Rato, o que máis doe desta cam-
paña non é nin o engano nin a bulra, o que realmen-
te fere, é que traten aos cidadáns deste país como se
fósemos estúpidos.♦

JORDI CLIVILLE é economista

As propostas sociais de Aznar
JORDI CLIVILLÉNova Colección

O

Sindicalismo
Nacionalista Galego

1972-1982

Bernardo Máiz Vázquez

Actores Sociais,
Loitas Reivindicativas
e Política Popular

Isabel Rauber

A NOSA TERRA
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A.N.T.
A Policía Nacional detivo oi-
to compoñentes da Asem-
blea de municipios vascos
(Udalbiltza), seis deles con-
celleiros en diversas corpo-
racións vascas e navarras,
acusados de pertencer á ETA.
Para o Ministerio do Interior,
a xustiza debe perseguir as si-
glas “herdeiras de Batasuna”.

O xuíz Baltasar Garzón consi-
dera que a Udalbiltza, creada
polo contorno abertzale logo
de fracasar a tentativa de Liza-
rra, depende directamente da
ETA. Seguindo a liña argu-
mental que xa permitira o pe-
che do diario Egunkaria, a
Audiencia Nacional considera
que a banda violenta inspirou
esta asemblea, creada polos
partidos nacionalistas como
xeito de reforma pacífica e
consensuada do estatuto polí-
tico vasco.

A Udalbiltza queda agora
invalidada, ao se pecharen as
súas principais oficinas. Desta
maneira, ráchase, segundo os
dirixentes abertzales, calquera
posibilidade de “autodetermi-
nación con representantes es-
collidos polos vascos” e pasa-
mos a “unha dinámica de gue-
rra, de excepción permanente
onde a democracia está en se-
rio perigo”, afirmou Arnaldo
Otegi.

En relación con este plano
policial, o Ministerio do Inte-
rior confía en que o Tribunal
Supremo impida que os candi-
datos  das siglas Autodetermi-
naziorako Bilgunea (AuB) e si-
milares poidan presentarse aos
comicios do 25 de maio. Se-
gundo o ministro, Ángel Ace-
bes, os candidatos que  se pre-
sentaran con Batasuna, non po-

den figurar en listas electorais.  
Para os avogados dos can-

didatos abertzales, esta deci-
sión conculca o dereito básico
de todos os cidadáns a presen-
tarse a unha elección se non
existe contra eles unha acusa-

ción directa de delito. “É ile-
gal considerar que unha per-
soa ten os seus dereitos limita-
dos porque no pasado de-
fendera, de maneira individual
unhas ou outras ideas”, expli-
cou o letrado Íñigo Iruin.♦
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O Cocidito Madrileñoé un espa-
cio radiofónico que se emite en
Radio Euskadi todos os sábados
pola mañá. Trátase dunha selec-
ción das maiores barbaridades que
se escoitan nas tertulias das radios
españolas sobre Euskadi. Elabó-
rao o meu compañeiro Javier Viz-
caíno, e é todo un fenómeno so-
cial no país. Líder absoluto de au-
diencia na súa franxa e referente
para todos aqueles que queiran sa-
ber qué é o que pensan máis abai-
xo do Ebro deste pobo do que dis-
que ergue pedras e leva txapela.

O Cocidito Madrileñoacaba
de ser levado a un libro no que se
fai unha selección dos mellores
fragmentos escoitados desde se-
tembro do 2000, e inclúe un CD
para que todos poidades dar fe de
que o que ledes é certo. Cada sá-
bado, a iso das dez e media da
mañá, milleiros de oíntes e Eus-
kadi e fóra de Euskadi a través de
internet (www.eitb.com/cocidito)
se preparan para oír cousas sobre
Arzalluz, o favorito dos tertulia-

nos, pronunciacións en euskera
imposíbeis, ou relacións con
ETA que non sería capaz de pro-
bar nin o mesmísimo Bush. O
Cociditodános a coñecer a todos
o que pretende ser o xornalismo
de vangarda hoxe en España: tro-
las a esgallo e feitas a mantenta,
tentando apresentar un país que
non existe, deformado e deturpa-
do polos nacionalistas. En Eus-
kadi o Cocidito é tan coñecido
que até no Parlamento vasco foi
citado máis dunha vez.

Supostos profesionais do xor-
nalismo que abusan de groserías.
Tertulias que deberían ensinarse
nas facultades de todas as univer-
sidades para que os futuros traba-
lladores da palabra sexan cons-
cientes do que non se debe facer.
Estes opinadores cóntannos nas
súas disquisicións que as acade-
mias de euskera son lugares onde
se ensina a secuestrar e asasinar,
que os púlpitos da Igrexa vasca
serven para agochar a membros
de ETA, ou que a Ertzaintza é

cómplice do terrorismo. Son os
mesmos que presumen de ter es-
tado en primeira liña da loita con-
tra o franquismo, e en realidade
nunca fixeron nada antes de que
Aznar chegase á Moncloa. O Co-
cidito é a proba máis palpábel de
que a brunete mediática existe.
Son as tertulias das emisoras que
presumen de pluralidade, e que
durante a guerra do Iraque, cando
o 90% da poboación estaba con-
tra a invasión, tiñan ao seu 100%
dos “tertulistos” a prol. 

Moitos galegos descubriron o
que realmente pensan de nós can-
do se afundiu o Prestige. Son os
que dixeron que Nunca Máis “ba-
tasunizaba” á sociedade galega
parafraseando os seus xefes sen
roibén, ou que o “PNV axitaba a
árbore, e o BNG recollía as no-
ces”. Creo que nunca antes no
xornalismo moderno unha publi-
cación puxo sobre a mesa o deba-
te sobre a nosa profesión, cada día
menos prestixiosa. Cada fin sema-
na, o meu compa Vizcaíno pon o
mandilón da paciencia, agarra con
forza o culler de madeira e amó-
sanos canto preocupa o Frente do
Norte nas redaccións supostamen-
te xornalísticas, aderezando eses
tropezos do Cociditocon ácidos e
inxeniosos comentarios que a nin-
guén deixan indiferente. Reco-
méndovolo encarecidamente. 

Os meus parabéns, Vizcaíno.
Como di a sintonía do programa,
na voz de Manolo Escobar: “por-
que tú eres gloria pura, Cocidito
Madrileño”.♦

Cocidito madrileño:
maledicencia nas ondas

DANI ÁLVAREZ

O espacio radiofónico Cocidito Madrileñode Radio Euskadi, que elabo-
ra Javier Vizcaíno, xa ten libro cunha escolma dos millores fragmentos.

Bilbao

Algo de lendario ten a coincidencia
da Diada de Sant Jordi, celebrada
masivamente, con que o único pre-
sidente que vimos en Catalunya
despois de Franco se chame tamén
Jordi. Algo de especial lle deu á
Diada deste ano, que é a derradeira
de Pujol como President. A última
na que convoca a tradicional re-
cepción no Palau da Generalitat.
Non será o mesmo cando convo-
que a chocolatada Pasqual Mara-
gall ou Artur Mas. 

Quizá por iso, pola inminente
retirada de Pujol da política activa, a
maioría de líderes políticos cataláns
lanzáronse de cabeza, esquecendo
as descualificacións diarias, a lou-
bar a súa figura na penúltima recep-
ción que dá como xefe do executivo
(a da despedida, será o 11 de setem-
bro, a Diada Nacional de Catalunya,
para darlle un toque épico, heroico).
Unha personalidade, a de Pujol, da
que case se fala xa como se saíse
nos libros de historia cando quedan
aínda algúns meses ata que no outo-
no se convoquen as eleccións. Pujol
non marchou, nin morreu, continúa
e avisa que seguirá con forza. Ade-
mais, a política que vivamos nos
próximos anos, terá influencia di-
recta das últimas dúas décadas aín-
da que, tanto para o bo como para o
malo, nin CiU nin o PSC van poder
vivir da renda que deixe Pujol. 

Non podemos esquecer, sen
desmerecer ningún dos moitos mé-
ritos, que da era Pujol temos moitas
cousas das que non podemos sentir-
nos orgullosos. Non fai falta ir moi
lonxe, dúas semanas como moito, e
xa hai algo do que sospeitar. O es-
cándalo das presuntas irregularida-
des, manipulación, das sondaxes

públicas encargadas pola Generali-
tat. Un escándalo con maiúsculas
que ao final pasou case desapercibi-
do gracias á confidencia do PSC, te-
meroso de que se aireasen algunhas
irregularidades das que o acusan y
que axexan a súa xestión no conce-
llo de Barcelona e na Deputación.
Cando era necesario que alguén, al-
gún partido político, saíse a de-
fender a capa e espada a cidadanía,
a opinión pública, agora os cataláns
quedan para sempre unicamente co-
mo presuntos manipulados. 

Neste capítulo, o PSC prota-
gonizou un dos seus peores episo-
dios políticos como oposición e
quedou en evidencia a credibilida-
de como partido de goberno. Ti-
rou a pedra para logo agochar a
man, ou mellor  dito, a cabeza.
Durante unhas semanas aprovei-
tou o escándalo das enquisas para
facer propaganda a favor, pero á
hora de amosar as cartas foi co-
varde ou, quén sabe, sensato. 

O PSC e CiU coñécense, pecan
do mesmo, longo tempo acomoda-
dos, e por iso o PSC non apertou
máis a CiU na comisión de investi-
gación das enquisas públicas des-
pois de que o secretario xeral de co-
municación da Generalitat, David
Madí, dimitira como cabeza de tur-
co. Cando quedan moitas respostas
por dar, os dous partidos maiorita-
rios danlle carpetazo a un escánda-
lo que debería ter provocado medi-
das drásticas. Así, con estas formas
políticas, a era Pujol acabará ben,
redonda, ideal para os libros de his-
toria, pero os puntos negros segui-
rán aí e a alguén, nalgún momento,
sexa quen sexa quen gañe no outo-
no, pódelle pesar de mais.♦

O derradeiro Sant Jordi
de Jordi 

A. MARQUÈS

Os últimos meses de Jordi Pujol na presiden-
cia non son escusa para esquecer o escánda-
lo das enquisas falsas, amparadas polo PSC.

BarcelonaGarzón trata de impedir
a presentación de candidaturas abertzales

A policía encarcera
a outros oito dirixentes vascos

As sedes de Udalbiltza foron precintadas pola policía nacional.
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O PP teimou en converter a
protesta contra Fidel Castro en
obvio contraste das masivas

manifestacións contra a inva-
sión do Irak. O presidente do
goberno español defendeu en

O pasado mes de febreiro veu a Galiza Ro-
berto González, un avogado cubano, a con-
tar a historia do seu irmán e doutros catro
compatriotas presos nos Estados Unidos.
Todos eles axentes da seguridade castrista.
Dedicábanse a perseguir os autores de varios
atentados en Cuba, un dos cales causou a
morte, en 1997, dun turista italiano. Roberto
González contou que en xuño de 1998 as au-
toridades cubanas proporcionáronlle ao FBI
información sobre os autores da colocación
de dez bombas na illa. Tres meses despois a
policía federal norteamericana detiña, non
os terroristas, senón os axentes cubanos que
os investigaban. Están presos desde aquelas.
Dous deles sofren condenas de cadea perpe-
tua nos Estados Unidos. Roberto González
foi entrevistado por A Nosa Terra.Outros
xornais galegos publicaron tamén as súas
denuncias, aínda que nas páxinas de local. A
cidadanía norteamericana nada sabe da exis-
tencia dos presos mencionados. Alí está
prohibido, de facto, informar diso. 

Roberto González resume a situación da
seguinte maneira: “Nos Estados Unidos de-
claras ante un xuíz que te dedicas a poñer
bombas en Cuba e non pasa nada”. Ten pro-
bas para dicilo. Orlando Suárez, un membro
do grupo terrorista Alfa 66 entrou nun xul-
gado de Miami, ao que fora chamado a de-
clarar, confesou ter adestrado a persoas que
ían practicar accións armadas en Cuba e
volveu marchar. Outro terrorista, Rodolfo
Frometa, xefe dos comandos F-4, declarou
en xuízo que lle parecía ben que un ómnibus
de turistas estoupase na Habana porque o
turismo estaba a beneficiar o goberno de
Cuba. Probabelmente isto é o mesmo que
pensa o Goberno de Washington e unha boa
parte dos meios de comunicación que, na
súa maioría, aínda que con excepcións hon-
rosas, como a do The New York Times, están
adscritos á dereita conservadora. 

¿Exonera de culpa ao Goberno cubano
o que acabamos de contar? Estamos a refe-
rirnos, claro, ao fusilamento de tres secues-
tradores dunha lancha en días pasados. Con
certeza, non. Vou dicir por qué. Hai un ano,
cando se coñeceu o caso da morte da xoven
viguesa Deborah, escoiteille dicir a un ho-
me ponderado e humanista que de caír o
asesino na súas mans non dubidaría en des-
pelexalo nunha praza á vista de todos. Al-
gúns meses despois, a policía descubriu
que a morte de Deborah non tiña unha ori-
xe violenta, polo tanto non había un asesi-
no, nin un culpábel ao que axustizar. A pe-
na de morte non permite rectificar un erro
xudicial e ademais ningún dos Estados que
a aplican –setenta e tres en todo o mundo,
se non estou mal informado– resolveu os
seus problemas de delincuencia ou terroris-
mo gracias a ela. Sirva de proba o caso dos
Estados Unidos, un dos países que a admi-
ten no seu sistema penal e  tamén un dos
que vén aumentar os delitos ano a ano.

Tampouco pretendía, co que se conta
ao inicio deste artigo, disculpar a repre-
sión existente en Cuba a base de contra-
poñerlle a igualmente existente nos Esta-
dos Unidos. De querer percorrer ese ca-

miño tería aludido, por exemplo, ao caso
da secta davidiana. Lembrarán que naque-
la ocasión a policía norteamericana elimi-
nou a sangue e lume trescentos membros
desa relixión refuxiados nunha casa, entre
eles a ducias de mulleres e nenos.

Trátase doutra cuestión. Dous asesinatos,
dúas execucións, nunca son iguais, aínda que
podan parecelo se as tomamos illadamente.
Michel Foucault escribiu que o Home é un
concepto histórico e construído e Alain Ba-
diou, aludindo á actual política, tan estendi-
da, de dereitos humanos, afirmou que non
existe unha ética en xeral, senón unha ética
inserida nun proceso
que pode ter unha ou
outra resolución. Pero
como quizá os france-
ses non esteñan de mo-
da, vamos explicar dou-
tra forma por qué non é
igual unha execución
en Texas e unha execu-
ción na Habana, aínda
que ao pacifista que
condena a Bush lle re-
sulte cómodo condenar tamén por igual a
Castro. As primeiras declaracións universais
de dereitos concebiron un dereito igualitario,
mais pronto os lexisladores se deron conta de
que a aplicación idéntica da lei en situacións
desiguais podía ser causa dunha inxustiza
maior aínda da que pretendían correxir. Des-
ta paradoxa naceu un concepto legal superior
ao da igualdade e que actualmente coñece-
mos por equidade, vixente na práctica totali-
dade dos Estados. A equidade permítenos
xulgar un delito non só polo que é en si, se-
nón tamén polas circunstancias que o rodean
e daí nacen o que coñecemos por atenuantes
e agravantes. Lembrarán se cadra os lectores,
e probabelmente aínda máis as lectoras, o ca-
so dunha muller de Madrid que asesinou o
seu home e que sen embargo foi defendida
por multitude de asociacións progresistas.
¿Por qué? Pois porque a vítima, o seu mari-
do, levaba agredíndoa máis de dez anos. A
muller recorrera á policía sen conseguir sol-
ventar a súa situación e tampouco dispoñía
de independencia económica para marchar
de casa. O seu crime, sendo execrábel, era
unha saída desesperada, probabelmente a
única. Así de paradoxal, difícil e contradito-
ria é a vida real, aquela a que temos que en-
frontarnos algunha vez todos, persoas, gru-
pos sociais e mesmo países. Conflitos difí-
ceis de resolver, lonxanos desde logo de cal-
quer tipo de idealismo ou de utopía ética. 

Ante estas complexidades, non parece
que teñan moito sentido a defensa cerrada de
Cuba, nin a súa soliviantada condena. Sor-
prendentemente, parécenme máis atinadas as
críticas a Cuba dun socialdemócrata como
Carlos Fuentes, que nunca, nin sequera nos

primeiros sesenta, se viu cegado polo fulgor
da revolución, que as vertidas por un comu-
nista sentimental como Eduardo Galeano.
Fuentes, nun artigo publicado por El País,
lémbranos as rixideces e dogmas ideolóxicos
dalgúns dos dirixentes cubanos no duro final
dos sesenta e comezos dos setenta. Eran os
anos nos que a Silvio Rodríguez lle prohibí-
an algunhas cancións por conter ritmos de
rock a través dos cales se infiltraba, ao pare-
cer, o imperialismo. Os fortes ramallazos es-
talinistas dos setenta foron en parte correxi-
dos máis tarde, como recoñecen, no tocante á
represión da homosexualidade, os autores da

fita Fresa y chocolate.
Carlos Fuentes afirma
tamén, no mesmo arti-
go, e con razón, que
non toda a ineficiencia
da economía cubana é
atribuíbel ao bloqueo.
Culpa tivo tamén a im-
plantación dun modelo
soviético, defectuoso
en orixe e máis absurdo
aínda no Caribe. O mo-

nocultivo de cana de zucre, por exemplo, ao
que o sistema condenou a illa, non parece a
mellor forma de loitar pola independencia e a
solvencia económicas. 

Máis febles, en cambio, parecen as críti-
cas de Eduardo Galeano, publicadas polo
diario mexicano La Jornada. Galeano pide
eleccións libres e liberdade de expresión, aín-
da que para facelo ve necesario citar a Rosa
Luxemburgo, a comunista alemana que dis-
cutiu con Lenin sobre estes asuntos. Rebus-
cada xustificación para defender uns princi-
pios tan xerais como elementais. Pero velaí
que de novo teremos que dicir que tampouco
estes dereitos deberían ser contemplados en
abstracto. ¿Por que, sendo certo que en Cuba
non existe liberdade de expresión e nos Esta-
dos Unidos e no resto de América si, os cida-
dáns cubanos están moito mellor informados
que os cidadáns normais de California ou
Florida e tamén que os de Arequipa ou Río
Gallegos? En parte, probabelmente, gracias a
unha máis elevada e estendida educación, en
parte tamén porque en Cuba se sintonizan va-
rias emisoras de radio e televisións do exilio
norteamericano, mentres que nos EE UU a
penas se sabe nada da vida real na illa. Tam-
pouco, como se ve, o problema da liberdade
de expresión e da censura resulta tan claro e
meridiano cando un analiza o caso concreto.
¿E que dicir das eleccións libres? ¿Que de-
mócrata pode non desexar que as haxa o an-
tes posíbel en Cuba ou en calquer outro país?
Resultaría errado sen embargo pensar que
unhas eleccións constituirían a solución in-
mediata aos problemas. Vexamos o caso de
Nicaragua. Alí houbo, tras a revolución, dous
procesos electorais gañados polos sandinis-

tas. Os Estados Unidos non os recoñeceron
como comicios libres e non só iso, senón que
armaron e sufragaron unha “contra” que du-
rante anos desangrou o país. Finalmente, me-
tidos nunha guerra interminábel, os sandinis-
tas perderon as eleccións na terceira convo-
catoria que se celebraba tras a caída de So-
moza. Entón sí foron recoñecidas como lexí-
timas polos norteamericanos. É obvio que
unhas eleccións hoxe en Cuba só serían re-
coñecidas de gañalas o candidato de Was-
hington. De non ser así sucedería o mesmo
que en Nicaragua e noutros países, como
Guatemala ou Chile, onde os Estados Unidos
non dubidaron en derrubar –ou en axudar a
facelo– a presidentes electos. O obxectivo de
Washington é desde 1898 o mesmo: a ane-
xión da illa. Non é un invento propagandísti-
co. O propio irmán do presidente e goberna-
dor de Florida, Jeb Bush reclamou hai pouco
unha parada do Sétimo de Cabalería na Ha-
bana e o embaixador norteamericano en San-
to Domingo pediu a pasada semana a inter-
vención. ¿Como non vai ter Cuba dereito a
defenderse?  Países moito máis fortes e que
non están ameazados, senón que incluso son
eles os ameazadores, forzan a homoxeneida-
de interna en caso de conflito militar. Nos
propios Estados Unidos hai hoxe persoas
despedidas do seu posto de traballo e mesmo
encarceradas por criticar a guerra do Irak e o
Goberno de José María Aznar vén de propo-
ñer a recuperación dunha lei contra os que
critiquen internamente as posíbeis accións
armadas de España.

A polémica sobre Cuba dura xa coren-
ta anos. Os erros do sistema cubano, as
equivocacións, as medidas ás veces repre-
sivas do seu goberno son evidentes. Pero
non se pode pretender que Cuba pase todos
os días polo funil da pureza nunha situa-
ción desigual como a que vive e cando con
outros non acostumamos a ser tan estritos,
simplemente porque son máis poderosos.
Aos máis esquerdistas é preciso dicirlle ta-
mén algo. Máis que desilusionarse porque
o “home novo”  anunciado polo Che Gue-
vara non tivese xermolado, deben pensar
que, como no drama sartriano, a revolu-
ción faise “coas mans sucias”, con homes
imperfectos, anguriados e moitas veces en
situacións límite. Impoñer como requisito
da nosa adesión unha práctica política in-
maculada non é marxismo, é idealismo.

Un demócrata, en resumo, á hora de
xulgar o que ocorre en Cuba, debe ter en
conta que non é posíbel entender os derei-
tos humanos desligados das colectividades,
das propostas de cambio social e dun con-
cepto, outra vez de moda, como é o de im-
perialismo. Un demócrata que non seña un
idealista ou alguén que se conforma cunha
resposta cómoda pero falsa, non pode estar,
por igual, contra Bush e contra Castro. 

Claro que o colmo da descontextuali-
zación dos problemas non sería ese, senón
o que alcanzou o noso presidente, Manuel
Fraga, cando equiparou as mortes baixo
os bombardeos cos accidentes de tránsito. 

Non, nunca dúas mortes son idénticas,
nunca dous autoritarismos son iguais.♦

Os demócratas e Cuba
MANUEL VEIGA

Unhas eleccións hoxe
en Cuba só serían

recoñecidas de gañalas o
candidato de Washington”

O socialista Caldera, á dereita, estivo a piques de ser agredido. Varias bandeiras republicanas foron retiradas á forza.

Manifestación contra
Castro en Madrid

A.N.T.
Ao redor de 600 persoas protestaron en Madrid polos fusi-
lamentos de secuestradores e o encarceramento de disiden-
tes en Cuba. Un acto que comezou querendo ser plural aca-
bou convertido nunha manifestación tensa na que o socia-
lista Jesús Caldera tivo que fuxir para que non lle batesen.



A.N.T.
A pesar de ser obrigatoria a
participación, o 20% dos ar-
xentinos non votou. Polo de-
mais, non se rexistrou ningún
voto de protesta e as alternati-
vas de esquerda, moi divididas,
non recolleron nada do am-
biente de mobilización social
que se dera nos últimos meses.

O desencanto ronda as xornadas
posteriores á primeira volta, cun
Menem, “o maior corrupto” do
país, segundo non poucas voces,
de novo no cumio dos aspirantes
a gobernar. 

¿Como se explica esta dis-
tancia entre o descontento so-
cial e cultural e os actores polí-
ticos? Segundo Victor Mendí-
bil, membro da dirección da
CTA (Central de Traballadores
Arxentinos), a clave está nos

plans traballar, un subsidio de
150 pesos ao mes (algo menos
de 50 euros) que o Goberno
concede aos cabezas de familia
desocupados. Precisamente un-
ha axuda solicitada polas orga-
nizacións sociais de esquerda
despois das xigantescas mobili-
zacións sociais do 19 e 20 de
decembro de 2001. Sucede, se-
gundo Mendíbil, que o partido
xusticialista controla, a través
dos consellos consultivos, moi-
tas destas axudas. En concreto
máis de un millón de plans tra-
ballar pasan polas súas mans. O
clientelismo xerado a partir del
tería sido unha das causas do re-
sultado desta primeira volta.

División partidaria
a dereita e esquerda

De todos modos non hai que es-

quecer a forte división existente
nas organizacións políticas do
país. Os peronistas presentáron-
se baixo tres candidaturas dife-
rentes. A fragmentación da es-
querda, pola súa parte, ten xa tra-
zos desmesurados. 

Esta incapacidade entre os
mobilizados contra a fame, en
defensa da sanidade, da educa-
ción e dos recursos produtivos
do país, para elaborar unha sínte-
se política que os una constitúe a
gran eiva dos defensores dun
cambio político. 

Por se fose pouco, as institu-
cións actuais souberon manexar
moi ben as protestas sociais,
axitando uns bairros contra ou-
tros, segundo Mendíbil, e po-
ñendo a actuar mafias de delin-
cuentes ao rebufo dos manifes-
tantes. Esta táctica xerou un cli-
ma de inseguridade entre a po-

boación, sobredimensionado lo-
go polos medios de comunica-
ción, sobranceiramente o diario
Clarín e emisoras como o Canal
9 e Radio 10. Esta inseguridade
estaría na raíz do sorprendente e
elevado voto recibido por Ri-
cardo López Murphy, un mem-
bro da extrema dereita, próximo
aos militares e ao golpismo que
se alzou cun 16,34% dos sufra-
xios e cun éxito importante en
zonas de Bos Aires tradicional-
mente de centro esquerda.

A este contexto é preciso en-
gadir por último o ronsel de per-
soas amenazadas, secuestradas
ou asesinados pola policía ou por
organizacións parapoliciais, so-
bre todo líderes sociais, nunha
operación tendente a amedoñar
os descontentos con actos que
lembran unha ditadura militar
aínda próxima na memoria.♦
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As enquisas previas xa amo-
saban un resultado moi apre-
tado para os principais can-
didatos das eleccións presi-
denciais arxentinas. A con-
firmación da necesidade dun-
ha segunda volta implica al-
gunhas mensaxes por parte do electorado.

En primeiro lugar, a falta de opcións al-
ternativas produciu un desencanto peculiar.
Houbo un nivel moi importante de partici-
pación. Certo que o voto é obrigatorio en
Arxentina e que a abstención rondou o vin-
te por cento, pero nada que ver co desastre
das eleccións lexislativas de 2001 que vati-
cinaba xa a crise de decembro e a explosión
do “que se vaian todos”, agora tan distante á
vista destes resultados. Sería de esperar un
elevado porcentaxe de votos brancos e nu-
los, que explicitarían esa protesta anti siste-
ma agora, pero a súa significación é das
máis baixas da historia electoral recente.

Segundo. Arredor do 60 por cento do
electorado optou por algún dos candidatos
peronistas. Arxentina non sabe vivir sen o
xusticialismo. Probabelmente a desvantaxe
de presentar separados tres candidatos dun-
ha mesma formación facilitou a mobiliza-
ción dos respectivos electorados e prexudi-
cou a consolidación de calquera alternativa.
As manobras de Duhalde, impedindo as
eleccións internas para evitar un hipotético
trunfo de Menem, prexudicaron tamén a to-
do o escenario situado fóra do peronismo e
proseguirán agora ata impedir definitiva-
mente o regreso de Menem.

Terceiro. Ningún dos candidatos superou

o 25 por cento, o que é ben indicativo da frag-
mentación do electorado. Esa partición de-
mográfica tamén o foi xeográfica. Rodríguez
Sáa impúxose en tres provincias. Kirchner
nas sureñas, Jujuy e Formosa. A vitoria rela-
tiva de Kirchner debeu-
se en grande medida ao
decisivo apoio prestado
por Duhalde no seu feu-
do bonaerense sen o
que non podería  acurtar
distancias con Menem.
Kirchner débelle todo a
Duhalde e de saír elixi-
do as súas hipotecas se-
rán claras. Elisa Carrió
logrou impoñerse en
numerosas cidades de
Santa Fe, tamén en Ro-
sario. A nivel provin-
cial, cada unha destas pequenas sacudidas
pode dar lugar a alteracións do mapa político.

Cuarto. O radicalismo afonda a súa crise
e debe iniciar unha fonda reflexión sobre o
seu futuro político, pois do contrario, a sim-
ple subsistencia pode ser un problema. A re-
novación de dirixentes e a definición do seu
espacio semellan ser asuntos clave para pro-
piciar un mínimo reencontro coa sociedade.

Quinto. Carlos Menem foi o gañador

desta primeira volta, pero os
menemistas agardaban máis,
moito máis. A escasa distancia
obtida e a memoria social dun
pasado hoxe denostado compli-
ca as posibilidades de reelec-
ción na segunda volta. Menem

centrou as súas expectativas en gañar de gol-
pe e á primeira ou, no seu caso, rentuar unha
vantaxe substancial que non chegou.

Sexto. En suma, quen pode gañar á pos-
tre é quen non se presenta: Duhalde. A súa

estratexia electoral vai
por bo camiño. Logo
das desercións de Reu-
temann e De La Sota,
optou polo santacruce-
ño para enfrontar a
Menem e conseguiu
frealo. ¿Poderá supera-
lo o 18 de Maio? Ha-
berá entón, outra vez,
dúas batallas: a presi-
dencial e a peronista.
Pero gañe quen gañe,
unha boa parte da so-
ciedade non se sentirá

representada por ningún dos dous proxec-
tos. Iso xa se sabía antes do 27 de abril, pe-
ro ninguén foi capaz de edificar un discurso
alternativo que propiciara un auténtico
cambio de réxime. E dos que se tiñan que
marchar, todos quedaron.♦

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

www.igadi.org

A mensaxe das urnas
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘A rredor do 60 por cento
do electorado optou por

algún dos candidatos
peronistas. Arxentina non

sabe vivir sen o
xusticialismo”

O candidato de extrema dereita López Murphy álzase con 16,34 por cento

Os subsidios danlle o voto
aos partidos tradicionais na Arxentina

Néstor Kirchner e Carlos Menem coas súas respectivas mulleres. Ambos foron os dous candidatos máis votados.

mítins e no propio Parlamento
a comenencia de converter o
problema de Cuba nunha espi-
ña de contradición na
consciencia da oposición que
se negara a apoialo na alianza
cos EE UU. 

Os socialistas aceptaron
compartir co goberno a repulsa
pola represión castrista. No
Congreso apoiaron unha mo-
ción popularna que finalmente
non se inclúe a condena ao blo-
queo contra a illa caribeña.
Mais o PSOE sufriu a “demo-
cracia” dos anticastristas na
manifestación madrileña. Arro-
deado de policías, o portavoz
dos socialistas, Jesús Caldera,
tivo que fuxir de varios cuba-
nos e españois que lle berraban
“¡comunista, comunista!”. De
nada valeu que o portavoz par-
lamentario estivese cabo de Jai-
me Mayor Oreja, representante
do PP na protesta.

O ambiente da concentra-
ción pasou da repulsa tranquila
á tensión case violenta mercé á
estratexia dos asistentes e per-
soeiros que interviron. Entre-
mentres os manifestantes aga-
rraban o actor Gabino Diego
preguntándolle por Javier Bar-
dem, o profesor Mikel Azur-
mendi aludía a José Saramago
ou a Juan José Ibarretxe, en
termos insultantes, para ledicia
dun público que tinxiu de puro
anticomunismo a concentra-
ción.

A pesar de que Fernando Sa-
vater ou Rosa Montero –que le-
ron senllos discursos– lembra-
ron que a protesta era democrá-
tica e avogaba pola tolerancia e
o respecto á liberdade de expre-
sión, algúns manifestantes que
se achegaran á concentración
con bandeiras tricolor da IIª Re-
pública foron recibidos con in-
sultos e varios dos alí concentra-
dos obrigáronos pola forza a re-
tiralas. Tamén sufriu asubíos o
director de cinema Fernando
Trueba, cando reparou en que
era compatíbel estar en contra
da guerra do Irak e defender os
dereitos humanos en Cuba.♦

¿Explicación ou
casualidade?

A.N.T.
■ ¿É unha casualidade que Bush

acusara hai catro meses a Cuba
de posuír armas biolóxicas?

■ ¿É casualidade que nos últi-
mos meses se encadease unha
serie de secuestros de avións
cubanos e outros actos terroris-
tas, levados a cabo, segundo o
Goberno da Habana, por acti-
vistas a soldo de entidades se-
mi-oficiais norteamericanas?

■ ¿É casualidade que Cuba pa-
sase a engrosar hai algúns me-
ses a lista de paises perten-
centes ao Eixo do Mal?

■ ¿É casualidade que todo isto
coincida coa preparación, desde
hai máis dun ano, por parte do
Goberno de Cuba, dunha gran
conferencia sobre a “Emigra-
ción”, na que poderían saír apro-
badas importantes reformas, coa
participación dalgúns disidentes
actuais e sen que a mesma puxe-
se en dúbida as conquistas bási-
cas da revolución?♦



¿Como asumen os ecuatorianos
o novo goberno de Gutiérrez?

A poboación pasou da espe-
ranza á decepción. Este senti-
mento é maior no caso das co-
munidades organizadas e espe-
cialmente entre os indíxenas,
que confiaran nel antes das elec-
cións. Xustamente, o único po-
sitivo do novo gabinete vén da
man dos ministros procedentes
do Pachakutik –brazo político
do movemento indixenista–, Ni-
na Pacari, na área de Relacións
Exteriores, e Luis Macas, do de-
partamento de Agricultura e
Gandería.

Pero Gutiérrez era o candi-
dato presidencial dos move-
mentos indíxenas.

Cómpre explicar quén é Gu-
tiérrez. El faise famoso no levan-
tamento indíxena de 2000, can-
do, sendo coronel, se nega a re-
primilos e lles permite a entrada
ao Parlamento. Logo da subida
ao poder de Gustavo Noboa, Gu-
tiérrez funda Sociedad Patrióti-
ca. Entretanto, o Pachakutik che-
ga á conclusión de que non pode
aspirar a ter un candidato propio
ás eleccións presidenciais e alí-
anse co partido de Gutiérrez. O
agora presidente non tería chega-
do á segunda volta sen o apoio
dos indíxenas. Pero xa antes da
votación definitiva, as enquisas
daban como gañador a Gutiérrez
e el mesmo comeza a dar un xiro
político, na busca de apoios entre
os sectores neoliberais. De feito,
no goberno, a área económica
está nas mans de seguidores des-
tes principios. Esta tensión entre
Sociedad Patriótica e Pachakutik
acabou nun ultimato dos indíxe-
nas, que lle esixiron reformas ra-
dicais en tres meses.

¿E se non hai acordo?
Penso que a alianza non vai du-

rar máis de seis meses. E despois,
os indíxenas van volver levantarse
contra o actual goberno. Se non hai
un cambio de rumbo, o Pachakutik
pode forzar a súa caída.

¿Que fixo mal o novo presi-
dente para perder eses apoios?

As primeiras medidas que
aplicou foron claramente neoli-
berais. Ademais, hai que ter en
conta que o Ecuador está no
centro da estratexia rexional
que os EE UU queren pór en
práctica a través do Plano Andi-
no. Economicamente, o gober-
no apoia a instauración do Tra-
tado de Libre Comercio cos EE
UU, o famoso ALCA.

¿En que consiste o Plano
Andino?

Con este proxecto militar e
político, o presidente norteame-
ricano, George Bush, quere in-
volucrar os gobernos de Vene-
zuela, Colombia, o Ecuador, o
Perú, o Brasil e Bolivia na loita

contra os movementos insurxen-
tes, principalmente os que se si-
túan en Colombia. De momento,
o presidente brasileiro, Luiz Iná-
cio Lula, parece que non está de
acordo e incluso o peruano, Ale-
jandro Toledo, ten moitas dúbi-
das sobre os seus beneficios. Pe-
ro Lucio Gutiérrez veo con bos
ollos. A gravidade desta posición
vén dada porque o Ecuador esta-
ría dándolle apoio a unha futura
invasión de tropas
estadounidenses
na selva colom-
biana para acabar
coa guerrilla.

¿ A c a b a r á
por impoñerse o
ALCA ?

Os movemen-
tos sociais e indí-
xenas son contra-
rios á súa imposi-
ción. O problema
deste tratado é
que se está a ne-
gociar ás costas das institucións
democráticas. A poboación non
sabe nada do ALCA agás o que os

colectivos civís conseguimos
filtrar. Neste tema, a única espe-
ranza, outravolta, é Lula. O seu
compromiso con outro xeito de
gobernar e o peso específico do
Brasil na rexión poden servir de
parapeto.

Ecuador emigrante

Un dos graves problemas do
Ecuador é a emigración. ¿Ca-

les son as causas
destas saídas?

Á parte de
dúas provincias
tradicionalmente
migratorias, o
gran fluxo de sa-
ída de poboación
comeza a partir
da crise econó-
mica de 1999. A
finais de 2000,
dos 13 millóns
de ecuatorianos,
1,5 millóns esta-

ban emigrados. Pois ben, neste
ano, a cifra xa é de 2,4 millóns
de emigrantes, principalmente

radicados nos EE UU, en Espa-
ña, Gran Bretaña e en Italia.

¿Que clases sociais son as
que emigran?

Agás a oligarquía, todos os
segmentos de poboación están
saíndo. Non existe clase media
porque os profesores están ga-
ñando 150 dólares ao mes. E esa
cantidade é ínfima porque hai
que pensar que a cesta básica
custa 380 dólares mensuais e, se-
gundo datos das Nacións Unidas,
o 35 por cento dos ecuatorianos
non ten acceso a ningún tipo de
asistencia sanitaria. A dolariza-
ción situou a inflación no 900
por cento en catro anos.

¿O modelo de emigración
procura un traslado definitivo
ou a busca de divisas para
manter a familia?

Na meirande parte dos casos
téntase conseguir fóra o diñeiro
que fai falta para subsistir den-
tro do Ecuador. As remesas que
envían os emigrantes supoñen o
segundo ítem económico máis
cuantioso, con 1.600 millóns de
dólares de ingresos para o país.
Mais a ameaza de limitación da
reunificación familiar supón
que moitos ecuatorianos estean
levando aos seus destinos mi-
gratorios os seus fillos e pare-
llas. En xeral, se a situación
económica mellorase no Ecua-
dor, moita xente pensaría en re-
gresar. Pero a incógnita é tal
que só de aquí a 20 anos sabe-
remos se as comunidades ecua-
torianas fican fóra ou retornan.
O único bo da emigración vai
ser o cambio de mentalidade
dos emigrados, que van traer
outra maneira de pensar e de
enfrontarse ao poder.

A organización na que vos-
tede participa desenvolve xun-
to coa galega Entrepobos un
proxecto comunitario cos co-
lectivos pretos. ¿Como é a si-
tuación desta minoría?

O noso proxecto atinxe os
pretos das Esmeraldas, que eran
escravos que se liberaron na épo-
ca da colonia española e crearon
comunidades propias, baixo os
seus propios regulamentos co-
munitarios. Isto supón unha
enorme riqueza cultural. Estes
colectivos negros sofren ultima-
mente agresións do exterior pola
chegada de foráneos que lles
queren tirar as terras e compañí-
as que pinchan os bosques e con-
verten os manglares en viveiros
de lagostinos. Os traballos que
alí desenvolvemos relaciónanse
co fortalecemento da comunida-
de, a igualdade de xéneros e a
rendibilización dos recursos na-
turais que están ao seu alcance. É
imposíbel manter eses recursos
sen que a poboación consiga di-
ñeiro para se manter.♦
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Cuba si
MONCHO LEAL

Cuba non é o mellor dos
mundos, é un intento
de facer un mundo

mellor. Parte da realidade
dun bloqueo que existe
dende hai 42 anos. Non é
unha tese doutoral sobre
socialismo, ten
equivocacións,
contradicións, lentitudes.
Estes días está a sufrir un
ataque férido. Algúns
comentarios descualifícanse
por si mesmos, outros están
presididos por unha
ignorancia sorprendente.
Case todos están
descontextualizados. 

Os EE UU promulgaron
a lei de axuste, que lle dá
dereito de residencia a quen
toque o seu territorio e teña a
cidadanía cubana. Mata a
ducias de mexicanos todos
os anos que tentan facer o
mesmo. Por outra banda
Cuba e os EE UU asinaron
un convenio de migración,
polo que éste comprométese
a outorgar 20.000 visas ao
ano. Dende 1984, data da
sinatura, non cumpriu
ningunha vez. Este ano
concedeu 700. Prefiren a
emigración ilegal. 

A lei Helms-Burton que
castiga a terceiros países e
empresas que negocien con
Cuba, ten previsto tamén o
fomento da oposición
interna, para o que destinan
cartos e armas. O turismo,
primeira fonte de ingreso de
divisas, é o principal
obxectivo. Por iso as bombas
en hoteis.

O único lugar no mundo
no que houbo unha
manifestación a prol da
invasión de Iraq foi Miami, o
lema era “Iraq primeiro,
Cuba despois”. Iso mesmo
dixo Jeff Bush, irmán do
presidente ianqui, e
gobernador de Florida. En
sete meses Cuba sufriu 2
secuestros de avión e 5 de
barcos. Os secuestradores
están libres en Miami.

Ningún dos 75 xulgados
foi condenado por opinar,
senón por recibir cartos da
potencia que é agresora e
pretende anexionarse a illa.
Disidentes ou mercenarios?
Consúltese o diccionario.

De Cuba nunca vemos
unha noticia en positivo na
prensa. O país que ten o
maior índice de médicos
por habitante, a terra e as
xentes máis solidarias do
planeta están condenados á
morte polo imperio máis
armado da historia. Nun
momento no que ficou claro
o que é para a principal
potencia a legalidade
internacional. Un espera
que todo o mundo sensíbel
ante este crime diga :”Ata
aquí cheguei”. Porque o
bloqueo doe, todos os días,
todas as noites. Por iso é
tan importante dicir agora
precisamente Cuba si.♦

Xabier Villaverde
‘Se Lucio Gutiérrez non cambia,

os indíxenas volverán levantarse no Ecuador’
CÉSAR LORENZO GIL

O vasco Xabier Villaverde é vicepresidente do Fondo Ecua-
toriano Populorum Progressio, unha organización comunita-
ria que leva traballando no Ecuador varios anos con colecti-

vos. A subida ao poder de Lucio Gutiérrez traizoou, segundo
el, as esperanzas dos máis desfavorecidos, que agora contem-
plan como o novo goberno non prevé reformas significativas.

‘A dolarización
situou a inflación
no 900 por cento
en catro anos”

PACO VILABARROS



O recibimento dos islamistas ao
novo goberno de Mohamed Ab-
bas (máis coñecido como Abu
Mazen) foi un atentado suicida
nunha zona de lecer de Tel Aviv.
Israel cerca varios barrios pero
deixa respirar levemente a Auto-
ridade Nacional Palestina. No
fondo da situación actual repou-
sa a decisión persoal do presi-
dente estadounidense, George
Bush, de lanzar un plano de paz
(folla de ruta) que garanta a for-
taleza do goberno israelita.

Os pasos que segue o pro-
grama de paz están divididos en
tres fases. Nun primeiro mo-
mento, ata o verán próximo, os
palestinos deben comprometer-
se a rematar cos actos violentos
contra Israel. Para iso, Abu Ma-
zen asumiu persoalmente a car-
teira do Interior e iniciou a per-
secución dos grupos máis radi-
cais. Pola súa banda, os hebreos
comprométense a conxelaren os
asentamentos.

Na segunda fase, que debe-
ría estar rematada a finais de

ano, deberíase convocar unha
Conferencia Internacional de
Paz da que saíse un calendario
para promulgar unha nova
Constitución palestina e apro-
bar un estado con “fronteiras
provisionais”. Ao tempo, Israel
acepta a convivencia cos pales-
tinos e desocupa unha parte dos
territorios ocupados.

Na derradeira fase, que rema-
taría en 2005, israelitas e palesti-
nos deberían normalizar a súa re-
lación política. Nada se fala da
dimensión real dos territorios
gobernados polos árabes (reco-
ñecidos por varias resolucións
das Nacións Unidas), do estatuto
político de Xerusalén nin do fu-
turo dos refuxiados que arestora
están en Xordania.

Os palestinos tentarán, nas
dúas primeiras fases do proceso,
forzar que o estado soberano que
xurda sexa xa definitivo en canto
a territorios e competencias.
Mais a postura de forza dos EE
UU será clave para dilucidar có-
mo se fraguará esa posíbel paz.♦
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Os islamistas néganse a colaborar con Abu Mazen

Israel e Palestina inician un novo proceso de paz

Iasir Arafat e Abu Mazen, no momento da proclamación do novo goberno palestino.

A.N.T.
A visita do secretario de Defensa
estadounidense, Donald Rums-
feld, a Bagdad, é o paso previo ao
anuncio do final da guerra que o
presidente norteamericano, Geor-
ge Bush, fixo público a bordo dun
portaavións. O final das opera-
cións militares supoñen o remate
da resistencia armada iraquí e o
comezo doutra fase da ocupación,
baseada no control dos descon-
tentes, que están a sufrir unha dura
represión por parte dos soldados
invasores. Na cidade de Faluia, xa
morreron 18 persoas en dúas ma-
nifestacións contra a ocupación. 

O exército estadounidense
decidiu eliminar calquera posibi-
lidade de poder autóctono ao
asegurar que só os líderes co
“carimbo” de Jay Garner, admi-
nistrador civil escollido polo
Pentágono, poderán comezar un-
ha carreira política. A principal
intención desta xeira é recompo-
ñer a estrutura civil iraquí, espe-
cialmente en canto á produción
de petróleo e ao final de todas as
medidas de embargo que aínda
hoxe pesan sobre o país asiático.

O administrador avoga por un-
ha recuperación da seguridade pú-
blica pero, polo que parece, esta

basearase nunha forte presencia
militar nas rúas e na nimia colabo-
ración cos colectivos de autopro-
tección que os veciños de Bagdad
ou Basora crearon para evitaren o
saco. Algúns informes xa avisan do
crecente contrabando de armas no
país e o xermolo de varios grupos
mafiosos que poderían tomar con-
ta da actividade comercial do mer-
cado negro e da actividade delitiva
co beneplácito dos invasores.

Cambio xeoestratéxico

A conquista do Irak deulles paso
ás previstas medidas políticas e

militares. A primeira decisión
xeoestratéxica de peso consistiu
na retirada de todas as súas tro-
pas de Arabia Saudita. O enfria-
mento diplomático co reino ára-
be obtivo, gracias ao cru iraquí,
unha resposta clara: a partir de
agora xa non cómpre a colabora-
ción dos sauditas para manter a
supremacía en Oriente Medio. O
cuartel xeral para a rexión ficará
en Doha (Qatar) mais os dous
polos de poder serán Bagdad e
Tel Aviv, nunha pinza contra Si-
ria e Irán –neste caso co apoio de
Afganistán– que garante a esta-
bilidade da “pax americana” de-

señada no ventre do Partido Re-
publicano.

A posición de Arabia Saudita
podería quedar aínda máis pre-
xudicada se triunfan as teses de
Paul Wolfowitz, man dereita de
Rumsfeld, que desexa a imposi-
ción dun embargo contra Riad,
como resposta á obvia partici-
pación de cidadáns deste país
nos atentados do 11-S. Pero o fu-
turo máis probábel que Washing-
ton ten previsto para o seu aínda
aliado é unha táctica de corda
atada en curto gracias á súa per-
da de peso específico no merca-
do petrolífero mundial.♦

Bush remata a guerra no Irak e comeza a represión

A.N.T.
Unha das consecuencias da
guerra do Irak pode ser a frag-
mentación da OTAN. O presi-
dente francés, Jacques Chirac,
esboza, xunto co primeiro mi-
nistro alemán, un proxecto
dunha organización militar
propia para Europa. Esta al-
ternativa ao poder militar da
Alianza Atlántica conta xa co
apoio dos gobernos belga e
luxemburgués, xa moi belixe-
rantes co apoio dalgúns países
da UE á invasión do Irak.

O novo polo militar inde-
pendente non pretende en-
frontarse á OTAN, senón re-
formar os vínculos con Was-
hington e Londres a través

dunha posición autónoma. En
realidade, a proposta francoa-
lemana non é máis ca un se-
guro de influencia en áreas
tradicionalmente próximas a
ambos os países nos que sem-
pre a presencia europea foi fe-
ble pola falta de acordo en po-
lítica militar común na UE.

A labazada que supuxo o
pacto dos Açores para a esta-
bilidade interna do proxecto
europeo e o trato directo entre
os EE UU e os novos mem-
bros da OTAN, ex compoñen-
tes do Pacto de Varsovia, apu-
rou os prazos para lanzar esta
nova unión. A idea orixinal é
crear unha alianza de libre in-
greso, no que todos os países

europeos que o desexen, po-
derán participar cos seus
exércitos, en compatibilidade
absoluta coa pertenza á
OTAN. Segundo o borrador
pactado en Bruxelas o pasado
29 de abril, os principais paso
que se han seguir son a crea-
ción dun cuartel xeral militar
independente da OTAN, si-
tuado en Tervuren (Bélxica),
crear unha forza de interven-
ción rápida baseada na actual
brigada lixeira francoalema-
na, desenvolver modelos co-
múns de aeronaves e acoira-
zados e poñer en marcha un
programa de emerxencia para
actuar en caso de catástrofes
humanitarias.♦

Francia e Alemaña
planean unha alternativa á OTAN

A.N.T.
Nicanor Duarte será o novo presi-
dente paraguaio, logo das elec-
cións presidenciais do 27 de abril.
O representante do oficialista
Partido Colorado, Nicanor Duarte
Frutos, fíxose coa vitoria logo de
obter o 37,3 por cento dos sufra-
xios. A vitoria de Duarte supón a
continuidade dunha forza política
que leva gobernando ininterrom-
pidamente o Paraguay desde hai
56 anos. De feito, o Partido Colo-
rado, que está no poder desde
1947, é a forza gobernante demo-
craticamente escollida que leva
máis tempo no poder.

Os rivais de Duarte, Julio Cé-
sar Franco e Pedro Fadul, acep-
taron a vitoria do “colorado” pe-
ro cualificaron o triunfo do ofi-
cialismo como un paso atrás pa-

ra o desenvolvemento do Para-
guay. O presidente electo –que
tomará posesión o 15 de agosto–
terá que lidar cun país en suspen-
sión de pagamentos, cunha débe-
da externa de 71 millóns de dóla-
res e un dos índices de corrup-
ción máis elevados do mundo.♦

Vitoria do continuísmo
no Paraguay

Nicanor Duarte.

CÉSAR LORENZO GIL
O ‘Cuarteto’ comezou o novo programa de paz para Israel e Pa-
lestina. Xusto despois de que Abu Mazen tomase posesión, a co-
munidade internacional comeza os traballos para impulsar a reor-
denación territorial da rexión, unha vez acabada a guerra no Irak.



CÉSAR LORENZO GIL
A tres xornadas do final da Divi-
sión de Honor B, o Academia
Octavio Pilotes Posada conse-
guiu ascender á Liga Asobal. O
seu retorno coincide cun mo-
mento doce do balonmán galego.
O Teucro e o Frigoríficos do Mo-
rrazo están perto de asegura-
ren a súa permanencia na elite.

O Pavillón das Travesas ateigou-
se o pasado 26 de abril para un
día moi sinalado. Os socios do
Pilotes Posada e moitos vigueses
que manteñen co balonmán unha
relación que abala entre a atrac-
ción e a desidia aplaudiron o fe-
nomenal espectáculo que rubri-
cou o ascenso á máxima catego-
ría estatal. O Amenabar Zarautz
asistiu como convidado (34-24)
á festa dunha das escolas depor-
tivas máis importantes de Gali-
cia e expoñente da fortaleza do
balonmán no suroeste do país.

O triunfo do Pilotes Posada
confirmou que é posíbel que o
equipo vigués volva ser un re-
ferente deste deporte en todo o
Estado español, tal e como su-
cedera hai uns anos, cando os
vermellos tiveron a súa era dou-
rada e loitaron pola Copa e po-
la Liga entre a abulia dunha ci-
dade que vive obsesivamente só
para o fútbol.

Este título de campión da Di-
visión de Honor B ten, amais dos
xogadores, outros culpábeis de
amplo mérito. O presidente Xa-
bier Rodríguez é xa un veterano
de sufrimentos e ledicias nas
Travesas. A pesar do seu rostro
de rapaz algo durmiñón, o máxi-
mo responsábel do Pilotes sabe
de canear coas dificultades dun

deporte afeito ás penurias econó-
micas e ao baleiro social.

Para o proxecto de ascenso
confiou en Quique Domínguez,
un técnico que aínda vai polos
pavillóns con pinta de xogador
por debaixo da camisa de algo-
dón. Algo así coma un Super-
mán que en calquera momento
parece estar disposto a saír á
pista a rematar un penalti. El lo-
grou axuntar un grupiño xeitoso
de xogadores, con raiceiras na
comarca de Vigo ou fóra, capa-

ces de devolverlle o esplendor á
súa camisola.

Vigo e o balonmán

O balonmán en Vigo sempre
conviviu entre a sabedoría abso-
luta dos siareiros e o desprezo
deixado da maioría, que só ten
ollos deportivos para o Celta. O
Pilotes agroma nun viveiro no
que o Cangas, o Teucro e incluso
o Chapela lograron estar na liga
profesional e render a alto nivel

cunhas condicións sociais moi
escasas. A asistencia ao pavillón
das Travesas sempre é curta, se
atendemos ao valor que a directi-
va do Pilotes Posada deposita ca-
da tempada e só actuacións tute-
ladas desde as arcas públicas da
cidade salvan a situación do club.

Neste sentido, o Pilotes é un
dos participantes do programa
Siareiros, do Concello de Vigo,
que favorece a inscrición de no-
vos socios nos principais equi-
pos deportivos de base cunha

única cota de pagamento. Este
sistema axudou a revitalizar o
deporte minoritario pero é unha
medida mínima se o compara-
mos coas necesidades que ten o
balonmán en Vigo.

Os principais equipos das co-
marcas de Vigo e Pontevedra –ta-
mén noutras áreas como Ferrolte-
rra se desenvolve un labor moi
activo a prol do balonmán– teñen
unha canteira envexábel. A prác-
tica nos colexios é altísima e o la-
bor escolar deportivo ten conse-
guido bos froitos. Non en van, os
alumnos desta zona de Galicia te-
ñen un coñecemento do regula-
mento deste deporte moito maior
que doutras disciplinas.

Todo este caudal perde forza
na relación final entre os profe-
sionais e a cidade. Nunha enqui-
sa improvisada, a meirande parte
dos vigueses non sabería qué fito
deportivo ocorreu o sábado, ou-
tros moitos non saberían dicir de
ónde é o Pilotes e incluso habe-
ría quen se preguntase qué de-
porte se estaba a disputar nas
Travesas. Obviamente, estes da-
tos tamén teñen a ver coa difu-
sión nos medios que recibe o ba-
lonmán e o monopolio case mór-
bido que o fútbol mantén na in-
formación deportiva en medios
como a televisión.

É por iso que importa moito o
traballo dos outros deportistas,
caso dos balonmanistas, porque a
súa relación coa pelota non é un-
ha ponte para conducir un Pors-
che descapotábel nin asinar autó-
grafos ás portas dos institutos. A
súa meirande satisfacción é saír a
ombros dos seus afeccionados,
logo dun triunfo coma este, enso-
pados en champaña e suor.♦
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O ascenso dos vigueses á Asobal engancha o público ao balonmano

O Pilotes Posada volve do exilio

Os xogadores do Pilotes abanean o adestrador, Quique Domínguez, logo de lograren o ascenso.

Éxito galego
en bateis

A.N.T.
Os equipos galegos de bateis al-
canzaron catro títulos no Cam-
pionato de España desta modali-
dade, disputado o 27 de abril na
Coruña. As embarcacións das ca-
tegorías inferiores foron as máis
destacadas. Robaleira venceu en
Infantís e Cadetes masculino. Vi-
la de Cangas gañou en Infantil
feminino e Cabo de Cruz venceu
en Sénior feminino.

O éxito galego foi absoluto
en Infantil (2º Amegrove, 3º
Bueu), Cadete masculino (2º
Mecos, 3º Amegrove) e Infantil
feminino (2º Chapela, 3º Roba-
leira), onde o podio completo
quedou na casa. En Sénior fe-
minino, Bueu foi terceiro, en
Xuvenil Masculino, Mecos ga-
ñou o bronce e en Sénior mas-
culino, tamén Mecos obtivo a
prata, neste caso.

Estes resultados, primeira
proba de renome da competición
de remo tradicional, deixan en-
trever a saúde da canteira galega
e o despunte das mulleres na
competición. O alto listón colo-
cado polos galegos ha ter unha
nova proba nas competicións de
traiñeiriñas e traiñeiras.♦



Cantas
e fasme libre
“Cantas e fasme libre. Recital poético
contra o imperialismo, a guerra e o pen-
samento único” é o título do recital po-
ético que tivo lugar o mércores día 30
de abril na Facultade de Filoloxía de
Santiago, organizado pola Asamblea de
Estudiantes. Manuel María, Alfonso
Pexegueiro, Chus Pato, Antón Lopo,
Pilar Pallarés e Claudio Rodríguez Fer
foron algún dos autores que participa-
ron neste encontro presentado por Artu-
ro Casas. Na víspera, no auditorio tivo lu-
gar o espectáculo A maré das negras on-
das, promovido polos Círculos Líticos.♦

Torres Queiruga,
Premio Trasalba
A Fundación Otero Pedrayo decidiu
por unanimidade conceder o Premio
Trasalba 2003 ao teólogo Andrés To-
rres Queiruga. Destacan do galardoa-
do que é o “primeiro teólogo galego
en galego. Pero ademais, o primeiro
teólogo que conseguiu que fóra de
Galicia, fóra de España e mesmo fóra
de Europa, outros teólogos se intere-
sasen pola súa obra” que é, ao seu
ver, “un aval de calidde internacional
do seu pensamento”. Torres Queiruga
é tamén membro da Academia e pro-
fesor da Universidade de Santiago.♦

Vigo homenaxea
a Olimpia Valencia
Coa colocación dunha placa na casa da
rúa de Príncipe onde exerceu como mé-
dica homenaxeouse na cidade de Vigo a
Olimpia Valencia. Pioneira na profision
de médica e xinecóloga, Valencia axu-
dou a multitude de mulleres que a lem-
bran con cariño. Represaliada despois
do golpe militar, conseguiu exercer con
dignidade a súa profisión. Olimpia Va-
lencia foi da primeiras mulleres en reci-
bir aulas na Universidade de Santiago
onde formou parte do elenco artístico
dos grupos de teatro en lingua galega re-
presentando obras de Cotarelo Valledor.♦

Máis literatura
erótica
Edicións Positivas convoca a segun-
da edición do premio de literatura
erótica “narrativas quentes” que na
súa primeira convocatoria encetara
unha colección editorial coas obras
de Manuel Lourenzo e Francisco
Castro, gañador e finalista coas obras
Infidelicidades e Xeografías, respec-
tivamente. Obras de narrativa, nove-
las ou relatos, poderanse presentar
ata o 1 de agosto a este concurso que
ten como premio a publicación do tex-
to nesta colección que busca promover
a escrita erótica na literatura galega.♦
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cultura segue en pé. Recital poético
contra a guerra, espectáculo das “ne-
gras ondas”, intelectuais a falar de

compromiso, películas que poñen á repre-
sión na pantalla grande... e o libro de máis
autores da nosa literatura nacido polo aten-

tado do Prestige. As TVE e a TVG non re-
transmitirán a gala do día 5 dos premios
Max pero non por iso será un punto de me-
nor atención no acontecer cultural dunha se-
mana que se pechará o día 9 coa inaugura-
ción da Fundación Luís Seoane na Coruña.♦

A

Negra Sombra,
o libro con máis autores

Chus Pato. Andrés Torres Queiruga. Francisco Castro.

Representación teatral da manifestación de Nunca Máis no pasado día de Reis en Vigo. PACO VILABARROS  



CARME VIDAL
O libro bate unha marca na
bibliografía galega. Cento
vinte poetas participan na
obra colectiva Negra sombra.
Intervención poética contra a
marea negra, un volume que
deixa pegada literaria do de-
sastre do Prestige pero ta-
mén do rearme social que se
viviu despois. Na obra dos po-
etas de todas as xeracións que-
da xa pegada desta traxedia. 

Están desde os máis consagra-
dos ata algún que anda a voltas
co seu primeiro poemario,
pronto para saír. Dalgúns leva-
bamos tempo sen saber e sos-
peitabamos que deixaran xa o
labor poético, a outros escoitá-
molos en varios dos actos lite-
rarios que o Prestige provocou.
Todos eles xúntanse agora na
máis ampla obra colectiva das
que se teñen publicado na li-
teratura galega, Negra sombra.
Intervención poética contra a
marea negra, editado tamén
singularmente por Xerais e Es-
piral Maior xunto coa Federa-
ción de Libreiros de Galicia. 

“O 13 de novembro de
2002, o petroleiro, Prestige,
con bandeira de Bahamas, ar-
mador anglosaxón,  primeiro
oficial filipino, capitán grego e
propietario da mesma naciona-
lidade. Sufriu unha avaría pe-
rante as costas do noroeste da
Galiza”. Así comeza Vítor Va-
queiro a súa composición, des-
criptiva a mantenta para relatar
logo con ironía a desfeita pro-
ducida pola incompetencia dos
gobernos. Pide entón dimisións
Xavier Queipo, “Unha por ca-
da día de crise. Unha por cada
noite sen durmir. Unha por día
sen pescar. Unha por cada día
sen recolectar mexillóns nin
mariscar. Unha por hora de tra-
xedia...”, e fai Emilio Xosé
Ínsua unha crónica alternativa
que se chama “Nunca máis” e
que levou a Compostela “un
mar de xente/ un mar de ban-
deiras/ un mar de gorxas/ can-
tando entrelazadas/ por un fu-
turo de mar limpo/ por n soño
de mar próspero/ por un desexo
de mar recuperado/ que se de-
satou entre nós e resoou/ coa
forza imparábel dos salseiros”.
“Nunca Máis” tamén nos ver-
sos de Salvador García-Boda-
ño, de Xosé Manuel Cairo, de
X.C. Gómez Alfaro, de Xoán
Neira, de Millán Picouto ou de
Claudio Rodríguez-Fer. Para a
plataforma cidadá irán os bene-
ficios da venda dos libros. 

Levou hai tempo a poema
Anxo Angueira o traballo co-
lectivo dos veciños de Manse-
lle cando se puxeron todos a
unha a construír un valo. Ago-
ra seguro que se lle veu á men-
te aquel labor comunitaria ao
ver á xente do mar limpando a
costa e aos milleiros de volun-
tarios que axudaban cando es-
cribiu un poema que comeza:

“E fano eles. /E fano muxo a
balar en con de Noro. / E fano
eles. / E fano singlando e por
trapo e meco/ E fano eles. / E
fano elas...).  

Luís Rei Núñez vai á praia
de Carnota, Helena Villar Ja-
neiro data o seu poema en Fis-
terra e Gonzalo Navaza sube ao
faro mentres Xesús Pereiras es-
cribe en  Esteiro. Os topónimos
do mar ennegrecido agroman
en multitude de versos que que-
ren, dalgunha maneira, dicir
que tamén os poetas estiveron
alí, nun ronsel de literarios no-
mes que recolle Rosa Méndez
ou Cesáreo Sánchez. “Cando os
poetas están no seu sitio, a ca-
tástrofes non suceden. / Cando
os políticos están no seu sitio,
os pobos camiñan en liberdade”
di Alfonso Pexegueiro.

Os versos de Jairo

Destes meses de horror, unha
das imaxes de maior forza foi a
de Jairo falando na televisión.
Fácil é de lembrar aquel cativo

de Malpica que sorprendeu a
todo o mundo dicindo frases
tremendas como que non enten-
día el como non había buques
anticontaminación ou que co-
mo nos ían facer caso se ata
confundían os pescadores cos
mariñeiros. Margarita Ledo asi-
na de novo como poeta a peza
“Areia” no que recolle a apari-
ción televisiva de Jairo e as súa
xeniais frases. “Mina nai i-é re-
deira/ ¿para quén? / ¿para quén
en diante vai facer as redes? /
Dí-o ollando para a cámara e na
súa seriedade / terma de non
deixar que saia ese salouco, ese
aletexo prendido no vango.” 

“Que cando no remate er-
gan a vela, e a enxarcia/ tremo-
le vagorosamente no ar/ será o
meu corazón quen sinta o ven-
to,/ será o meu corazón”. Os
versos de Antón Avilés de Ta-
ramancos –único poeta morto
da antoloxía- serven de pórtico
para este labor colectivo no
que, entres outros, participan
Xosé Luís Méndez Ferrín, Ma-
nuel María, Miguel Anxo Fer-

nán Vello, Chus Pato, Luz Po-
zo Garza, Mª Xosé Queizán,
Ana Romani, Iolanda Castaño,
Xulio L. Valcárcel, Antón Rei-
xa, Manuel Rivas, Manuel M.
Romón, Manuel Álvarez Tor-
neiro, Marga do Val, Xosé Ma-
ría Álvarez Cáccamo, Lois
Diéguez, Ramiro Fonte, Ma-
nuel Forcadela e Luísa Villalta,
ata un total de cento vinte poe-
tas que compoñen o libro máis
plural da literatura galega. 

“-ante a gravidade dos fei-
tos, trinta versos, intervención
poética contra a marea negra”.
Di Xabier Cordal no seu poema
que esta foi a mensaxe que reci-
biu da editorial. A esa chamada
responderon os cento vinte es-
critores para compor entre todos
Negra sombra, o libro con mais
autores postos a escribir todos
sobre un único acontecemento.
“Vaga, ondas grandes / mans do
mar sagrado, / quitádemes os ai-
res/ con que me enzoufaron” pi-
de Bernardino Graña, o poeta
do mar, especialmente dorido
pola traxedia.♦
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Poetas voluntarios contra a marea negra
Cento vinte autores interveñen no libro Negra sombra

O libro constitúe a máis ampla obra colectiva publicada en Galiza.                                                                           A. PANARO

Medra
a biblioteca
do
chapapote
A Negra sombra e ao libro
dos cativos Nunca Máis
sumaranse en breve novos
volumes creados despois do
desastre que encheu a costa
de chapapote. Luís Rei
Núñez publicará na
colección Froita do tempo
de A Nosa Terra a novela O
corvo de chapapote e Burla
Negra prepara a próxima
edición dun libro-disco
colectivo Sempre mar no
que tamén participarán
máis de douscentos
creadores.

Burla Negra, en
colaboración co colectivo de
ensinantes Area Negra, están
a ofertar recitais poéticos
nos centros de ensino para
celebrar o Día das Letras
Galegas co fin de recadar
fondos para a publicación
do libro-disco Sempre mar,
no que colaboran máis de
douscentos creadores, entre
escritores, debuxantes e
músicos. Será unha nova
antoloxía a que tamén
haberá que engadir a que
prepara a Asociación de
Escritores en Lingua
Galega. 

En breve sairá á venda o
libro Retratos voluntarios (A
Nosa Terra) do fotógrafo
Xosé Luís Abalo que
retratou unha manchea de
persoas que traballaron para
limpar o mar. Estes libros
farán medrar a biblioteca do
chapapote que comezou xa
hai case cinco meses coa
publicación do volume
Desastre en el paraíso de
Hércules Edicións con textos
de Díez-Fierros, Correa
Corredoira, González
Reboredo ou Barreiro no
que se anunciaba que os
beneficios irían parar a unha
estatua na Costa da Morte
que lembrara a traxedia.
Pioneiro foi tamén o libro de
crónicas de Suso de Toro
Nunca Mais Galiza á
intemperie (Xerais), un dos
máis vendidos nos últimos
meses. Pouco despois do
desastre publicábase o
calendario Sinte o mar –con
fotografías de Xavier Veiga,
Gran Wyoming, Javito
“Gran Hermano”, ou Marta
Sánchez- e o álbum do
fotógrafo Numan Stein. O
primeiro dedicaba os
beneficios á comisión de
cofradías afectadas e o
segundo destinaba dous
euros para a recuperación
das zonas prexudicadas. ♦♦

Nunca Máis, a ollada da in-
fancia é o libro que os cativos
compoñen arredor do que pa-
sou co Prestige. O luns 5 de
maio a editorial Kalandraka
porá á venda este volume feito
coa colaboración dos nenos
duns cincuenta colexios. 

Desde que o barco afun-
diu, os nenos non deixaron de
escribir e facer debuxos arre-
dor do desastre. Moitos deles
chegaron á editorial Kalandra-
ka que fixo unha chamada pa-

ra que os colexios e os peque-
nos mandaran os seus traba-
llos. O resultado é este libro
que inclúe debuxos, collages,
poemas, trabalinguas ou pasa-
tempos todos co chapapote co-
mo protagonista. O 15% do
prezo de venda destinarase a
mercar libros para as bibliote-
cas das escolas afectadas. 

“A lúa é branca/; o sol, ama-
relo; /a herba, verde; e o mar...
¿de que cor é o mar?” pregúnta-
se un cativo mentres noutra pá-

xina lamentan que “os peixes
marcharon e os percebes mo-
rreron/ as gaivotas tolearon e
nunca volveron”. Ata os traba-
linguas mudaron o ceo para di-
cir: “O mar está chapapotado.
¿Quen o deschapapoteará?”. 

¿Que din os nenos?, pois te-
ñen claro o que queren: “Presti-
ge navegando, Non /Petróleo
nonoso mar, Non/ Contamina-
ción na costa, Non / Animais
mortos, non/ Xente sen traballo,
non/ Mariñeiros tristes, Non”.♦

Nenos de cincuenta colexios
participan no libro Nunca Máis
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Do 26 de abril ao 4 de maio, 34
casetas poñen á vista os libros
no paseo central da Alameda de
Compostela, iniciando unha xi-
ra que pasará pola Coruña, Vi-
go, Lugo, Ferrol, Pontevedra,
Ourense, Cangas e Foz. Dos es-
tablecementos que participan
no encontro de Santiago, catro
están especializados en libro
galego e portugués, tres en có-
mic e tres en libro infantil. 

O director da Feira de Com-
postela e presidente da Agrupa-
ción de Libreiros da cidade, Xo-
sé Antón Pedreira comenta al-
gún dos problemas que afectan
ao sector, entre eles, a rápida
“caducidade” dos libros. “Antes
un título podía botar na librería
ano e medio e agora estanse a
devolver aos seis meses porque
os libreiros non poden ter os vo-
lumes almacenados no estable-
cemento” comenta Pedreira que
augura un “urxente cambio no
sector desde o momento no que
se aprobe a gratuidade do libro
de texto”. Un 25% dos libros ex-
postos na feira son galegos e ca-
tro librarías están especializadas
na venda de títulos producidos
aquí, entre elas, a de Antón Pe-
dreira. “Compre que se cree
dunha vez a Mesa do Libro na
que participen libreiros, edito-
res, escritores e a administración
porque fai falta unha política de
fomento do libro galego” di Pe-

dreira a respecto da acusación
que ás veces se lle fai aos librei-
ros de non apoiar o libro galego. 

Con enquisas realizadas a 638
libreiros construíuse o Mapa das
librerías de Galicia que estes días
fai pública a Federación de Librei-
ros. Unha das conclusións máis
chamativas é que os vendedores
confesan que un 75% dos libros
galegos que se venden están rela-
cionados co ensino. “Diríxense
acusacións inxustas sobre o sec-
tor. Se o libro galego non se ven-
de máis é porque non está promo-
cionado e iso reclama con urxen-
cia unha ponencia específica den-
tro do Consello da Cultura que
analice a situación” sinala Xaime
Corral, presidente da Federación
de Libreiros. “Un 14% das librarí-
as están especializadas en galego
e portugués pero están nos centros
urbanos e a inmensa maioría dos
establecementos combinan a ven-
da de libros con papelería ou pren-
sa” di Corral a respecto dos datos
tirados do Mapa que constitúen,
ao seu ver, un verdadeiro espello
da situación. As conclusións máis
importantes son, para o presidente
dos libreiros, “a reclamación dun-
ha unidade de acción de todo os
sectores vinculados ao libro, a ne-
cesidade de adaptarse ás novas
tecnoloxías e a formación dos
profesionais do sector”.  Segundo
afirma é esa profesionalización a
que os salva da competencia, por

exemplo, das grandes áreas co-
merciais. Sen embargo, Corral
destaca que “as librarías non son
alleas á crise económica que esta-
mos a vivir que se nota de forma
especial nun sector como o libro
que non é prioritario na economía
doméstica”. 

Catálogo de todos os libros

Despois da publicación do Ma-
pa, a Federación de Libreiros
anuncia que en poucos meses
estará pronto o Catálogo do li-
bro galego de onte a hoxe que
recolle un inventario completo
das publicacións ao longo de to-
da a historia. Os investigadores
que están a traballar no proxecto
teñen catalogados arredor de
15.000 entradas bibliográficas,
entre as que se computan as dis-
tintas edicións dun mesmo libro. 

A Feira do Libro é tamén un
observatorio sobre as novidades

que máis atención están a produ-
cir nos lectores. Antón Pedreira,
no terceiro día de estadía no pa-
seo da Alameda aventura que
son os libros relacionados co de-
sastre do  Prestige os que máis
demanda están. Coma sempre a
novela está a ser o xénero privi-
lexiado e Pedreira pon a aten-
ción no repunte que estes días
está a ter O lapis do carpinteiro,
a raíz da estrea da película. Un-
ha carpa pon aos visitantes ao
coidado da chuvia e espera con
iso conseguir un maior número
de público que en anos anterio-
res. Escritores como Xosé Ma-
nuel Sarille, Suso de Toro, Luísa
Castro, Franck Meyer, Aurora
Marco, Domingo Tabullo ou
Xoán Piñeiro presentarán e asi-
narán os seus libros nun progra-
ma de actos que tamén inclúe vi-
sitas de escolares, recitais poéti-
cos, títeres, contacontos, músi-
ca, danza e sorteos de libros.♦

Os libreiros comezan a ruta das feiras
O 75% dos libros galegos vendidos son para o ensino

Democracia
en América
(5)
VÍTOR VAQUEIRO

Enos Estados Unidos –que
comezou a súa andaina de-
mocrática levando a cabo

un minucioso exterminio de nor-
teamericanos, que daquela se
chamaban comanches e pés pre-
tos, cherokis, arapahoes, pawne-
es, algonquinos, semínolas ou
apaches– postulaba Abraham
Lincoln, que os devanceiros alu-
maran naquel continente a new
nation conceived in liberty and
dedicated to the proposition that
all men are created equal, mais
a Corte Suprema de Xustiza es-
tabelece, nestes dias terríbeis,
que os traballadores imigrantes
non posúen os mesmos direitos
que os autoctones. E neste terri-
torio, democrático e consagrado
á idea, como digo, de que todos
os homes foron criados iguais,
unha soa cidade, Nova Iorque,
xeraba, no ano 2001, 2.219
denuncias –seis denuncias
diarias– por brutalidade policial.
E como xa resultaba
insuportábel a actuación das for-
zas da desorde, as autoridades
houberon de recorrer ao suborno
indirecto e oferecer aos
agredidos diñeiro para retiraren
as denuncias. E os cartos
gastados por este conceito foron,
nesa cidade e nese ano, 27
millóns de dólares, uns 4.500
millóns de pesetas, o que supón
máis de doce millóns de pesetas
diarios –uns 72.000 euros– para
frear o abuso duns policías que
practicamente nunca eran xulga-
dos, aínda que, en troca, existen
moitas prisións, concretamente
en vinte estados da Unión, nos
que os cativos fican xulgados
como se fosen adultos e, como a
adultos, envian-os ás cadeas pa-
ra cumpriren penas semellantes,
de tal maneira que, hai agora
exactamente cinco anos, 3.500
nenos ficaban internados en cár-
ceres de adultos, aínda que, cer-
tamente, non todo é inxustiza
porque hai agora catro anos xa
se achaban en Estados Unidos
case oitenta mil presos atendidos
por empresas privadas, co que
supón de vantaxe para os encar-
cerados, posto que a
competitividade fará que se con-
sigan cárceres a cada máis
mellores, onde existan ofertas e
sorteos e bonos de gasofa ou de
tequila (isto para as do sul dos
USA). Infelizmente para os deti-
dos non todo son vantaxes
porque as autoridades
sobranceiras afirmaban hai pou-
co que só se aplicaría a Conven-
ción das Nacións Unidas contra
da tortura naqueles estados que
especificamente así o sinalasen e
que, alí onde a lexislación fose
contraria, non se irían aplicar os
principios da devandita Conven-
ción, e estas cousas debia-llas
explicar Condoleezza Arroz ao
presidente porque, segundo con-
ta Jean Guisnel, citando a Bush,
Condoleezza explica as cousas
con tanta claridade que el
–Bush, non Guisnel– é quen de
entende-las case que sen
esforzo. Ten que ser prodixiosa
Condoleezza.♦

(HA SEGUIR)

C.V.
A de Compostela é a primeira das nove Feiras do Libro que organi-
za a Federación de Libreiros de Galiza. çesta edición celébrase a pou-
cos días de se facer público o Mapa das librarías de Galiza que cons-
titúe un espello da situación do sector. Máis de seiscentas enquisas es-
tán na base deste estudio no que os libreiros confesaron que o 75%
dos libros galegos que venden son os títulos recomendados no ensino. 

Xosé Antón Pedreira, presidente da Agrupación de Libreiros de Santiago.



Título: Nova crónica das Indias.
Autor: Antón Avilés de Taramancos.
Edita: Xerais.

Non é frecuente que se adique
o Días das Letras Galegas a un
autor que nos deixou hai pou-
co, como é o caso de Antón
Avilés de Taramancos, finado
alá polo 1992 e do que garda-
mos aínda memoria moi viva.
Avilés legounos un corpus lite-
rario fundamentalmente poéti-
co. As moradías do vento
(1955), A
frauta e o ga-
r a m e l o
(1958), O tem-
po no espello
(1982), e so-
bre todo, Can-
tos caucanos
(1985), As to-
rres no ar
(1989) e Últi-
ma fuxida a
Harar (1992,
póstuma) aín-
da os sentimos
coma se saísen
do prelo onte.
Corpus poéti-
co que polo de agora non foi
asimilado e asumido como me-
rece polas nosas letras. Pero
non só poesía escribiu Avilés.
Ademais da (preciosa) obriña
de teatro Tres capitáns de tem-
pos idos(escrita no 1983 e que
agora edita Xerais na colección
Merlín, con ilustacións de Ma-
nolo Uhía), tamén se serviu da
prosa en Nova crónica das In-
dias (1992, póstuma), un con-
xunto de dezaseis crónicas de
factura impecábel, soberbia,
polas que, coma nas grandes
obras, non pasa o tempo. 

Nova crónica das Indias é a
crónica, valga a redundancia,
de dúas grandes ausencias. A
primeira, a que, case por vinte
anos, o tivo alonxado da Gali-
za, un amor consciente e soli-
dario, omnímodo, que o levou
(con Xohán Casal, Enrique
Iglesias e Reimundo Patiño) a
xurar, na Laracha, compromiso
ata a morte, folgo a folgo, por
unha Galiza ceibe e popular
(ANT, n° 276, 1985), algo que
non era un formulismo anecdó-
tico e ocasional senón a expre-
sión dun sentir fondo, telúrico.
Avilés marchou de Galiza en
1961. Deica o 1980 permanece
en Colombia, o país causante
da súa segunda nostalxia, que
estará presente en Nova cróni-
ca de Indiase en Cantos cau-
canosa través dos cales rende
homenaxe á terra ultramarina
que o acollera e na que coñeceu
a Ana Sofía, amor de carne e
palabra para sempre. 

Eis logo que Nova Crónica
de Indias fai referencia á mar-
cha e ao regreso, o retorno de
Ulises Fingal, pseudónimo que

toma de Urbano Lugrís (aquel
grande amigo) porque Galiza
non é senón unha Ítaca, final de
traxecto (Fin-gal). Final non só
como viaxe terrenal. tamén vi-
tal, pois cando escribía estas
crónicas era consciente de que
a súa vida estaba a rematar.
Ben emotivos e sobrecolle-
dores son os diálogos que no
epílogo mantén Ulises Fingal
con Rosalía, Pondal e Curros, a
través dos cales se despide da

Galiza e do mundo, logo de fa-
celo de Circe e, con ela de Ana
Sofía. De igual maneira fora
moi emotivo o inicio destas
crónicas, onde o país aparece
descrito sob un punto de vista
lírico e idílico-doloroso, evo-
cación dunha Galiza substanti-
va agochada nas palabras do
mar e nas palabras da terra ou
do ar, nas palabras que están
dentro e nos fan do mundo ao
que nos trouxeron. 

Trátase dunha escrita que
cautiva polo autenticismo, co-
rroborado pola pertinencia e a
oportunidade emanadas de ca-
da palabra e que xamais cede
en intensidade. Avilés amósase
como un excelente ourive das
palabras acadando unha ten-
sión estilística que anuncia a
que hoxe se pode atopar en Ca-
neiro, Vázquez Pintor, Vítor
Vaqueiro ou Anxo Angueira,
que admira pola dificultade e
aínda máis porque estes magos
da palabra sexan quen de man-
tela durante tantas páxinas. Se
no remate Ulises Fingal dialo-
ga con poetas, o principar é pu-
ra poesía en prosa. De períodos
curtos, de amoreamento de
sensacións e emocións. Carac-
terísticas que mantén nas 14
crónicas intermedias, a instala-
ción na acción non abriga a
mudar o clima de referencia. 

Nesta viaxe de ida e volta
pola xeografia e polo tempo,
todo está tan medido e calcula-
do que non é posíbel imaxinar
que as cousas se poidan dicir
doutro xeito. O que sen dúbida
é herdanza do labor poético,
onde a concisión e a precisión
máis alá de procedementos ex-
presivos (como case sempre
acontece na prosa) son condi-
cións inherentes ao texto. 

Pensamento e sentimento,
non metódica análise fría, tran,
a esta crónica rebelde de me-
morias de tempos e terras, de
humillacións inhumanas (como
a do indio que levaba ás costas
ao preboste eclesiástico), tran,
dicimos, ao conquistador na-
morado da india, a caza do xa-
guar, o contrabando de armas
para a guerrilla, a expulsión do
indio das terras que sempre fo-
ron súas, ao cacique Pakaraíña
(que era de Betanzos), o tesou-
ro de Morgan e o Nadasterio de
Alta Poesía Equinoccial, aque-
la Ítaca da illa Fonseca, indios
minimalistas redutores de ca-
bezas, arroutadas de arrogancia
e abandono que levan á traizón
a el-Reí (pero para os nativos
non muda nada), o vil extermi-
nio do nobre indio, tocadores
de frauta brava e pedidores de
esmola, a Antonio Nariño e El-
cano Sidelnik (representante de
todas as editoriais do mundo),
e tamén tran sensualidade, ca-
lor de acollida, colorido, exu-
berancia, miseria, amor á poe-
sía e ao libro e mulleres, moitas
mulleres, desde a avoa, ás in-
dias, a Circe (Ana Sofía, a súa
dona) ou a raiña de IngIatera,
mulleres, terra e amor que son
valorados con gratitude. 

Singular crónica, veraz co
mundo interior e coa historia
que, lonxe de servidumes, é un
modelo de escrita.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Pequenas
obras mestras
Rato de campo e Rato de
cidade, de Eva Mejuto e Kiko
Dasilva; Claudia e o touro, de
Mariona Cabassa e Ignacio
Sanz e
Non é fá-
cil, peque-
no esquío,
de Elisa
Ramón e
Rosa
Osuna son
os títulos
que
Kalandraka
vén de
presentar
para os pri-
meiros
lectores. Tres volumes onde
prima o detalle estético para
que os nenos gocen de cada
palabra da súa lectura.
Máximo coidado das artes
plásticas e historias clásicas
que farán as delicias dos que
se debrucen nas súas
páxinas.♦

Casares
para nenos
Carlos Casares escribira O ga-
lo de Antioquíaen 1994 para
unha colección edita daquela
pola empresa de transportes
Castromil. Hoxe, Galaxia ree-
dita a historia do cura don
Marcelino e o ferreiro
Antonio, con ilustracións
de Andrés
Meixide.
Este relato
curto ten
ese pouso
de café con
azucre de
todas as
obras do
autor ouren-
sán. Tal e
como di o
seu fillo Hå-
kan na presentación, destacan
“os personaxes pintorescos e
tamén os curas. O outro tema
deste conto é esa concepción
da intolerancia como o gran
mal das persoas.”♦

Nunavut
dos inuits
Xerais iniciou a colección Nu-
navut, de Xoán Abeleira con
ilustracións de Jacobo Fernán-
dez, con dous títulos, O nace-
mento de Nunavute Un día de
caza. Ambas as obras respon-
den a unha
serie de
aventuras
entre os
inuits, a et-
nia que ha-
bita as zo-
nas máis frí-
as dos arre-
dores do
Círculo Po-
lar Ártico,
desde Alaska
a Grenlandia.
Contado como relato mítico
dese pobo, pretende achegar-
lles aos nenos galegos unha
cultura milenaria tan descoñe-
cida como apaixonante.♦

Libro de
nostalxias,
da ida e
volta a
Colombia e
libro
preciso,
onde cada
palabra
ocupa
o seu lugar.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. O LIBRO DA EGOÍSTA .
Iolanda Castaño.
Galaxia.

2. RELATOS MARIÑEIROS .
Xosé Neira Vilas.
Xerais.

3. A ESTRAÑA ESTRELA .
Xabier López López.
Galaxia.

4. RESUMO DA DESPEDIDA.
Franck Meyer.
Francka Editora.

5. Á ESPERA DE GODOT.
Samuel Beckett.
Laiovento.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. OS PARTIDOS POLÍTICOS

EN GALICIA .
Xosé M. Rivera (Coord.).
Xerais.

2. MULLER NO BAÑO .
Manuel Rivas.
Xerais.

3. NUNCA MÁIS .
GALIZA Á INTEMPERIE .

Suso de Toro.
Xerais.

4. CARTAS AO MEU AMIGO .
Álvaro Cunqueiro.
Galaxia.

5. ANTÓN AVILÉS DE
TARAMANCOS .

Xosé Mª Álvarez Cáccamo.
A Nosa Terra.

Tabela das letras

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

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

Prosa de madurez de Avilés de Taramancos
Nova crónica de Indias,
un reflexo de Colombia con alta tensión poética

Antón Avilés de Taramancos á porta da súa taberna en Noia.            XAN CARBALLA
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Título: Nai España. Aproximación ó na-
cionalismo español.
Autor: Rafael Lluís Ninyoles.
Edita: Laiovento.

Tentar  comprender unha reali-
dade chamada España é a pre-
gunta que busca  resposta nesta
reedición verquida ao galego
por Antón Garazo, do orixinal
aparecido no 1979, na transi-
ción e que está perfectamente
de actualidade a pesares dos 23
anos transcurridos. Analiza o
doutor en socioloxía, Rafael
Lluís Ninyoles, cuestións que
aínda fican sen resolver. Se de-
bullamos os capítulos que for-
man Nai España, Aproxima-
ción ó nacionalismo español
veremos como o tempo trans-
currido é relativo, o mudábel
fica no seu sitio, en plena eufo-
ria do establecemento dunha
nova forma de estado, as pre-
guntas plantexadas para enca-
rar a modernización do país fi-
caron só no prantexamento, se-
guen sen resolverse madia a
ofensiva de libros coma o de
Ortega, Sánchez Albornoz ou
Laín Entralgo todos eles preo-
cupados pola esencia do ser es-
pañol, pero sen dar resposta re-
al ao modelo de estado que se
tiña que impor despois da dita-
dura.

Responde este libro á preo-
cupación que sente esta editora
pola cuestión nacional e que os
levou ao compromiso de editar
libros que afonden e susciten
non só a reflexión, tamén o de-
bate con títulos como o de
Francisco Letamendía Na-
cionalismos no mundo; O na-
cionalismo na era tecnolóxica
de Xavier Durán; Os naciona-
lismos perigosos da autoría
compartida de Josep Huguet e
Joan M. Serra... nesta preocu-
pación e compromiso atopase o
libro de Ninyoles.

Analiza o libro de Rafael
Ninyoles o afincamento da ide-

oloxía do español polo miúdo,
escarabellando no máis sutil,
do que pasa desapercibido pero
que é utilizado ou serve para
chantar con firmeza os ali-
cerces do español tentando si-
tuarse por riba da pluralidade
do estado e da súa heteroxenei-
dade.

Nai Españaé un libro que
leva inevitabelmente á refle-
xión crítica sobre a construción
dun estado e dunha ideoloxía,
para afortalar esa idea, os me-
canismos empregados para
converter o teorico en realida-
de, en unidade, negando a dife-
renciación e a pluralidade enri-
quecedora. Escrebe  Ninyoles
“O certo é que a busca dun ca-
rácter nacional asociouse con
moita frecuencia co intento de
negar, a prol das teses do na-
cionalismo de Estado, a pre-
sencia do pluralismo nacional”

que se manifesta nomeadamen-
te nas tres nacionalidades his-
tóricas que trucan coas recla-
macións pro-
pias de lingua,
cultura, tradi-
cións e histo-
ria que apor-
tan a resisten-
cia precisa pa-
ra que non se
produza o des-
c u b r i m e n t o
dunha “onto-
loxía ou un ca-
rácter que
confira unha
unicidade a
España e ós
seus poboadores. Esta indaga-
ción corresponde á ideoloxía
nacionalista”.

Estruturado en sete capítu-
los ( España, un enigma inte-
gral; Desde a transición; su-

persticións impopulares; Os
artífices do enigma, razón, his-
toria e medo; Notas sobre o
papel da lingua e a concepción
nacional; O proceso de adou-
trinamento e Universalismo e
particularismo ) ao que hai que
engadir o controvertido prolo-
go-carta de Pilar García Negro
pero é  o autor quen mellor po-
de definir as intencións coas
que foi escrito o libro “Estas
páxinas non pretenden outra
cousa que a mera composición
de hipóteses, e necesitarían,
por suposto, unha grande canti-
dade de evidencia. Pero darei-
me por satisfeito se consigo su-
xerir algunhas dúbidas acerca d
calquera aspecto que merecese
ser previamente considerado
como incuestionable, resolto e
moi consisitente.”♦

XOSÉ FREIRE

Ironía
a pao seco
Título: Lameculos sin fronteras.
Grupo: A Palo Seko.
Edita: Dro Esast West.

Con sons contundentes,
rápidos e agresivos, o
veterano grupo A Palo Seco
tenta sorprender co seu novo
traballo Lameculos sin
fronteras,un disco que eles
mesmos adican “aos bocazas
que falan sen saber e
critican sen escoitar”. Temas
como “Me cago en los
populares”, “Real como la
mierda misma” ou “Aunque
el madero se vista de seda”,
deixan clara a ideoloxía da
formación con letras
irónicas e corrosivas
mesturadas coa burla
descarada a través da voz de
JR, a batería de Mimi e o
baixo de Koke e as guitarras
de Txungo e Jesús.♦

O ska-core
vasco
Título: Euria ari duela.
Grupo: Sagarroi.
Edita: Metak.

Dirixido por Íñigo
Muguruza (antes en Kortatu,
Negu Gorriak) o grupo
vasco Sagarroi vén de
presentar o seu segundo
traballo, no que se aprecia
unha evolución dende o
rock-hardcore, que
caracterizou o seu disco
anterior, ata melodías
reggae, ska. Achegándose
aos sons de grupos como
Todos tus muertos, Spook &
the guay, Sublimeou Mano
Negraconta nesta ocasión
coa colaboración de Amparo
de Amparanoia, Yacine de
Cheb Balowski, Sergio
Ordoñez e Óscar Benas de
Fish Hozt Ruido e Francis
de Doctor Deseo.♦

Ese glorioso enigma que é España
Reedítase a obra de Ninyoles sobre o centralismo

O libro leva
inevitabel-
mente á
reflexión
crítica
sobre a
construción
dun estado e
dunha
ideoloxía.

Julio Romero de Torres, no seu estudio, con Conchita Triana, o seu fillo Rafael e as irmás Bot cara 1915.                         CORTES
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O LIBRO DAS TERRAS EXTREMEIRAS
Nova entrega da colección

FROITA DO TEMPO

Amigo Medo
Xavier López Rodríguez

Nova Colección: RELATOS HISTÓRICOS

A canción de Sálvora
Antón Riveiro Coello

A NOSA TERRA



Título: À contre-choeur. Les voix dissiden-
tes en Isräel.
Autores: Michel Warchawski e Michèle Si-
bony.
Edita: Textuel. París, 2000.

Michel Warchawsi, presidente
do centro de información alter-
nativa de Xerusalém, e militan-
te pola paz israelo-palestina
desde 1968, e Michèle Sibony,
vicepresidenta da Unión xu-
deo-francesa pola paz, veñen
de dar ao prelo un libro que
merece ser traducido a todos os
idiomas: A contre-choeur. Les
voix dissidentes en Israël.

O libro
consta dun
interesante e
apretado pre-
facio de 31
páxinas a car-
go de Wars-
chawski. Pre-
facio no que
se fai unha
rápida, e crí-
tica, historia
do Estado de
Israel desde
1948 ata o
2002, pouco
antes das
eleccións le-
x i s l a t i v a s .
Nel explica
tamén o ac-
tual consenso xudeo sobre os
árabes en xeral e os palestinos
en particular, descríbense os
diferentes grupos políticos
que actúan en  Israel e a súa
posición política. Tamén se
fala do pacifismo e das voces
disidentes.

No campo pacifista o mo-
vemento máis coñecido fóra de
Israel é o de Paz Agora, ligado
ao partido laborista, é dicir, á
esquerda sionista, que como to-
do o sionismo, incluído o Parti-
do Comunista, considera a gue-
rra de 1948 como unha guerra
de liberación nacional. 

De Paz Agora hoxe non que-
da nada, xa que os seus líderes
consideran, por un lado, os seus
obxectivos alcanzados polos
acordos de Oslo e, por outra par-
te, que os palestinos os traizoa-
ron despois do fracaso do cumio
de Camp David (2000). Para
Warschawski, Paz Agora só in-
tentaba preservar a sociedade is-
raelita dos efectos perversos da
colonización, nunca o respecto
polos dereitos dos palestinos.
(Un dos portavoces paradigmá-
ticos de Paz Agora é o coñecido
escritor Amos Oz.) Os outros
grupos pacifistas reclaman unha
volta ás fronteiras de 1967 e de-
nuncian a rapina dos sionistas en
1948. Son o Bloque pola Paz e
Coraxe de Rexeitar, nacido coa
segunda Intifada, Mulleres de
Negro, Bat Shalom: rede de mu-
lleres para o progreso cara a paz,
Vivir Xuntos, etc. A estes move-
mentos pertencen a maior parte

dos disidentes dos que aparecen
artigos e traballos no presente
volume.

Entre os autores conviven
diversas tendencias políticas.
Está o almirante Ami Ayalon,
ex xefe dos servizos de seguri-
dade, que no 2000, nunha con-
ferencia dada no Ministerio de
Finanzas, denunciou a mala fe
dos negociadores de Camp Da-
vid. Este militar non ten repa-
ros en alcumar a situación dos
palestinos de apartheid. Tamén
hai xornalistas como Aviv La-
vie ou Amira Hass, única xor-
nalista israelita que vive en Ra-
mallah, B. Michäel, Gidéon
Lévy, etc.; universitarios como
a lingüísta Tanya Reinhart, que
denuncia a masacre de Jenin; o
psicólogo Yehoudith Harel,
que desmonta a ideoloxía neo-
colonial de Paz Agora; o xuris-
ta Reuven Kaminer; o historia-
dor e xeógrafo Meron Benve-
nisti; sociólogos como Baruch
Kimmerling; politólogos como
Ilan Pappé –autor dun libro no
que se denuncia o traslado de
milleiros de familias palestinas
en 1948 para que as súas casas
e terras fosen ocupadas por xu-
deos–; historiadores como Tom
Segev, que loitan contra a mix-
tificación da historia oficial is-
raelita e a persecución e boicot
daqueles historiadores non
conformes coa historia oficial;
Nurit Peret-Elchanan, universi-
taria, filla dun xeneral, nai de
Smadar Elchanan, asasinada
nun atentado suicida por un pa-
lestino: o día da morte da súa
filla, non acusou os palestinos,
para ela o culpábel era o pri-
meiro ministro israelita B. Ne-

tanyahu, etc. Todos eles denun-
cian as mentiras dos sionistas e
a dependencia da sociedade is-
raelita do seu exército.

Estes artigos e documentos
conforman unha dura acta de
acusación contra o sionismo, e
a esquerda sionista, que se dei-
xou chantaxear polos partidos
de extrema dereita relixiosa. Os
sionistas mentíronlle aos pales-
tinos, queren converter Palesti-
na nun batustán, converteron os
palestinos que quedaron en Is-
rael en cidadáns de terceira cla-
se, etc. Unha dura acusación
contra os diversos gobernos is-
raelitas que non cumpriron un-
ha promesa de Oslo, que tenta-
ron converter Palestina nun es-
tado vixiado por Israel. 

Todos os artigos, escritos ca-
se todos por xudeos (agás un par
que son da autoría de palestinos

que residen en Israel) constituén
unha dura acusación a unha ide-
oloxía (o sionismo), a un partido
(o laborista), a uns gobernos e a
unha sociedade dividida, perver-
tida  e enferma. Unha sociedade
que esqueceu as crenzas dos
seus devanceiros. 

O libro tamén acusa os me-
dios de comunicación, meros
portavoces do exército e dos ser-
vizos de información. Medios
que afogan as voces disidentes. A
acusación chega aos límites can-
do B. Michäel culpa os rabinos de
extrema dereita de contaminar to-
do o tecido de Israel e de predicar
os mesmos métodos que os nazis. 

O libro demostra, polo de-
mais, que o antisionismo non é,
necesariamente, antixudeo nin
antisemita.♦

X.G.G.
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Work in progress
Nº 8. Ano 2003. Prezo 2 euros.
Edita: Café Uf.

O concerto expansivo celebra-
do no Café Uf o pasado 1 de
febreiro centra as
informacións deste voceiro de
actividades do local vigués. O
músico habitual do grupo Ca-
fé Uf Jazz Ensemble, Xabier
Pena, compu-
xo ‘Un-
ha terra
por fin’,
co gallo
da
reacción
cidadá
contra a
desfeita
do Presti-
ge. Dáse conta de varias novi-
dades editoriais. Inclúese un
‘Manifesto contra o traballo’ e
a carta aberta de Paulo Coelho
para George Bush. Tamén se
engaden algúns poemas de
Bertolt Brecht.♦

Galicien Magazin
Nº 13. Decembro de 2002.
Dirixe: Dieter Kremer.
Edita: Universidade de Trier.

A revista que edita o Galicien
Zentrum da Universidade de
Trier recolle traballos en
alemán e en galego sobre di-
versos te-
mas. Nes-
te número
inclúense
achegas de
Dorothee
Schubarth,
Luísa
Villalta,
Rafael
Adán,
María Xosé
Fernández,
Carlos Bernárdez, Mónica
Góñez e Alexander Schmuck.
Heidi Kühn-Bode traduce
Carta, de Manuel María.♦

Planeta Lingua
Nº 5. Abril de 2003.
Edita: Equipo de Normalización Lingüística 
do IES Sofía Casanova.

Neste número do boletín do
instituto ferrolán inclúense os
poemas gañadores do 10º Cer-
tame de recitado de poesía
Carvalho Calero, Palabras ca-
ladas, de Raquel Ferrández e
A miña terra, de Patricia
Ovies. Sa-
ra Madri-
gal lembra
o homena-
xeado do
Día das
Letras Ga-
legas 2003,
Antón Avi-
lés de Tara-
mancos. Se-
verino
Portela
explica as causas da invasión
do Irak e Breogán Riobóo
repara nas causas e
consecuencias da maré negra.
Helena Delgado dá conta dos
acordos do Cumio sobre
Desenvolvemento Sostíbel de
Johanesburgo 2003. Inclúese
unha entrevista co historiador
Bernardo Maiz.♦

O libro
inclúe unha
dura
acusación
contra os
diversos
gobernos
israelitas
que non
cumpriron
unha soa
promesa
dos acordos
de Oslo.

Xudeos críticos con Israel
Un libro de disidentes analiza o fanatismo de Tel Aviv

Concentración de pacifistas xudeos contra a ocupación de Palestina. Abaixo, manifestación coa mesma finalidade.



Con máis de medio século na
universidade mexicana, Adolfo
Sánchez Vázquez é autor dunha
ampla obra filosófica, en espe-
cial coñecida polos seus estudios
marxistas con obras como Filo-
sofía da praxe, Estética e mar-
xismo, Do socialismo científico
ao socialismo utópico, Filosofía
e economía no mozo Marx, Es-
critos de política e filosofía ou
De marx ao marxismo latinoa-
mericano. Adolfo Sánchez Váz-
quez participou na XX Semana
Galega de Filosofía en Ponteve-
dra e é membro de honra da Au-
la Castelao de Filosofía. 

Comeza de moi novo a súa
actividade política, co entu-
siasmo da República. 

Vivín en Málaga os meus
primeiros anos da República.
Entón tiña unha actividade polí-
tica moi intensa, militaba nas
Xuventudes Comunistas, e des-
de o punto de vista da actividade
intelectual dirixía unha revista li-
teraria de orientación revolucio-
naria. Por aqueles anos estudiaba
Filosofía e Letras en Madrid pe-
ro en xullo do 36 a guerra sor-
prendeume en Málaga onde esti-
ven ata que entraron as tropas
franquistas. Logo pasei a Valen-
cia onde Santiago Carrillo me
encargou a dirección do periódi-
co Ahora que se editaba en Ma-
drid e era o órgano central das
Xuventudes Socialistas Unifica-
das, un xornal moi importante
naquel Madrid sitiado. Alí esti-
ven seis meses e a miña estancia
coincidiu coa celebración do
Congreso de Escritores Antifas-
cistas que se fixo en Madrid e
Valencia. Alí coñecín grandes
escritores como Malraux, César
Vallejo ou Pablo Neruda e por
suposto Rafael Alberti, Emilio
Prados ou Bergamín. Prados im-
pulsou a miña vocación poética
que deu lugar a ao libro El pulso
ardiendo, que ía publicar Ma-
nuel Altolaguirre pero pola gue-
rra só se publicou en México. 

¿Como decide pasar desa
actividade intelectual á loita na
frente de combate?

Despois desta experiencia
periodística incorporeime pri-
meiro á once división e despois
ao quinto corpo do exército,
mandado no aspecto militar por
Enrique Líster e con Santiago
Álvarez como comisario políti-
co, os dous galegos. Fixen a gue-
rra e ao terminar pasei a frontei-
ra francesa e ao pouco tiven a
fortuna de poder ser incluído na
lista dos republicanos que se
acollían ao exilio que brindaba o
presidente da República de Mé-
xico, o xeneral Cárdenas. Foi así
como cheguei no barco Sinaia,
na primeira expedición colectiva
que saíu de Francia para México. 

¿Era normal que un inte-
lectual se metese na guerra?

Unha característica da guerra
civil foi o papel que desenvolve-
ron os intelectuais. O mellor da
intelectualidade estivo coa Re-
pública durante a guerra civil e
fíxose, por exemplo, unha gran-
de poesía de guerra, encabezada
sobre todo por Antonio Macha-
do, a quen tratei persoalmente.
Cando o poeta estaba en Valen-
cia, Enrique Lister mandáballe
como obsequio un cestiño de
froitas e alimentos, algo moi

aprezado na guerra, e eu era o
encargado de levarllo a súa casa.
Con ese motivo puiden conver-
sar con frecuencia con el e inclu-
so foi a min a quen deu o seu so-
neto dedicado a Lister para que
llo entregase. A posición dos in-
telectuais durante a guerra foi de
moita implicación, compromiso
que se renovou e prolongou no
exilio, particularmente en Méxi-
co, onde foron para un brillante
conxunto de intelectuais, univer-
sitarios e poetas. Alí estivo Ma-
nuel Altolaguirre, Emilio Pra-
dos, Moreno Villa, Arturo Souto,

Luís Buñuel, Carlos Velo... 
¿Que lembranza ten desa

travesía no Sinaia?
Despois das calamidades que

sufrimos, lembro unha grande
ilusión. Durante a expedición
desenvolvíase unha intensa vida
cultural e mesmo se publicou un
xornal. Coincidín na viaxe co
poeta galego Lorenzo Varela.
Camiñabamos cara un país que
nos brindaba a posibilidade de
refacer a nosa vida. 

¿E o legado dos exiliados?
Tiñamos liberdade de expre-

sión e iso permitiu que o exilio

fixera unha grande aportación en
todos os aspectos, literario, filo-
sófico ou científico. Os mexica-
nos consideran ese legado como
un capítulo da súa cultura. Coido
que en España aínda non foi re-
coñecida esa aportación do exi-
lio, durante moitos anos, e xa na
transición, deuse unha política
oficial de esquecemento, de des-
memoria, con respecto ao exilio
cando os exiliados non só escri-
biron un capítulo da cultura de
México senón tamén da cultura
española cando aquí non se po-
día escribir. 

¿Seguiron tendo actividade
política?

O exilio non só foi importan-
te no ámbito cultural senón ta-
mén no político porque para alá
foron os representantes da legali-
dade republicana. Desenvolve-
mos unha intensa actividade po-
lítica encamiñada a denunciar os
crimes, o terror franquista, as
condicións de asfixia na vida
cultural, as carencias económi-
cas... de maneira que durante
anos o exilio foi a voz e a
conciencia que non podía ter ex-
presión dentro do país. Nos pri-
meiros anos había a esperanza
dunha volta próxima vinculada
co fin da guerra mundial pero iso
non ocorreu. Cando queriamos
volver non podiamos e cando se
abriu a posibilidade pasaran cer-
ca de 38 anos, suficientes para
enterrar fisicamente a case todo
o exilio e para que os que queda-
bamos tivesemos xa postas as ra-
íces en México. Foi o paradoxo
ao que nos tivemos que enfron-
tar. Son dos poucos que sobrevi-
ven porque cheguei alá con 22
anos. 

Vostede é autor dunha
reinterpretación do marxismo
baseada na lectura das primei-
ras obras de Marx. 

Fun militante desde a miña
mocidade pero entón o marxis-
mo que dominaba era moi dog-
mático e pechado. Co tempo
iniciei unha reinterpretación
aberta, crítica, tratando de reno-
var o pensamento marxista pri-
meiro desde o campo da estéti-
ca, logo desde a concepción
mesma da filosofía marxista co
que chamo a filosofía da praxe e
despois no terreo da filosofía
política e moral que me levou a
facer unha crítica dos rexime
que se chamaban socialistas e
que, ao meu modo de ver, repre-
sentaban unha deformación e
mesmo unha negación do socia-
lismo. O marxismo, a doutrina á
que me acollín de novo, foi ob-
xecto de cambios fundamentais
pero permanecendo fiel aos ide-
ais de liberdade, xustiza e so-
lidariedade humana. 

¿Qué vixencia ten o mar-
xismo?

Neste momento atopámonos
nunha situación difícil e incerta
caracterizadas polas consecuen-
cias do derrube do socialismo re-
al e pola hexemonía mundial
avasalante desa potencia impe-
rial que hoxe actúa impoñendo a
lei da sela sen recoñecer límite
algún. Esa alernativa social é ne-
cesaria e indispensábel porque se
o capitalismo segue por esta vía
vainos levar a unha nova barba-
rie. É necesario un pensamento
que estimule este cambio como é
o marxismo e eu continúo acre-
ditando na súa lexitimidade. 

Na Semana de Filosofía fa-
louse dunha volta ao compro-
miso dos intelectuais. 

En situacións excepcionais
como a guerra civil deuse un
compromiso xeral dos intelec-
tuais. En épocas de crise os inte-
lectuais péchanse na súa torre de
marfil pero agora, ante a gravi-
dade da situación, estase dando
un cambio, unha reacción, unha
participación neste compromiso
de defender xustamente os valo-
res que están en perigo.♦
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Adolfo Sánchez Vázquez
‘A contribución do exilio
aínda non foi recoñecida’

CARME VIDAL

O filósofo Adolfo Sánchez Vázquez (Alxeciras, 1915) está a escribir as súas me-
morias. Contará nelas o seu compromiso político de mocidade e a participación na
fronte de guerra para defender a legalidade republicana. Relatará tamén como foi
aquela travesía no Sinaia que o levou ao exilio mexicano en 1939 de onde, como
el di, nunca puido regresar. Confésase Sánchez Vázquez un dos últimos exiliados
e reivindica un maior recoñecemento para todos aqueles que tiveron que marchar. 

PACO VILABARROS



“Aquí hai materia prima e bos
profesionais pero cando veñen
de fora facer unha película xa
tran o castingdecidido. Axuda
agora que haxa figuras de relevo,
á sombra deles van moitos máis”
di Cándido Pazó, presidente da
Asociación de Actores, Direc-
tores e Técnicos de Escena. 

O elenco de actores galegos
no filme é inmenso. Luís Tosar,
María Pujalte, Luís Zahera,
Manuel Millán, Santi Prego,
Serxio Pazos, Tuto Vázquez,
Isabel Blanco, Xosé a. Porto,
Carlos Blanco, Xosé Manuel
Oliveira, Xulio Lago, Celso
Parada, Xavier Estevez, Mi-
guel de Lira ou Manuel Cortés
son algúns deles. 

Cun pequeno papel de fa-
lanxista aparece na película
Xavier Estévez, premio María
Casares e un dos protagonistas
de O lapisna versión teatral de
Sarabela. “Cando fixemos a
obra lin un informe no que di-
cía que a maior parte das mor-
tes dos presos na cadea era por
hemorraxias internas e iso xa
se sabe o que significa”, afirma
o actor que considera que non
hai nada esaxerado no relato de
Rivas e  Reixa.

Celso Parada, actor no La-
pis, participara xa en A lingua
das bolboretas, a outra película
sobre un relato de Rivas am-
bientada tamén no 36. “Os pa-
seos que me contaban os meus
pais ou o meu avó están na pe-
lícula de Reixa con escenas
dunha crueldade que non ten a
outra. Esta narra a represión
desde o punto de vista dos ga-
legos” di Celso Parada, que va-
lora os resultados positivos do
elenco coral autóctono elixido
polo director. 

‘A represión foi así, brutal’

“A realidade superou todas as fi-
cións, a represión en Galiza foi
moi crúa, non lle atopo chatas a
como está tratada na película”
comenta Lourenzo Fernández

Prieto. O historiador asegura
que unha das características da
historia é que os seus persona-
xes son reais, como acontecía no
fondo do relato que deu pe a A
lingua das bolboretas. “Neste
caso a represión narrábase de
forma alegórica, pero era tamén
moi dura xa que reflectía a an-
guria e o medo da xente”. Ao
seu ver O lapis do carpinteiro
“mostra de forma real o que
aconteceu naqueles anos e nin-
guén que se teña achegado a ese
tempo dirá que é dura”. 

Lembra Fernández Prieto o
día no que nunha conferencia
en Ribadeo leu en alto os no-
mes de todos os paseados e tor-
turados da zona. No remate,
moitos agradecéronlle que cita-
se os nomes dos seus familia-
res, infelizmente ignorados.
“Son historias reais e na pelí-
cula non hai vontade de edul-
corar. Anxel Casal ou Camilo
Díaz existiron e como eles hai
centos de historias neste país
no que non houbo guerra, se-
nón a máis bárbara das repre-
sións”, sinala este profesor da
Facultade de Historia de San-
tiago quen tamén opina que os
fascistas están especialmente
ben reflectidos na película. 

Fernández Prieto tamén lle
concede veracidade ao punto
de vista da escena na que os
presos no cárcere de Santiago
mostran o asombro por todo o
que están a pasar. “Ninguén
imaxinou que o golpe dese lu-
gar ao que deu, o nivel de bru-
talidade non era previsíbel”. 

O ano que ven celebrarase
en Compostela o Congreso de
Historia Contemporánea e,
desde a súa organización, Lou-
renzo Fernández Prieto teima
en que a presencia do 36 resul-
te relevante xa que, ao seu ver,
“aínda queda moito que facer e
os historiadores temos que ana-
lizar o que significou todo is-
to”. “Existiu un pacto de silen-
cio implícito para non remexer
as cousas, pero o pasado sae

cada vez máis e a xente quere
saber que foi o que pasou” si-
nala, referíndose á transición. 

¿Que pode facer unha pelí-
cula como O lapis do carpin-
teiro? “Darlle carta de natureza
a unha realidade histórica des-
coñecida. Son historias que
xente coñecía e se transmitían
en ámbitos privados, pero cóm-
pre converter a memoria priva-
da en pública”. Para Fernández
Prieto, “estamos xa cunha xe-
neración que non ten memoria
directa da represión e reclama
a indirecta. Non é un problema
de oferta, senón de demanda”. 

Peden máis copias
da película en galego

A Mesa pola Normalización
Lingüística emitiu un comuni-
cado no que lle pide aos produ-
tores da película e á súa distri-
buidora (Warner) “que nas ci-
dades e vilas de Galiza onde se
poda visionar O lapis do car-
pinteiro haxa cando menos có-
pia en galego”. De non haber
rectificación, a Mesa anuncia
actos de protesta. Carlos Ca-
llón, presidente deste colectivo
preguntouse tamén “¿para que
se fai a dobraxe, gastando di-
ñeiro público, se despois só se
distribúen dúas cópias nesta
versión?”.Tamén as Redes Es-
carlata expresaron a súa protes-
ta neste sentido.♦
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Coma en todo o bon cine, os verdadei-
ros protagonistas de O lapis do carpin-
teiro son os malos: o garda civil, Herbal
(Luis Tosar) e o falanxista Zalo (Nan-
cho Novo). Unha diálogo sobre como
expresar o resentimento en situacións
extremas que compite e supera a histo-
ria de amor paralela. Antón Reixa soubo
trasladar á sala escura o éxito de Manuel
Rivas, co resultado dunha obra non per-
fecta, pero sempre densa, ben nutrida de
elementos humanos, sociais e estéticos,
sen esas grandes chairas de moito do ci-

ne dos nosos días que aburren pola súa
obviedade ou pola carencia de algo que
dicir. É, quizá, a primeira vez que os pa-
seos do 36 se filman sen elusións e non
deixa de resultar curioso que a iniciati-
va corra a cargo de cineastas galegos e
despois de transcorridos xa máis de vin-
tecinco anos de democracia. 

Hai un soño na temática desta pelí-
cula, como di a cantiga de Antón Seoa-
ne, un soño de cambio e de solidarieda-
de que rebrotou, nun salto histórico, con
Nunca Máis. A coral de actores do fil-

me, todos eles comprometidos con este
movemento na vida real, axuda a enten-
delo así, ao igual que as palabras que
nesta liña verteu o propio director. 

É tamén unha película galega por to-
dos os seus cantos, unha galeguidade
implícita que se non se manifesta máis
verbalmente é porque resulta óbvia
(¿gustará iso en Madrid?).

O lapis do carpinteirobebe de moitas
fontes (a nena no xardín do pazo que ori-
xina e move a fantasía de Herbal ben po-
dería estar tomada de A señorita Xulia, de

Strindberg) e de varios xenéros, incluido
o musical. Reixa, como Rivas, é capaz de
empastar un realismo duro cun lirismo
eficaz. Velaí a escea nocturna dos fusila-
mentos aproveitando a luz do faro da To-
rre de Hércules. Unha secuencia para a
historia do cine, para a nosa historia. 

Reixa solventa o paso á pantalla do
Lapis notabelmente mellor que un direc-
tor máis veterán como David Trueba o seu
Soldados de Salamina. Perdón por dicilo,
porque as comparacións son odiosas, pero
tamén estaría mal caer en complexos.♦

‘

O segredo que ilumina o faro da Torre de Hércules
M. VEIGA

Os actores galegos celebran a acollida d`O lapis
Lourenzo F. Prieto: ‘A película é fiel á realidade’

C.V.
Arredor de medio cento de actores galegos participan en O lapis do
carpinteiro. Unha participación case coral que destaca tamén pola ca-
lidade das interpretacións. Arespecto do contido, os historiadores cer-
tifican a veracidade da película. As críticas, que tamén as hai, cén-
transe, sobre todo, no escaso número de copias en galego distribuidas.

O labor dos actores destaca nunha película que está a acadar unha boa acollida entre o público.
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Catro televisións da FORTA –a
agrupacións de cadeas autonó-
micas– de comunidades non go-
bernadas polo PP e as canles mu-
nicipais de Localia retransmiti-
rán a VI gala dos premios Max
que se celebrará o próximo día 5
no Centro Cultural Caixanova de
Vigo. Fronte á decisión doutras
canles autonómicas, a TVG tam-
pouco aceptou pasar a cerimo-
nia, malia que este ano se celebre
en Galiza. O delegado da SGAE
en Galiza, Xavier Vidal, afirma
que “non hai explicación ao
cambio de decisión da TVE con
quen tiñamos un compromiso
histórico, tampouco se logrou
acordo algún coa TVG e non
houbo tempo para negociar con
outra televisión de ámbito estatal
xa que a negativa chegou moi
tarde”. Despois da celebración
dos premios Goya, retransmitida
pola TVE, na que os artistas
protestaron contra a guerra e po-
lo desastre do Prestige os ollos
estaban postos no que acontece-
ría cos Max que agora se salda
coa negativa do ente público es-
pañol a metela na súa programa-
ción. Sen embargo, Vidal consi-
dera que “con esta solución está
garantida unha maior audiencia

e, ademais, toda a polémica fixo
que se falara en prensa e radio
máis que nunca dos Max”. 

Desde a SGAE, entidade
organizadora dos premios, gár-
dase con sixilo os pormenores
da gala pero sábese que Serxio
Pazos será o presentador e can-
da el participarán as actrices
galegas María Bouzas, María
Pujalte e Berta Ojea. A música
correrá a cargo da Big Band
Coruña e haberá unha muiñeira
entre os números musicais que
compoñen a cerimonia. A
SGAE enviou cen convites pa-
ra que os actores galegos asis-
tan á gala, fora dos remitidos a
distintas compañías 

Explica Xavier Vidal que le-
vaba tres anos na procura de
que os Max se celebrasen en
Galiza e á fin, móstrase satisfei-
to do apoio recibido polo conce-
llo de Vigo unha vez Composte-
la mostrou a imposibilidade de
afrontar os custes da gala ao fa-
llar o apoio prometido pola
Xunta. “O Concello de Vigo
aporta un tercio do que custa o
acto de entrega e a tal altura
atrévome a dicir que lle saíu
moi rendíbel mesmo en termos
económicos porque a cidade

queda como exemplo de defen-
sa das artes escénicas e se hou-
bese que pagar en publicidade o
que se falou dela non chegarían
os cartos que vai investir” expli-
ca o delegado galego da SGAE.

O alcalde de Vigo, Lois Cas-
trillo acusou de sectarismo e
censura a decisión da TVE de
non retransmitir a gala dos Max.
Durante os tres días previos á
celebración, a cidade vivirá un
ciclo de teatro de rúa no que
participarán os Quinquilláns,
Avelino, Picompé e Sarruga que
nos días 2, 3 e 4 poñerán os seus
espectáculos por distintas rúas
de Vigo, a praia de Samil e a zo-
na portuaria. Desde a alcaldía
sinalan que esta é unha proba do
apoio ao teatro dunha cidade
que se gaba de ter unha Escola

Municipal de Teatro e celebrar
festivais como o de Teatro
Atlántico, Vigo a escenaou un
de monicreques. 

Os actores galegos protestan

AAsociación de Actores, Direc-
tores e Técnicos de Escena de
Galicia mostrou a súa protesta
pola decisión da TVE de non re-
transmitir a gala de entrega dos
premios. “Abráianos que este
ano, e en datas tan tardías, se to-
me esta arbitraria decisión” din
nun comunicado emitido pola
xunta directiva da entidade. “In-
tuímos a man do Goberno detrás
desta negativa, empurrado pola
Xunta de Galicia, quen no seu
momento negou o patrocinio da
gala e agora pretende restarlle
relevancia mediática á súa cele-
bración na cidade de Vigo” sina-
lan os actores ao tempo que en-
tenden que con esta medida es-
tase botando “máis leña ao lume
da crispación social e, sobre to-
do, nun tempo electoral no que o
que máis cómpre por parte dun
ente público son xestos de nor-
malidade e non de controver-
sia”. Os actores rematan o seu
comunicado manifestándose
“contra a utilización sectaria dos
medios públicos de comunica-
ción por parte dos gobernos”. 

Nasa e Galán
rexeitan o galardón

O día 5 de maio entregarase en

Vigo o premio de honra ao es-
critor Alfonso Sastre, o premio
hispanoamericano ao chileno
Marco Antonio de la Parra e
premio especial á Sala Iago de
Compostela, as tres categorías
que decide directamente a orga-
nización do certame. A Sala
Nasa e a Galán rexeitaron acep-
tar o galardón que a SGAE lle
ofrecía compartir coa Iago adu-
cindo que a SGAE mantén “un-
ha política de nula colaboración
e apoio cara as salas alternati-
vas de Galiza, téndose negado
expresamente en repetidas oca-
sións a colaborar nas súas acti-
vidades”. Desde a Nasa afir-
man que non lle parece “correc-
to permitirlle que lave a cara
tan facilmente coa concesión
dun premio no que non cren nin
eles” e acusan ademais a pouca
presencia do teatro galego no
certame. Manifestan ademais
que defenden a “libre circu-
lación de ideas” e manteñen
“unha actitude crítica con res-
pecto aos dereitos de autor e a
súa xestión no noso país”.  

Cándido Pazó por Binomio
de Newton, Eduardo Alonso
por Alta Comedia e Xosé Luís
Prieto por Monólogo do Imbé-
cil son os tres finalistas na ca-
tegoría de mellor autor teatral
en galego. A montaxe Anima-
liños de Roberto Vidal Bola-
ño, levada a escena pola com-
pañía Teatro do Aquí, é a can-
didata galega á mellor espec-
táculo revelación.♦

As televisións públicas do PP
non retransmitirán os Premios Max

FERNANDO CARBALLA
Verbum, Casa das Palabras, é o
nome do novo museo interacti-
vo inagurado o 25 de abril en
Vigo. Trátase dunha obra, dirixi-
da polo arquitecto César Portela,
que ocupa cinco mil metros ca-
drados nun predio de 13 mil e
cuxo orzamento, de case  dez
millóns de euros, foi fornecido
no 70% pola Unión Europea.

Situado nun lugar excep-
cional, á beira do areal de Sa-
mil, e con vistas desde o seu
andar superior ao arquipélago
das Cíes, a obra é froito do em-
peño do tenente de alcalde so-
cialista Carlos Príncipe. Cons-
truida en aceiro e cristal, pro-
porciona un espacio útil relati-
vamente pequeno, o que non
escurece a calidade e brillantez
que acostuman a caracterizar
as construcións de Portela. 

Na planta baixa, os nume-
rosos visitantes que acceden,
de forma gratuíta, estes días ao
edificio, poden disfrutar de dú-
as exposicións temporais, unha
dedicada á industria editorial
de Vigo, entalada nun espacio
de a penas 30 metros cadrados,
e outro, en sala máis grande,

tocante á evolución técnica da
radio e a tv., toda ela signada
en castelán, nunha mostra da

babel idiomática que caracteri-
za o museo, non se sabe se con
intención pedagóxica ou por

confusión autorial.
Na planta alta encóntrase a

exposición permanente, com-

posta por tantos cubículos como
letras do alfabeto, cada un deles
dedicado a unha temática. Así
podemos atopar pictogramas,
exemplos de linguaxe publicita-
ria, xornais, xogos onomatopei-
cos, referencias á linguaxe non
verbal, etc. A dirección do cen-
tro ten previsto mudar o 10%
dos contidos cada ano.

O Verbum foi entendido
polos seus deseñadores, ante
todo como un lugar para prac-
ticar o xogo lúdico arredor da
linguaxe. Un lugar polo tanto
moi apto para ser visitado por
educadores e alumnos que dis-
frutarán de enredos tan atracti-
vos como os de premer un bo-
tón para escoitar o berro dun
leopardo ou o chío dun cuco.
Para os demais, o museo care-
ce da complexidade que ani-
maría a algo máis que unha vi-
sita rápida. E isto é o que pro-
voca a demanda de máis conti-
dos que enchan unha obra
construtiva ben feita e custosa,
pero sen o suficiente interese, o
que daría un verdadeiro luci-
mento a esa liña de museos que
na última lexislatura viu nacer
o litoral vigués.♦

C.V.
Por vez primeira na historia dos premios, a entrega dos Max de te-
atro non se poderá seguir pola TVE. A gala de entrega celebrarase
o próximo día 5 en Vigo e será retransmitida por catro televisións
autonómicas de comunidades non gobernadas polo PP e pola rede
de Localia. O acto será presentado por Serxio Pazos e nel actuarán
as actrices galegas María Pujalte, María Bouzas e Berta Ojea. 

A Casa das Palabras de Vigo,
un edificio brillante aínda escaso de contidos

A planta superior contén tantos cubículos como letras do alfabeto.                                                                PACO VILABARROS

Serxio Pazos será un dos presentadores
da cerimonia.



A.N.T.
“Renunciar a pensar é caer na
cegueira que hoxe ten culpá-
beis claros: o imperialismo que
se agocha baixo esa vaporosa
verba que é a da globaliza-
ción”. Así pechaba o membro
da Aula Castelao a XX Sema-
na Galega de Filosofía que se
celebrou dos días 21 a 25 de
abril en Pontevedra. Púñase
fin a unhas intensas xornada
onde a crítica do imperialismo,
cos acontecementos recentes
de Irak, Cuba e o atentado do
Prestige, foi a protagonista.

Cumpría a Aula Castelao dúas
décadas de existencia e as conclu-
sións da Semana Galega de Filo-
sofía tiñan que incluír a mantenta
un balance da súa historia, singu-
lar como valoraron, para unha or-
ganización non dependente de
ningunha institución. “O ensino
parecíanos arredado da realidade
social e política. Era, xa que logo,
imprescindíbel a renovación” di-
xo Regueira dun dos obxectivos,
xunto á galeguización e partici-
pación, marcados polos fundado-
res hai vinte anos en oposición a
aqueles programas que ofrecían
“metafísicas, neutrais e abstrac-
tas”. “Queriamos sacar á filosofía
da academia. Impregnala e con-
frontala coa realidade social da
que falamos. Para iso teríamos
que estar onde se dese debate, ar-
gumentación, contradiccións, dú-
bidas” sinalou, a respecto do na-
cemento das Semanas Galegas de
Filosofía polas que pasaron xa
máis de 400 intelectuais e nas que
participaron unhas 18.000 perso-
as durante esta dúas décadas de
existencia. 

Arredor desta última edición
do congreso, convocado co títu-
lo de “Filosofía e compromiso”,
Regueira dixo que ten que xurdir
“unha nova filosofía diante dun-
ha inxustiza universal que esixe
o noso descontento e con el unha
revolta, unha aposta, unha lóxica
e unha universalidade diferen-
tes”.  Convidou a pensar nun
tempo no que “campa un espíri-
to asimilador, negador de dife-
rencias, homoxeneizador do pla-
neta segundo as leis do mercado,
creador dunha antropoloxía onde
a persoa só é o ser que consome.
Está aí querendo que todos re-
nunciemos a pensar, a filosofar, a
dubidar, a desacougarse, a ver”.
A coordinadora da Aula Caste-
lao, Carme Adán, recibía na se-

sión de clausura o diploma ho-
norífico da Fundación Castelao
de mans do seu presidente Aveli-
no Pousa Antelo, xusto despois
de que a conferencia de Xosé
Luís Méndez Ferrín dera remate
ao programa dun congreso no
que participaron, entre outros,
James Petras, Eduardo Galeano,
Mª Xosé Queizán, Manuel Ri-
vas, Raul Fornet Betancourt,
Xosé Manuel Beiras, Xosé Luís
Barreiro e Alfonso Sastre. 

Declaración de Pontevedra

Varios dos intelectuais participan-
tes na Semana de Filosofía bota-
ron a andar a chamada “Declara-
ción de Pontevedra” na que se
mostra “inquedanza diante do fei-

to, que semella evidente, de que
Cuba está incluída na actual estra-
texia agresiva do imperio ameri-
cano, tamén, ante todo, procura-
mos explicitar o noso recoñece-
mento á significación mundial da
Revolución Cubana desde a data
do seu trunfo en 1959 ata hoxe en
día” di o texto, promovido, entre
outros, por James Petras e Alfon-
so Sastre e apoiado por Raul For-
net Betancourt e Xosé Luís Mén-
dez Ferrín entre as duascentas si-
naturas que se sumaron nos tres
días que estivo ao dispor do pú-
blico no congreso. A Declaración
buscará sumar apoios en distintas
páxinas electrónicas ata o próxi-
mo día 17 de maio no que se
cumpren anos do bloqueo ameri-
cano a Cuba”.♦
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Seguro Azar

Estratexias
DAMIÁN VILLALAÍN

Despois dos mortos da
guerra, empezan a che-
gar os mortos da paz.

E estes xa non son
xustificábeis a través do eufe-
mismo tan técnico e tan frío
dos danos colaterais. O
avispeiro non estaba en Nasi-
riya nin en Bagdad. O
avispeiro empeza agora, cos
mortos nas manifestacións de
Falluja, coa liberación
autoflaxelante e histérica do
chiísmo, coa constatación de
que a imposición da democra-
cia por medios militares e a
través dunha odiada potencia
estranxeira é un atallo que
non sempre leva a algures.
Jay Garner pode converterse
nunha especie de Pepe Botella
medioriental, unha triste figu-
ra perplexa e desconcertada
polos berros desas masas,
felizmente autolesionadas,
que exaltan a gloria do Profe-
ta e do seu xenro, reclaman a
imposición da sharíae esixen
ser gobernadas por ceñudos e
barbados ayatolásque as
rediman dos seus pecados coa
severa disciplina do castigo e
o temor de Alá.

Isto non era o esperado,
claro que non. O escenario
previsto tan científica e
informatizadamente polos es-
trategas, os orientalistas do
Pentágono e os expertos xeo-
políticos soñaba coa imaxe
dun pobo liberado e
xubiloso, arelante de liberda-
de, dereitos humanos, aire
acondicionado e shopping,
que daría vivas a América e
agradecería o altruísmo do
presidente Bush. Pero o que
escoitan agora as tropas ven-
cedoras son as continuas e
cada vez máis rabudas
imprecacións dos autóctonos,
que lles chaman impíos,
estranxeiros, infieis e lles esi-
xen que marchen xa e que os
deixen sós cos seus curiñas
de látego e turbante, co seu
Corán e co seu petroleo.

No seu libro “Poder y de-
bilidad” (Taurus), Robert
Kagan, un antigo trotskista
convertido hoxe nun dos ins-
piradores intelectuais do no-
vo poder americano, afirma
que o impulso imperialista é
un subproducto lóxico –e
para Kagan desexable– do
nacionalismo estadouniden-
se, ese resultón magma ideo-
lóxico integrado por ideais
inxenuamente ilustrados e
por un feroz pragmatismo.
Resumindo: democracia,
way of lifee forza bruta,
santa trindade exportable ó
orbe enteiro e lexitimada
moralmente pola bendición
do Deus dos xudeos e os
cristiáns, un tipo este último
non incompatible, por outra
parte, co seu colega Alá. Un-
ha fórmula de éxito seguro
para os estrategas de
escadra, cartabón e ordena-
dor, eses instrumentos case
perfectos cos que, sen
embargo, é imposible medir
as emocións nin cuantificar
a humillación das almas.♦♦

Piden unha volta á reflexión e
ao compromiso
Na clausura da XX Semana Galega de Filosofía

A.N.T.
A lingua e a literatura foron de
novo as protagonistas das xorna-
das que a CIG-Ensino e a AS-PG
celebran cada ano en Composte-
la. Nesta decimoterceira edición
que tivo lugar os días 25 e 26 de
abril concluíase coa reclamación
dun Plano para a Normalización
Lingüística “democrático e par-
ticipativo”, o que implica a anu-
lación do proceso que a Xunta
seguiu ata o de agora. 

Nas conclusións das XIII
Xornadas de Lingua e Litera-
tura ínstase á administración a
reiniciar un novo proceso en-
camiñado a elaboración dun
Plano para a Normalización
Lingüística que “partindo do
Parlamento, de participación,
sen exclusións, a todos os
axentes sociais deste país,
fundamentalmente ás entida-
des que teñen manifestado ao

longo destes anos a súa impli-
cación coa nos lingua”. Cuali-
fican de “escurantista e ex-
cluinte” o procedemento de-
senvolvido pola Administra-
ción para a elaboración dun
Plano de Normalización Lin-
güística e reclaman, pola con-
tra, “o maior consenso posí-
bel” na materia. 

No texto lido na sesión fi-
nal das xornadas por Anxo
Louzao, secretario xeral da
CIG-Ensino, rexéitase asimes-
mo a “pretensión do goberno
español” de aumentar a carga
lectiva da materia de Lingua
Española nas nacións con lin-
gua propia e defínese de á me-
dida de “centralista, contraria á
configuración plurinacional e
plurilingüística do Estado Es-
pañol” ao tempo que se critica
o incumprimento do decreto de
presencia do galego nos cen-

tros e a falta de garantía dos ca-
tivos de ter “unha escolariza-
ción na lingua propia do país
para o alunado que ten como
lingua habitual o galego”.

Pola contra, a CIG-Ensino
e a AS-PG, organizadoras das
xornadas, aplauden a decisión
da Academia de retomar a pro-
posta de normativa de consen-
so á que chegaran os departa-
mentos das tres Universidades
e o ILG convocados pola pro-
pia AS-PG. “Agardamos que
definitivamente as tome en
consideración, por significar
un encontro de aproximación
entre diferentes tendencias
normativas e tamén porque vía
supor un paso adiante para a
nosa lingua e eliminar o atran-
co que supón a existencia de
diferentes solucións normati-
vas, fundamentalmente no en-
sino” dise nas conclusións.

Anxo Louzao reclamou ade-
mais do Conselleiro de Educa-
ción que retire a circular da Di-
rección Xeral de Centros pro
“vulnerar os dereitos funda-
mentais e coartar a liberdade de
expresión” e pediu máis apoio
ás Equipas de Normalización
dos centros. Púñase fin así a
dous días de conferencias, se-
minarios e mesas redondas coa
participación de escritores e es-
pecialistas en lingua e literatura.
Nesta edición das xornadas a
catástrofe do Prestige tivo unha
especial presencia cunha mesa
redonda titulada “Literatura e
compromiso” e o recital poético
“Textos para o mar” no que par-
ticiparon Xosé Mª Álvarez Các-
camo, Rosa Aneiros, Marta Da-
costa, María Lado, Alexandre
Nerium, Cándido Pazó, Ana
Romaní, Sechu Sende, Suso de
Toro e Rafa Villar.♦

CIG-Ensino e a AS-PG  aplauden á Academia
por retomar a normativa de consenso

A crítica ao imperialismo foi protagonista do Congreso. De esquerda a dereita, James Petras, Eduardo Galeano, Celia Amorós, Al-
fonso Sastre e Adolfo Sánchez Vázquez.                                                                                                  PACO VILABARROS



Despois de publicar en 1998 I é
verdade i é mentira, producido por
Nando Casal e Antón Seoane no
que introducen novas polifonías e
instrumentos, o grupo de cantarei-
ras Leilía, vén de rematar o que se-
rá o terceiro disco da formación. 

Catorce anos despois de come-
zar a súa andaina, Leilía segue
transmitindo a festa e a forza do
pasado a través do seu traballo de
recuperación e interpretación de
pezas recollidas de aldea en aldea.
Sen embargo, con Madamaas cin-
co pandereteiras deciden dar unha
viraxe ao facer da agrupación.

Sen esquecer as melodías tra-
dicionais que dan conta do sentir
dun pobo, das súas teimas e
emocións, Madama preséntase
como unha evolución dentro do
grupo, cunha forte aposta pola
creación propia ao abeiro de no-
vos instrumentos e novas cola-
boracións. “No primeiro disco
recollíamos os cantos dos vellos
sen facer modificacións –indica
Montse Rivera- e no segundo in-
troducimos novos elementos
musicais. Madamaestá concibi-
do de xeito diferente, como res-

posta á necesidade de Leilía de ir
evolucionando, de ir facendo o
que realmente sentimos”. 

Baixos, percusións distintas á
pandeireta e coplas propias enri-
quecen unha das apostas máis
arriscadas do grupo. Despois de
converterse nun dos referentes da
música tradicional e folk galega,
gracias a amplitude de rexistros
que abarca sen someterse a nin-
gunha regra, o novo traballo des-
tas cantareiras racha coa concep-
ción inmobilista da tradición. Por
primeira vez, Leilía inclúe nos
seus temas coplas de nova crea-
ción. Suso de Toro foi o encarga-
do de escribir as novas composi-
cións que posteriormente se adap-

tarían ás melodías tradicionais e
se someterían aos arranxos de
Xoán Porto. “Foi un traballo len-
to e custoso que durou dous anos.
Precisamos tempo para sentir as
cancións, interiorizalas e facelas
nosas”, sinala Montse Rivera.

Pioneiras na recuperación da
música das pandereteiras, as cin-
co compoñentes do grupo mestu-
ran no seu último traballo temas
universais como o amor e o de-
samor, que enriqueceron dende
sempre os repertorios tradicio-
nais, con outros propios do mo-
mento actual. Nun intento de re-
coller a esencia daquelas canta-
reiras, que transmitían nas súas
coplas as inquedanzas, os pro-

blemas e o acontecer das vilas,
Leilía fala en presente da guerra,
dos problemas económicos e do
desastre do Prestige a través de
composicións propias.

“Con Madama–indica Mont-
se Rivera- buscamos achegar a
música tradicional á xente nova,
conservando a esencia da copla. O
obxectivo co que naceu Leilía foi
o de devolver o cantar do pobo, o
por que se canta, conseguir que a
música sexa outra vez da xente.
Esta é a esencia do novo traballo”. 

Novas colaboracións

O novo disco que se presentará o
vindeiro 23 de maio no Barco de

Valdeorras e o 3 de xuño en Com-
postela, conta coa participación de
grupos destacados dentro da mú-
sica folk internacional. Aos músi-
cos Kepa Junquera, co que xa par-
ticiparon as cantareiras noutras
ocasións e os Gaiteiros de Lisboa,
engádese o traballo de fotográfico
de Vari Caramés e o deseño da
portada de Xesús Carballido.

Con todas estas colabora-
cións, Madama retoma a teima
coa que naceu a formación na
década dos noventa. Dende o ini-
cio da súa traxectoria musical,
Leilía tentou introducir a música
tradicional recollida en todos os
ámbitos e para todos os públicos.
En festas, pubs ou festivais o
grupo esparexeu a mensaxe da
tradición ata acadar un público
moi amplo. “Ás nosas actuacións
acoden tanto nenos de dezaseis
anos como mulleres de sesenta, -
comenta Montse Rivera- pero é a
xente maior a que máis se emo-
ciona, porque vive as cancións
como algo moi íntimo, algo pro-
pio que lles foi negado e prohibi-
do durante moito tempo e que
agora rexurde”.♦Nº 1.080 ● Do 1 ao 7 de maio de 2003 ● Ano XXVI

Suso de Toro
MAR BARROS

Leilía aposta por rachar co inmobilismo da tradición. No seu novo traballo, Ma-
dama, as súas voces falan da actualidade a través do sentir milenario do rural,
dos sachos e das pandeiretas, na procura da actualización da música tradicional.

Leilía canta coplas de 



Noutros tempos non había vila que
se prezase que non tivese o seu
“parvo”. Era  protagonista de rele-
vo na vida social. As limitacións
intelectuais, os defectos físicos, as
peculiaridades na fala, os singula-
res xeitos de andar ou os particula-
res xestos e expresións servían de
chanza para as persoas malvadas,
que sempre as houbo. Mais eran
tamén as súas “ocorrencias”, as
súas “saídas”, ou as “respostas”
que daban a moitos burladores que
resultaban burlados, as que pasa-
ban a ocupar, durante anos, un lu-
gar salientábel nos comentarios
das xentes ou se convertían en es-
peciais xeitos de razoar dos que os
veciños botaban man en situacións
de incerteza e dúbida. Mesmo en
moitas ocasións a súa “inocencia”
permitíalle dicir ou actuar como
outros quixeran mais non se atre-
vían por medo ás presións sociais
e aos “que dirán”. Os “parviños”,
coma os tolos, eran socialmente
ben aceptados, nin os ocultaban
nin os recluían. 

Ao tempo, cada vila que se
quixese dar a valer debía ter o
seu persoeiro de relevo. O que
triunfaba nalgunha actividade
importante e, sobre todo, era re-
coñecido fóra. O que tiña éxito
na carreira eclesiástica, militar
ou xurídica, na acumulación de
riquezas ou en títulos nobiliarios
era motivo de fachenda para os
veciños. Máis ou menos o que
hoxe acontece co futbolista de fi-
cha multimillonaria ou coa ruti-
lante estrela televisiva.

O Gondomar dos primeiros
anos do século XVII tiña as dúas
cousas, o “parviño” do que facer
chanzas e lembrar “gracias” e o ho-
me admirado e respectado. O pri-
meiro chamábase Afonsiño, o se-
gundo D. Diego Sarmiento de Acu-
ña. De Afonsiño, pouco sabemos,
só o que se conta en dúas cartas que
gardou D. Diego no seu inmenso
arquivo. Pola contra deste último
coñecemos case todo e moito máis
que saberemos nos próximos anos.

D. Diego, I Conde de Gondo-
mar, pasou case toda a súa vida
lonxe do seu Val Miñor natal, mais
mantívose sempre ao tanto do que
aquí pasaba mediante as cartas que
os seus servidores lle enviaban.
Nas misivas, don Diego era infor-
mado das obras que mandaba rea-
lizar na casa na que nacera, que
deixou convertida nun auténtico
Palacio, de cómo ían as colleitas,

recibía peticións de favores e
mantíñano ao día nos máis varia-
dos asuntos. As cartas que recibía,
e mesmo reseña das que enviaba,
foinas arquivando e exceden bas-
tante as 30.000. O seu estudio, en
detalle, forneceranos datos sobre a
España, e probablemente tamén a
Galiza, dos anos de tránsito entre
os séculos XVI e XVII. 

O máis importante estudioso
da figura do Conde de Gondomar,
diplomático de profesión como D.

Diego e impulsor do galeguismo
político, tanto nos anos preceden-
tes ao golpe militar de 1936, co-
mo, con posterioridade, nos anos
do exilio americano, Lois Tobío,
nun artigo, publicado en Grial en
1973, reproduce parcialmente dú-
as cartas enviadas por Francisco
Troncoso de Ulloa a D. Diego, da-
quela residente en Londres. As
cartas teñen interese, tanto polos
anacos escritos nun galego que
tenta reproducir a fala cotiá, e que

forman parte dos escasos textos
conservados do período que os es-
tudiosos da lingua e literatura ga-
lega teñen denominado “séculos
escuros”, coma por reflectir ima-
xes da vida social do momento.
As misivas, nas que Francisco
Troncoso de Ulloa lle relata a D.
Diego as aventuras de Afonsiño,
están datadas o 1 de xuño de 1620
e o 23 do mesmo ano e mes. 

O tal Afonsiño, sen encomen-
darse a deus nin ao demo, botou a

andar dende Gondomar a Madrid.
¡E chegou!, iso si “muy flaco”.
Francisco Troncoso de Ulloa cónta-
lle a D. Diego o gracioso que é
Afonsiño relatando a súa viaxe. Di
que sobreviviu pedindo esmola e
dicindo “Señores, dai limosna a es-
te tolletino por amor de Deus, que
Deus lo garde de mal e de traballos
e de sutunas e que Deus lle de moi-
ta caridade, amén Jesús”. Deste
xeito chegou a Madrid, coa axuda
dun frade que o deixou ir nalgúns
tramos de a cabalo e dun tal Pe-
drairas, residente en Puebla de Sa-
nabria que debía ser coñecido de D.
Diego, quen lle deu moi ben de co-
mer e mesmo un cuarto para o ca-
miño. Afonsiño non se recataba e
pedía esmola tanto a señores coma
a labregos, ao tempo que lles pre-
guntaba “onde moraba a senora
dona Cotanza e o embaijador de
Ingalaterra que se chama conde”.
Naquela ocasión Dª Constanza, a
esposa de D. Diego, ficara en Ma-
drid. O Afonsiño chegou pois fraco
e famento e non había xeito de far-
talo. Na carta do 23/06/1620, Fran-
cisco Troncoso dille a D. Diego que
Afonsiño xa estaba máis gordo, que
lle deran aloja (bebida resultante da
mestura de auga con mel e diversas
especies) e “un viño muy forte” que
lle soubera a “manteiga asada”.

Dona Constanza insiste en que
Afonsiño regrese a Gondomar,
mais este atrasaba a marcha e non
deixaba rúa de Madrid sen patear.
¿Fora unha toleada do parviño
aquela viaxe tan longa e causa de
tanta fame? ¿Ou tiña algún sentido?
Afonsiño cóntalle a súa señora que
en Baiona vira como levaban, espi-
do e atado de pés e mans, a un ho-
me, quen seica roubara unha vaca,
mentres que un de Tui azoutábao
cun “zorregue”. Pouco a pouco foi
descubrindo o motivo da súa espe-
cial odisea. Afonsiño pediulle á se-
ñora que lle dera “unha cartiña pa-
ra botar fora” a Gregorio de Cas-
tro, encargado da facenda de D.
Diego en Gondomar, e que despois
el botaría fóra a Bastián Pérez e
prendería a Martín Gomes, azouta-
ríao e mandaríao a galeras pois
“queima o sangue aos pobes”. E
que se non quere a señora que el es-
tea en Gondomar ou en Tebra que
irá para Baiona que  coa “cartiña
botará dalí” ao  sarxento maior.

Supomos que Afonsiño regre-
sou ao Val Miñor. Pois Francisco
Troncoso de Ulloa conta na última
carta que a pesar de que non hai
día que non pasee polas rúas, nin
deixe de insistir en que Dª Cons-
tanza escriba a cartiña para que
Gregorio De Castro lle dea pan e
outra cousa de comer, xa non está
contento, pois aquí non pode estar
porque “se morre non ten gacido
donde enterrarse que non quere
que o enterren no campo como os
que enterran no espital general”.

Afonsiño foi denunciar a in-
xustiza ante a, suposta, bondade
do poder, para que esta coutase os
excesos dos administradores lo-
cais. A súa viaxe foi dunha lóxica
asmagadora. Como o regreso.
Pois prefería ter xacigo onde ente-
rrarse antes de que botasen o seu
corpo debaixo dunha pouca terra,
no medio dos campos, como fací-
an cos pobres do hospital xeral.♦
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GONZALO

O parviño que quixo ver o Conde
CARLOS MEIXOME

Diego Sarmiento de Acuña, Conde de Gondomar.



Título: Cuspindo a barlovento.
Autor: Manuel Sendón.
Lugar: Museo do Pobo Galego. Santiago.
Datas: Do 28 de abril ata o 25 de maio.

Cando os foto reporteiros fan
un traballo amplo e de calidade,
como sucedeu no caso do Pres-
tige, é se cadra máis interesan-
te aínda analizar o labor do ar-
tista que escolle como tema o
mesmo escenario. Manuel Sen-
dón encóntrase ante o desafío
de mostrar as súas fotografías
cando xa a retina do espectador
está ateigada de imaxes da
Costa da Morte. ¿É quen de
ofrecernos algo novo? ¿É ca-
paz de superar a atracción do
inmediato, da primeira lectura,
e de fornecernos un traballo de
maior trascendencia estética e

de intención máis profunda?
O primeiro que se observa na

obra que estes días se expón en
Compostela é un interese por evi-

tar as imaxes sobre a recollida de
chapapote, tanto en terra como
das lanchas. Sendón realiza unha
boa serie, sen embargo, sobre os

artiluxios elaborados artesanal-
mente polos mariñeiros para reco-
ller o fuel. Trátase dunha reciclaxe
de utensilios e ferramentas cotiás,
como tixolas, ou de aparellos es-
pecialmente deseñados por un fe-
rreiro. A recreación aillada de ob-
xectos raros, tan querida dalgúns
artistas contemporáneos, adquire
aquí un poderoso sentido social
que se aproveita desa estética
posmoderna, irónica e desprovis-
ta de sentido, para devolverlle o
seu valor de uso e, neste caso, ta-
mén unha épica.

O título de “cuspir a barloven-
to” alude, segundo o propio au-
tor, á “incompetencia” dos que
dirixiron a traxectoria do barco,
pero tamén “ao desprezo polo
país dos que converteron a infor-
mación en propaganda”. 

O traballo exposto é unha vi-
sión persoal que abrangue des-
de a chegada do combustíbel
aos areais ata as protestas sim-
bólicas ou multitudinarias. Hai
nel un forte sentido épico, máis
claro nalgunhas das imaxes, que
foxe da obviedade e se enrique-
ce coas alusións a toda a historia
gráfica universal, desde as cru-
ces das praias de Normandía,
ata os ceos impenitentes sobre
persoas tomadas nun plano de
contrapicado do traballo Sahel
de Sebastião Salgado.

É ese logro da épica, nunha si-
tuación que sen dúbida a xustifica,
a través dun traballo esteticamen-
te equilibrado que, non sendo na
súa parte final, evita as primeiras
lecturas, as máis perecedeiras, o
que máis valor ten nesta mostra.♦
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Épica e estética do Prestige
M. VEIGA

MANUEL SENDÓN. Orixinais a cor

Modesto Franco
‘O libro antolóxico
do PEN Club
potenciará a nosa
literatura’

A.N.T.
Foi elixido como representan-
te da literatura galega para a
antoloxía que o PEN Club ita-
liano quere editar. ¿En que
consiste esta proposta?

Este PEN Club quería con-
memorar a presidencia europea

de Italia mediante a publicación
dun libro antolóxico no que par-
ticipasen escritores novos de to-
da Europa que se vai titular No-
vos escritores por Europa. A ini-
ciativa conta cos relatos de cin-
cuenta escritores das literaturas
de todo o continente que sairán
editados nunha edición bilingüe,
na lingua propia do autor e en
italiano. O PEN Club galego es-
colleume a min por ser o único
que cumpría o requisito imposto
polos italianos, ser menor de
trinta e cinco anos. 

¿Cando será a presenta-
ción deste libro?

A principios de setembro no

decurso do festival de Literatu-
ra de Mantova, no castelo de
Copiano en Parma.

¿Cal é o argumento do seu
relato?

É unha historia que afonda na
constante contradicción que vive
a personaxe principal, Alba, den-
de o momento en que decide alis-
tarse nunha escola privada de te-
atro. A partir dese instante, a ra-
paza, universitaria que realiza os
seus estudios na capital galega,
ve como o método adquirido,
contrario a calquera sentimento
de aprendizaxe natural, a leva a
unha situación de total marxinali-
dade. Como consecuencia de to-

do isto, vai deixando atrás todo o
que a rodea ata a anulación total
da súa propia personalidade.

¿Que significa a súa parti-
cipación como único galego?

É unha experiencia moi gra-
tificante, pero ademais presen-
tase como unha oportunidade
única para estar presente fóra do
noso panorama literario.

¿E para a literatura galega?
Iniciativas coma esta permi-

ten que no resto de Europa co-
ñezan o que se está a producir
no país. Ademais poténciase a
nosa literatura polo feito de re-
coller na publicación a edición
na nosa lingua.♦
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Entre as salas de arte dramático
de Compostela, o Teatro Galán
preséntase como un dos poucos
espacios do país onde ten cabida
unha programación alternativa
dentro do teatro contemporáneo.
Nestes días, está a celebrar o déci-
mo aniversario do seu nacemento,
unha festa merecida despois dun
duro labor de resistencia, espe-
cialmente nos seus comezos can-
do soamente acudían dez persoas
a cada actuación. Así foi ao prin-
cipio, alá polo 1993, cando a
compañía Matarile Teatro decidiu
cubrir un espacio esquecido polas
salas institucionais, as artes escé-
nicas contemporáneas. Os progra-
mas que estes teatros presentaban,
pechábanlles as portas aos espec-
táculos alternativos, como aconte-
cía noutras partes do Estado.

Pero a oferta xera demanda e
dez anos despois da creación do
primeiro espacio de exhibición
de danza do país, o Galán reúne
en cada actuación a un público
fiel, que se foi formando ao
abeiro do seu programa alterna-
tivo e que coñece a actualidade
no que arte escénica se refire e
ten un criterio propio formado. 

Pero o Teatro Galán é algo
máis que o traballo dos compo-
ñentes de Matarile Teatro, é froi-
to do esforzo de todas as compa-
ñías que foron sucedéndose du-
rante unha década de teatro inin-
terrompido. Dende todas as lati-
tudes chegaron a Compostela
bailaríns, músicos e actores atra-
ídos pola aposta o da Sala Galán,
de intercambio de linguaxes, en-

contros interautonómicos e dar
saída a novas compañías e novos
espectáculos.

Centrado no teatro e na dan-
za o Galán destaca non só a ni-
vel de exhibición. A sala ofrece
actividades destinadas á apren-
dizaxe de diferentes estilos e
técnicas dentro da danza con-
temporánea impartidas polas fi-
guras máis destacadas deste
ámbito que pasaron pola sala.

Da súa man corren proxectos
arriscados como os festivais Al-
ternativa 2003 ou en Pé de Pe-
dra, que cada ano reúne a máis

xente na cidade compostelá.
Con aportacións frescas o Te-

atro Galán quere converterse nun
espacio de creación de espectá-
culos, unha ferramenta de traba-
llo para os artistas galegos e un-
ha plataforma de difusión da ac-
tualidade escénica internacional.

Décimo aniversario

Para festexar os dez anos de an-
daina, o teatro Galán tenta reco-
ller nun espectáculo a esencia do
seu traballo. Así, como na pri-
meira actuación da sala compos-

telá, danza, música e teatro mes-
túranse gracias ás actuacións de
compañías e bailaríns interna-
cionais. Durante o día 9 e 10 de
maio terá lugar este programa es-
pecial no que participa o músico
portugués Miguel Azguime, cun
recital entorno á palabra e ao xes-
to de escribir e o bailarín alemán
Dominik Borucki, cun espectácu-
lo que inclúe improvisación en
danza e teatro. O programa com-
plétase coa estrea de “Acto sen
palabras II” do grupo de teatro
Mofa e Befa e a actuación dos
músicos da Banda de Lalín.♦

Dez anos bailando no Teatro Galán 
Sitios Mar Barros

Meu Santo, Miña Santiña                   francisco a. Vidal

Por manter unha verdade, que
hoxe ningún crente pon en dúbi-
da, tal é a divindade de Cristo,
Atanasio chegou a sufrir cinco
desterros, a vivir lonxe da súa Sé
durante máis de dezaseis anos, e
sempre coa desconfianza de que
en calquera intre aparecese un
asasino para sacalo de diante. 

Todo vén desde o intre no que
obispo Alexandre o nomea
diácono seu e o leva como se-

cretario particular ao concilio de
Nicea, onde as teses de Ario tratan
de negar a personalidade divina
de Xesús e contra as que Atanasio
manifesta a súa máis viva conde-
na. E agrávase cando, ao morrer o
bispo, el herda a Sé de Alexandría. 

Máis alá da verdade relixiosa
que cada quen defendía, o triunfo
dunha tese ou doutra, ademais de
facer máis críbel e aceptábel a re-
lixión que uns propoñían para fa-
cela máis humana ou de investila
do misterio da divindade, para non
ter que xulgar os designios da pro-
videncia, abríalle, a quen prospe-
rase e convencese, as portas dentro
dos estamentos estatais, xa fose
como conselleiros, ministros, ou
simples administradores de socie-
dades e agrupacións humanitarias. 

Mirándoo con frialdade, can-
do Ario dicía que Xesús só era un
home tocado pola man de Deus,
un simple sacerdote iluminado, a
maioría víao máis aceptábel que
iso de que Deus mandase o seu
seme por medio dun anxo capaz
de procrear sen tocar na muller;
pero así, ou o Fillo de Deus podía
ser calquera ou só un escollido. 

Edado que os argumentos duns
e doutros non tiñan unha base
sobre a que sustentarse, racio-

nalmente aceptábel polos contra-
rios, máis preocupados por facer
valer as propias teses que por en-
tender as alleas, as discusións so-
brepasaron o ámbito conciliar para
entrar nos terreos da política e do
desprestixio persoal. O concilio de
Nicea converteu moitas das súas
asembleas nun xuízo de valores
dos congresistas, e tal foi a tesitu-
ra de tales discusións, que Atana-
sio –que é de quen nos ocupamos
hoxe– foi acusado publicamente
do asasinato do bispo Arsenio, pa-
ra o que presentaron como proba a
man amputada do asasinado. Sen
embargo, para sorpresa de todos,
cando estaban nese punto de eu
non fun e ti es un mentireiro e un
trapalleiro, Arsenio entrou na sala

con ambas mans no seu sitio. 
Non conformes, os arianos aín-

da o acusaron da violación dunha
muller, que sentaron nun estrado da
sala, toda espeluxada, rota e choro-
sa; e daquela, un dos discípulos de
Atanasio, facéndose pasar por este,
preguntoulle se o recoñecía como o
seu violador, e como ela dixo que
si, o outro amosou a mentira con
que a tal señora trataba de despres-
tixiar ao ilustre prelado. 

Edado que a defensa de todos
os cargos que contra el urdí-
an, se demostraba sen gran-

des complicacións, aqueles, fa-
cendo valer a boa sintonía que ti-
ñan co goberno, acudiron á in-
fluencia do emperador Constanti-
no, para que o expulsase dos seus
territorios. E desde entón a súa
vida foi un constante vivir entre
desterros e indultos, segundo ga-
nasen ou perdesen terreo as teses
dos ortodoxos ou dos arianos, vi-
vindo sempre pendente dunha
man traizoeira que o atacase,
buscando refuxio agora nun de-
serto do Efeso, logo nas beiras do
Nilo e incluso en Roma. 

No seu vagar polo exilio, coñe-
ceu a Antonio Abade, de quen re-
colleu a súa capa cando aquel mo-

rreu e sobre o que escribiu a pri-
meira haxiografía do protector dos
animais. Fuxindo polo Nilo reco-
rreu á estrataxema de baixar cara
onde viñan os seus perseguidores e
dicirlles que aquel a quen buscaban
estaba unhas leguas máis arriba, e
os incautos fixéronlle caso e el pui-
do fuxir e poñerse a salvo. 

Canso de sentir a súa vida
ameazada, despois de su-
frir novos intentos de asa-

sinato, buscou refuxio en Roma,
onde viviu sete anos e onde por
fin aprendeu a nadar e gardar a
roupa, a loitar e ganar adeptos, de
tal maneira que, cando volveu,
clandestinamente, á súa Sé de
Alexandría, acollido ao refuxio
dun camposanto e morando na
mesma tumba onde estaban ente-
rrados seus país, falou con todos
os que da1gún xeito o podían
axudar a ganar aquel preito reli-
xioso, e a todos tratou compra-
centemente, outorgándolle o go-
berno de parroquias ou abadías
ata formar un grupo de adeptos e
fieis incondicionais, e daquela, o
emperador Valente revisou o ca-
so, foille retirada a condena e pui-
do pasar os seus derradeiros días
na propia Sé.♦

Tribulacións de santo Atanasio
por defender a divindade de Xesús

A ensinanza
da
comprensión
XURXO G. LEDO

Máis unha vez
prodúcense reformas
na educación pero

non se reforman os formadores
que sempre son os mesmos.
Psicólogas e pedagogos ao ser-
vicio do goberno de turno, afá-
nanse en darlle contido a refor-
mas que non son máis que
lavados de cara para xustificar
que teñen unha política educa-
tiva. O que non son capaces
de facer é traballar para facili-
tar a comprensión, para que os
contidos repetitivos que se po-
den aprender cun  ordenador e
indo á biblioteca, deixen de
ser a parte fundamental das
currículas.

Estas testas pensantes non
teñen interés en facilitar a
aprendizaxe dos porqués. De
por qué Bush ou Aznar poden
gobernar estados, de por qué a
televisión funciona como meca-
nismo de facer lixo, de por qué
os xornais publican as mesmas
novas como latas de peixe.

Os dirixentes fan iso que
mellor saben: dirixir e dirixir-
nos alá onde hai mouros asa-
sinos, batasunos radicais, co-
munistas ditadores ou
emigrantes ladróns. Non ensi-
nan aos cativos a comprender
por qué os máis fundamentais
dos dereitos non son cumpri-
dos, por qué hai ricos tan
ricos e tantos pobres, por qué
os políticos nomean a xuices,
por qué algúns xuices xogan
a ser políticos, ou por qué un-
ha manifestación contra a
guerra é fundamental como
medio de expresión nunha de-
mocracia de papel.

Ensinar a comprender e
máis perigoso que ensinar a
memorizar. Argumentando
que hai un grande fracaso es-
colar baseado nos resultados
de evaluacións cuantitativas,
pódese obrigar a estudiar
máis  matemáticas ou máis
lingua nacional española e
pola contra caseque eliminar
a educación artística e
musical e por suposto a
educación física.

Comparándonos con
Europa nos resultados acadé-
micos, ou nos salarios dos de-
putados pero non na precarie-
dade laboral, non nos direitos
sociais ou nas responsabilida-
des políticas. Ensinar a
comprender implica explicar
por qué é paseado un barco
cargado de petróleo a piques
de partir pola costa dun país,
ou por qué imos a unha
guerra a matar a nenas,
mulleres e homes para
defendelas doutros asasinos.

Ao mellor algún día explí-
cannos por qué a ditadura
española de Franco e Fraga,
entre outros, foi mellor que a
cubana ou por qué apenas é es-
tudiada nos colexios do país.♦

A. PANARO / Arquivo



Ocurréu que no verán do ano
1949, se non erro, invitóume Blan-
co Tobío ao pantagruélico xantar
co que convidaba o tío da súa do-
na, Don Leandro del Río Carnota,
cura párroco de Lérez, na festa de
San Benito, ás forzas vivas de
Pontevedra e a outras moitas per-
soas de moi bó apetito. Entre elas
lámbrome só de Chalala, o que fo-
ra xa popular porteiro do Eiriña. 

Tras os postres daquil esplén-
dido banquete, e pra dixerilo
ben, baixamos Manolo Blanco e
máis eu, dende o antiguo mostei-
ro bieito, convertido en templo
da freguesía e casa rectoral, onde
se celebrou o convite. Baixamos
aos salóns do río Lérez, fermosí-
simo marco da romería de San
Benito; á cal, nisa tarde, afluía
moita xente moza das vilas e al-
deas de toda a área pontevedresa. 

■ TROPEZO COS IRMÁNS RUI-
BAL. Entre ela tíven a ledicia de
atoparme con Pepe Ruibal, a quen
non vira dende que se fora, dende
Santiago, a cumprir o servicio mi-
litar a Madrid. Viña de Xeve, a pa-
tria dos Ruibal, acompañado da
sua irmá Mercedes; entón unha
mociña lanzal, belida e moi leda. 

Presentóunola Pepe, e así empe-
céi a amistade con Mercedes
Ruibal, que duraría toda a vida

da extraordinaria artista, finada nis-
ta primavera. Coas intermitencias
lóxicas nunha relación entre dúas
traxectorias vitais asaz diferentes. 

Xosé Ruibal incorporábase da-
quela ao feixe de poetas ponteve-
dreses que con Sabino Torres á
frente, e na imprenta de seu pai,
crearon a colección Benito Soto; a
máis avanzada no tempo e na lírica
do país no século XX. Dou a luz
nela Pepe a seu arriscado poemario
El dios de los precipicios, e Sabino
tamén lle publicou o seu estupendo
estudio sobre a pintura de Laxeiro
que aínda non foi superado. 

Logo Pepe Ruibal despediuse,
co puño en alto, dos seus compa-
ñeiros poetas –Cuña Novás, Álva-
rez Negreira, Sabino...– que o fo-
ron despedir ao peirao de Vigo,
cando na motora que o levaba ao
trasatlántico emprendeu o seu exi-
lio ás Américas. Ao pouco tempo
seguiu a ruta de Pepe a Bós Aires
a súa irmá Mercedes, e alí atopá-
ronse con Xosé Otero Abeledo;
quen emigrara á República Arxen-
tina uns meses antes. O reencontro
de Laxeiro co seu artélogo (un ne-
oloxismo que poño agora en circu-
lación) motivou de contado o inte-
rés do enxeñoso pintor pola moci-
ña de Xeve, na que descubriu ex-
cepcionais aptitudes pra o dibuxo,
e de ahí que Mercedes Ruibal se
convertise na natural discípula do
agora célebre artista lalinense. 

Non pretendo seguir o andar
de Mercedes Ruibal por tres paí-
ses –Arxentina, España, Italia–,
pois xa o fixo, perfectamente,
Carmen Vidal, hai quince días,
aquí en A Nosa Terra. Nin espe-
rar tampouco o tempo prudencial
que adoito gardar dende o pasa-
mento da persoa que poñería de
exemplo, pra que o que escribo
non cheire a necrolóxico. Non,
porque Mercedes xa levaba un
par de anos fora desde mundo;

do mundo dos vivos aos que aín-
da lle funcionan as neuronas. 

■ ‘L A AGUSTINA DEL GIJÓN’.
Limitareime a lembrar, sucinta-
mente, as vegadas que disfrutei da
súa conversa, chea de gracia e atre-
vemento. Levaba algún tempo
dende que retornou de Bós Aires, e
un día que volvín a Madrid atopei-
na, inesperadamente, no Café Gi-
jón. Estaba, coa súa boa amiga de
entón: unha extremeña rica e forte,
falanxista da revolución pendente
de Hedilla, e que odiaba con todo o
seu corazón a Franco e a súa xente.
Unha noite armou a extremeña tal
follón contestatario no Café, que
dende aquil intre os poetas e de-
mais artistas da vella xuventude
creadora, que alí se mantiñan,  al-
cumárona Agustina do Gijón,lem-
brando a heroína aragonesa.  

Pero a noite que atopei a Mer-
cedes Ruibal con ela din un
longo paseo con ámbas e dú-

as polo vello Madrid; repasando
o cenario da miña pasada bohe-
mia, ata a alta noite na que que-
daron a dormir e a soñar, nun ho-
tel da Gran Vía, onde se hospe-
daba Agustina del Gijón. 

Pois coido que Mercedes ca-
recía de domicilio fixo, deica o
encontrou nunha pousada, na
que moraban tamén prostitutas.
Coincidiu esa etapa coa primeira
exposición da pintora de Xeve
en Madrid, a cal tivo un éxito de
crítica sorprendente; encabezado
por Faraldo, o famoso crítico de
Ya, a quen a pintura da súa xoven
paisana parecíalle moi orixinal. 
Nen embargantes, Mercedes Rui-
bal namentras triunfaba nas páxi-

nas da arte, dos periódicos, pasaba
verdadeiramente fame. E por iso
enfermou. Gracias que a salvaron
aquelas mulleres de vida airada,
pois foi atendida xenerosamente
por elas. Proporcionándolle a do-
ente artista as viandas indispensa-
béis pra recuperar a saúde. 

■ OS RECÉN CASADOS. Non sei
cánto tempo transcurriu dende aquil
percorrido nocturno, ata que Merce-
des, sempre sorprendente, apare-
ceume na redacción de La Noche,
en compañía dun xoven arquitecto,
Agustín Pérez Bellas con quen se
acababa de casar nun santuario de
moita nombradía. Descoñecín eu
entón a excepcional persoalidade
artística de Pérez Bellas, e aínda tar-
dei en descubrir que era o dibuxan-
te que maior anguria e espanto vol-
cou, xenialmente, na súa obra gráfi-
ca. Dibuxo negro e pesimista, que
contrasta coa ledicia da cor da pin-
tura da súa querida muller. 

Pero naquil momento foi Mer-
cedes a que merecía toda a miña
atención, e encargueille a Celestino
Crespo, o inventor da teoría do
empalme, que lIe fixera unha en-
trevista pra La Noche. Entrou a pa-
rella de noivos no cuarto do arqui-
vo, pra falar Mercedes con Celesti-
no, e ao sair, o catorce de Osebe, a
quen nada o asustaba, díxome que
nunca escoitara cousa semellante
dunha dona, o que Mercedes con-
tou diante de seu home. Toda aque-
la historia da suposta mancebía. 

■ AS SUCESIVAS MERCEDES.
Veu logo a época feliz e radiante
de Mercedes Ruibal que observei
dende lonxe. E despois, de sóca-
to, a morte de Agustín que tras-

tornou a súa vida. Mais, namen-
tras, a etapa dourada de Roma,
onde Rafael Alberti compón pra
ela os preciosos versos de Merce-
des Ruibal de la risa, e para Pé-
rez Bellas, outros menos coñeci-
dos e moito máis... lúbricos. 

Glosei primeiramente nun
Callejón del Gato, o precioso po-
ema de Alberti, artigo que lín nun
homenaxe a Mercedes de novo
en Madrid. Aínda que o triste dis-
currir da sua viuvez, –na que lle
brotou a vena poética que serviu
de bálsamo á súa dor–, doume
motivo pra escribir, sucesiva-
mente, outros dous anacos, titu-
lados Mercedes Ruibal del llanto
e Mercedes Ruibal del recuerdo,
constituíndo un tríptico que for-
ma parte do meu exfuturo libro:
Crónica parcial del arte galaico. 

Se ben, Mercedes continuou
sendo sorprendente, e non só
polos seus orixinalísímos ca-

dros de tema taurino, ¡ela, que xa-
mais debeu ver unha corrida de tou-
ros! Non só por iso, senón porque a
compañeira de viaxe de Rafael Al-
bertí e outros ilustres stalinistas,
gozou tamén xa na vila e corte, da
amizade dos duques de Carrero
Blanco. De ahí a miña enorme sor-
presa cando o seu irmán Pepe pre-
sentóu o poético e fermosísimo ba-
llet de Semiramis, do que foi autor,
na pequena galería de arte que os
Duques posuían no barrio de Sala-
manca. E quedeime turulato ao ad-
vertir a admiración que a dona da
sala, filla do exministro Martín Ar-
tajo, sentía por Mercedes e a con-
fianza coa que esta trataba á Du-
quesa. Namentras o Duque, morga-
do do almirante elevado polos aires
da ETA, recebía os invitados, entre
outros, a D. Antonio Garrigues, co-
ma se fose un porteiro galoneado. 

De cando en vez ía con Sabi-
no Torres a visitar a Mercedes, na
súa casa da madrileña calle de
Cervantes. Sabino resolvíalle, no
posíbel, os problemas administra-
tivos cos que tropezaban os Rui-
bal, que eran inimaxinábéis. Pepe
nin siquera tiña o D.N.I., e así
morréu o extraordinario drama-
turgo sen enterarse de que existía
o NIF, aínda que lle era necesario
pra cobrar os dereitos de autor. O
día seguinte de enterrar a Xosé
Ruibal fumos consolar á súa tan
querida irmá, que padecía a dor
da inmensa pérdida no domicilio
da sobriña poetisa Graciela.  

Notamos que empezaba a per-
der a memoria, o talento, e a von-
tade. E pasou dous anos máis sen
vivir en sí. Ata o seu pasamento de-
finitivo. Pero non deixou de sor-
prenderme a coincidencia das exe-
quias de Mercedes Ruibal con dú-
as casualidades que se deron o
mesmo día; unha a publicación na
última páxina de El País dunha en-
trevista co octoxenario P.J. Díez-
Alegría; do que poido dar testemu-
ño de que foi o máis rendido admi-
rador da gracia infinita de Merce-
des e da batería dos seus tacos. E á
mesma hora, outra coincidencia:
co corpo de José María Couso na
necrópole da Almudena; onde o
cameraman galego asesiñado en
Bagdad, e o de Mercedes Ruibal de
la risa que se trocou en pranto, se-
rían incinerados un tras outro. ♦
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Anacos de Borobó

Os partidos
políticos
na Galiza
FRANCISCO CARBALLO

‘Os Partidos políticos
en Galicia””, obra
coordenada por

X.M.  Rivera,  sae con oportu-
nidade nas vésperas das
eleccións municipais. X.L.
Barreiro Rivas estuda o BNG.
Resulta o primeiro estudo con
pretencións de análise política,
moi en coherencia co xornalis-
mo a practicar por este autor. 

Como presentación históri-
ca do iter nacionalista galego
desde 1960, Barreiro Rivas eli-
xe  unha só orixe, a UPG, sen
ollar outros afluentes. Na reali-
dade, parte do PSG, 1963, e da
UPG, 1964, nos anos setenta,
recuperaron o nacionalismo ga-
lego como eixo da súa acción.
Logo, outros afluentes desem-
bocaron no nacionalismo. Toda
esa corrente de augas xerou o
BNG do 1982. Seleccionar só
un afluente é unha habilidade
analítica, pero unha omisión
histórica. Bibliograficamente é
visíbel a carencia de obras coas
que se pode encher  ese
baleiro. 

Barreiro exerce de analis-
ta da UPG (como primeira
etapa do BNG), mediante un-
ha ferrea aplicación do mode-
lo ideado por A. Panebianco
para os partidos políticos,
1982.  Con este autor e con
H. Kitschelt, tece unha linda
analítica do BNG  do 1982
até o 2002. Traballo merecen-
te de atención. 

Non faltan deficiencias. A
focalidade de todo instrumen-
to político nacionalista é a na-
ción como espazo de
cidadáns, libres e
autodeterminantes. Tal focali-
dade esencial non destaca no
cerne da analítica de Barreiro
Rivas. O seu empeño é
homoxeneizar o BNG cos
partidos convencionais. 

O traballo resulta repetiti-
vo. Para a primeira parte (so-
bre a UPG), dun claroescuro
ao Caravaggio: duplica anec-
dotarios v.g  da UPG dos 70
con citas de obras de ficción
que sobredimensionan a anéc-
dota marxinal. Na parte deci-
siva da obra, recarga os mate-
riais de análise. Aínda así,
Barreiro parece sentirse
cómodo coa dinámica do
BNG e sintonizar cunha orga-
nización complexa,
consolidada e de eficacia. Es-
te espello analítico dá para un
bon xogo de artificio a
utilizar polos militantes e vo-
tantes do BNG e deixa no seu
lugar aos analistas de certa
prensa sempre a cabalo das
súas teimas. 

Despois de ler este libro
sobre os partidos políticos
–todo el de análise formalísti-
ca tan repetitiva como plausí-
bel–, advén o fiasco, salvada
certa  novidade. A obra sobar-
da de carga ideolóxica. O tra-
tamento do BNG é máis
amplo cuantitativa e cualitati-
vamente que o dos dous
restantes, o PP e o PSOE.♦

O exemplo de Mercedes Ruibal

Mercedes Ruibal e Agustín Pérez Bellas en 1958.



BaionaBaiona
■ CONFERENCIAS

PATRIMONIO CULTURAL
O Instituto de Estudios
Miñoranos organiza un ci-
clo de tertulias para dar a
coñecer o patrimonio natu-
ral, histórico, artístico, ar-
quitectónico, etnográfico e
lingüístico da zona. O ver-
nes 9 ás 20:30  h. falará no
hotel Bahía-Baionao ana-
lista político X. Luís Ba-
rreiro Rivas, presentado
polo profesor Carlos Méi-
xome.

O BarO Barcoco
■ ACTOS

MAIOS
Este xoves 1 a partir das 6
da tarde na Praza de André
de Prada, coa actuación da
Banda de Gaitas do Barco
e do grupo folcRapabestas.

■ CINEMA

TRANSPORTER
De Cory Yuen, que pode-
remos contemplar naCasa
da Culturaeste xoves 1 ás
22:30; o sábado 3 ás 20 e
23 h; o domingo 4 ás 18,
20 e 22:30; e o luns 5 ás
22:30. Polo que respecta á
programación infantil, te-
mos O planeta do tesouro,
de John Musker e Ron
Clements, que se proxec-
tará o xoves 1 ás 17 e 20 h;
o sábado 3 ás 17; e o do-
mingo 4 ás 16.

■ EXPOSICIÓNS

AVILÉS DETARAMANCOS
Fotobiográfica que quere
achegar a figura e a obra do
poeta a quen se adica este ano
o Dia das Letras.Na Casa da
Culturaata o 25 de maio.

■ TEATRO

O BICO
DA MULLER ARAÑA
Esta obra de Manuel Puig
está dirixida por Dami
Contreras que, xunto con
Mundo Villalustres, a in-
terpretarán o venres 2 ás
22:30 na Casa da Cultura.

BoirBoir oo
■ TEATRO

OS VELLOS NON
DEBEN DE NAMORARSE
A Casa da Culturavai ser o
escenario da representación
da coñecida obra de Caste-
lao, este venres 2, polo Te-
atro do Morcego.

BueuBueu
■ MÚSICA

JARBANZO NEGRO
Remata a pequena xira pola
Galiza este xoves 1 de maio
no Aturuxo ás 10 da noite.

BurBur elaela
■ EXPOSICIÓNS

CERTAME DE PINTURA
As obras deste premio orga-
nizado polo concello están
expostas, ata este venres 2
de maio, na galería Burela.

CambadosCambados
■ EXPOSICIÓNS

CHAZO
Mostra de escultura, titulada
Os cruceiros da buxeira,na
galería Borrón 4,onde per-
manecerá ata o 7 de maio.
De martes a sábado de 11:30
a 14 e de 18:30 a 21:30 h.

CangasCangas
■ MÚSICA

SUMRRA
Esta banda de jazz vai tocar
o venres 2 no Auditorio
Municipal.

CarballoCarballo
■ TEATRO

RÍO BRAVO
Que Chéverelevou ás tábo-
as a comezos dos 90. Esta é
a versión renovada, con cin-
co intérpretes, como Miguel
de Lira, e dous músicos,
que recrean a 15 personaxes
do salvaxe oeste. Gañadora
do María Casaresao mellor
musical orixinal e á mellor
escenografía, estará no Pazo
da Culturao venres 2.

ESCURO ENIGMA EU SON
Esta montaxe de Casa-
hamlet vai poder ser vista
no Pazo da Culturao ven-
res 9.

CariñoCariño
■ TEATRO

PABLO NOJES
O Auditorio Municipalservi-
rá de escenario, o xoves 8, pa-
ra que represente o seu espec-
táculo ¿Que pasa na praza?

CastrCastro de Reio de Rei
■ EXPOSICIÓNS

ANTONIOGARCÍA
BELLIDO E...
a arqueoloxía do noroeste
peninsular. As investiga-
cións arqueolóxicas e histó-
ricas deste profesor no no-
roeste da península supuxe-
ron o espertar do labor cien-
tífico neste ámbito. A mos-
tra contén pezas do Museo
de Leóne do Arqueolóxico
de Asturias.Ata o 4 de maio
no Museo Arqueolóxico do
Castro de Viladonga.

CeeCee
■ MÚSICA

MARÍA DO CEO
Esta coñecida cantante por-
tuguesa vai estar, o domin-
go 4, na Casa da Cultura.

AA CoruñaCoruña
■ EXPOSICIÓNS

CHAPAPOTE
NUNCA MÁIS
É o título da mostra foto-

gráfica de Federico G. Ca-
bezón sobre a Costa da
Morte e o desastre do Pres-
tige, que poderemos ollar
na Esola de Imaxe e Son,
ata o 16 de maio.

A TORRE DEBABEL
Un proxecto entre a utopía
e a realidade. O Museo Ar-
queolóxico e Histórico Cas-
telo de San Antónacolle es-
ta mostra ata o 1 de xuño.

AVES DO PARAÍSO
Título da mostra de pintu-
ras de Juam Berride que
estarán no Clube Financie-
ro ata o 14 de maio.

SERIE SERIADA
A galería Pardo Bazánaco-
lle, ata este venres 2, esta
mostra composta polos traba-
llos de Facal e Caxigueiro.

EVOCACIÓNS
Este é o título da mostra
que Helena Priegue ten
aberta na biblioteca pública
M. González Garcés.

O EXILIO
O exilio tras a Guerra Civil.
Desde os inicios, con abun-
dantes fotografías dos cam-
pos de refuxiados, a inciden-
cia da II Guerra Mundial, a
dispersión polo mundo, a
incidencia nos países, a polí-
tica republicana e os esfor-
zos por retornar. No Quios-
que Afonsoata o 11 de maio.

OS DALÍS DE DALÍ
Mostra de pintura que al-
bergará a sala de exposi-
cións da Fundación Caixa
Galicia ata o 4 de maio.

SABELA BAÑA ROIBÁS
Pasa do construtivismo ao
expresionismo coma quen

muda o traxe de de gala po-
las roupas de traballo. Esta
mostra, Terra, é un intento
de encontrar as súas raices,
é natural da Terra Cha, pero
tamén unha esgazadura po-
la que ecoa o sangue dos
soños. No hotel Meliá-Mª
Pita ata este venres 2.

DARÍO ALVAREZ BASSO
Expón, xunto con Tono
Galán e Xurxo Oro Claro,
as súas obras no Centro de
Arte Atlántica.

■ MÚSICA

DO BARROCO
Dentro do programa de con-
certos do Museo de Belas
Artes titulado Música para
unha época, o domingo 11
ás 12 h. vai ter lugar esta ac-
tividade que combina unha
visita guiada pola pintura
das escolas do século XVII
e un concerto da orquesta
de cámara Música Eterna.

AA EstradaEstrada
■ EXPOSICIÓNS

ESCULTURA E PINTURA
Pintura a de Marina Pintos,
e escultura a de Natividad
Villaverde, que poderemos
ollar no Centro Comarcal
das Terras de Tabeirós.

FerrFerr olol
■ EXPOSICIÓNS

MIRADAS VIRXES
Mónica Alonso expón os

seus traballos no centro cul-
tural Torrente Ballester.

CHELO MATESANZ
Xunto con Juan Carlos
Román, ten unha mostra
no C.C. Torrente Ballester.

CONFRADÍA
DO SANTO ENTERRO
Unha mostra no centro cul-
tural Torrente Ballestervai
repasar a súa historia desde
o ano 1951.

■ MÚSICA

SKARNIO
Vai tocar este sábado 3 na
Fundaçom Artábria.

■ TEATRO

POEMARIO AVILÉS
DE TARAMANCOS
Este ano, no que se lle adi-
ca o Día das Letras,a com-
pañía de teatroAncora
Produccións levará ao es-
cenario esta montaxe no
C.C. Torrente Ballestero
xoves 8 e o venres 9.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

CONTORNOS CERÁMICOS
Ata o 18 de maio, a igrexa
de Sta. Maríaacollerá esta
mostra sobre contornos ce-
rámicos españois e portu-
gueses.

IOLANDA FERREIRO
A sala Aguatintaexpón os
seus gravados.

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

Da man do Colexio de Xor-
nalistas de Galicia e do colec-
tivo Burla Negra, chegan a
Ourense as 101 fotografías
escolmadas para explicar a
desfeita do Prestige. Traba-

llos da maioría dos fotógrafos
dos medios galegos e presen-
cias de reporteiros foráneos e
profesionais independentes.
Ata o 18 de maio na Aula de
Cultura do Liceo.♦

101 imaxes negras101 imaxes negras
O O TTrinquerinque

Para a
inclusión

de informa-
ción nestas

páxinas
do Lecer

pregámos-
vos nolas

fagades
chegar

antes dos
luns.

Pódese
facer

a través
do correo,

Aptdo.
1.371,
36200

Vigo; por
Telf., 986
222 405,

por Fax
986 223

101ou
correo

electrónico
info@ano-

saterra.com

O calendario do que resta desta
volta, que organiza Nunca Mais,
é o que sigue: venres 2, FISTE-
RRA-BAIO -LAXE. Sábado 3, LA-
XE-PONTECESO-M ALPICA -CAR-
BALLO -RAZO -BALDAIO -L ARA -
CHA. Domingo 4, L ARACHA -A
CORUÑA-PONTEDEUME -FERROL.
Luns 5, FERROL-NARÓN-VALDO -
VIÑO -CEDEIRA . Martes 6, CEDEI-

RA-ORTIGUEIRA -V IVEIRO -SAN
CIBRAO . Mércores 7, SAN CI-
BRAO-FOZ-M ONDOÑEDO-VILAL -
BA. Xoves 8, VILALBA -L UGO.
Venres 9, L UGO-SARRIA -M ON-
FORTE-CHANTADA . Sábado 10,
CHANTADA -L ALÍN -SILLEDA -A
ESTRADA. Domingo 11, A ES-
TRADA , maratón de dez km de en-
trada a SANTIAGO .♦

VVolta a Galiza olta a Galiza Nunca MáisNunca Máis
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☞ O LAPIS DO CAR-
PINTEIRO . O “clásico”

de Manuel Rivas é levado ao
cine, con acerto, por Antón
Reixa. A película é máis que
unha historia de amor, ambien-
tada na guerra. Entre os seus
pregues aparecen algunhas das
contradiccións humanas, máis
visíbeis nas situacións dramáti-
cas. Un bon elenco de actores e
un adecuado antídoto contra o
aznarismo e a deshistorización.

☞ O CAZADOR DE
SOÑOS. De nenos, ca-

tro rapaces adquiren capacida-
des extraordinarias como a te-
lepatía, algo que será vital anos
despois cando cae na terra un-
ha nave de extraterrestres e te-
ñen que combatelos.

☞ O ÚLTIMO GOLPE.
Un grupo de ladróns de-

sexan retirarse pero antes teñen
que saldar débedas e realizar
un último golpe, aínda que eles
non queren.

☞ O NÚCLEO. O núcleo
da Terra párase e provo-

ca a desaparición dos campos
magnéticos que a protexen, co
que a vida está abocada á desa-
parición, pero uns científicos
fabrican unha nave para resol-
ver o problema.

☞ AMÉN. Durante a Se-
gunda Guerra Mundial un

científico e oficial das SS desco-
bre os plans do holocausto xu-
deu e denúnciao á Igrexa Cató-
lica, que evita implicarse para
non enfrontarse ao nazismo.

☞ SOLDADOS DE SA-
LAMINA . David Trueba

dirixe a versión cinematográfica
da exitosa novela de Javier Cer-
cas. Ariadna Gil interpreta a un-
ha escritora fracasada na procu-
ra dunha historia sobre a guerra
civil. Filme frouxo, con trazos
documentais, que salva a inter-
pretación final de Joan Dalmau,
no papel do vello exiliado.

☞ O HOME DO TREN .
Diálogo entre o veterano

Jean Rochefort (O home da pe-
rruqueira) e Johnny Hallyday,
veterano rockeiro francés e

agora actor con bon físico, pe-
ro sen rexistros. Un profesor
de vida anodina convive du-
rante uns días cun atracador
que prepara o seu plan. A cada
un deles terialle gustado ser o
outro. Teatral, no mal sentido. 

☞ A PRESA. A conse-
cuencia do estres do

combate, un militar dos co-
mandos especiais perde a cabe-
za e mata a varias persoas, po-
lo que o seu instructor terá que
ir á súa procura. Acción.

☞ A PROBA. Para coñe-
cer a historia do seu pai,

un home novo admite entrar na
CIA e comeza a súa instrución
ás ordes do home que o captou.
No proceso, compite e flirtea
cunha compañeira ata que o
expulsan, en aparencia porque
non superou a instrucción.

☞ O AMERICANO IM-
PASÍBEL. Un espía

norteamericano en Vietnam in-
triga e apoia accións terroristas
fronte á colonización francesa
e a avance dos comunistas ao

tempo que trata de seducir á
compañeira dun xornalista bri-
tánico. Desatinada adaptación
da novela de Graham Green.

☞ AS IRMÁNS DA
MAGDALENA . Trinta

mil rapazas irlandesas caidas
(preñadas sen casar, etc) pasa-
ron por estes conventos vixen-
tes ata os anos noventa. A fita
recrea a vida de varias destas
xóvenes. Recomendábel.

☞ GANGS OF NEW
YORK. No Nova York

da guerra civil americana as
bandas rivais compiten entre
si, aínda que dominan os nati-
vos e un personaxe coñecido
como o carniceiro, ata que a
turba enfróntase ao exército
para evitar a leva obrigatoria.

☞ BLOODY SUNDAY .
Relato dos acontecemen-

tos do luns sanguento en Irlan-
da do Norte, cando cargou o
Exército tras unha marcha po-
los dereitos civís na localidade
de Derry e matou a trece perso-
as e feriu a outras catorce.♦

CarCar teleirateleira

Vai tocar este xoves 1 na sala Forum
Celticum da CORUÑA; o vernes 2 no
BARCO DE VALDEORRAS na sala Baran-
da; e en LUGO, no Clavicémbalo, o sá-
bado 10. Máis información en www.su-
garmountain.com.♦

SugarSugar MountainMountain

Temos
varios actos
adicados a

Avilés de
Taramancos,

como a
exposición

do 
BARCO DE

VALDEORRAS;
a montaxe
teatral de

FERROL;
as

conferencias
de RIANXO
ou os actos

de VIGO.

María do
Ceo canta o
domingo 4

en CEE.



Nº 1.010 ● Do 26 de

RETALLOS
DOS ANOS90
A Biblioteca Municipal
acolle esta mostra de Ri-
cardo Outes.

LEOPOLDONÓVOA
Na sala Clérigos podere-
mos ollar as súas pinturas
ata o 13 de maio.

COLECCIÓNAENA
Obras de arte contemporá-
nea, en varios soportes, son
expostas na Fundación
Caixa Galiciae na Sala de
Exposicións da Deputación
ata o 8 de xuño.

■ MÚSICA

FESTIVAL
CIDADE DE LUGO
O Renacemento: cancións,
romanzas, sonetos e ma-
drigais, por El Cortesano,
integrado por José Her-
nández Pastor, cantrate-
nor; e Ariel Abramovich,
laúde e vihuela, que estarán
na Igrexa de San Pedroes-
te sábado 3 ás 20:30 h.

OS DIPLOMÁTICOS
Están de xira para presentar
o seu novo disco Komuni-
kando!!! no que teñen co-
laborado artistas como Su-
sana Seivane, Julián Her-
nández, Manuel María ,
Manuel Rivas, e as cabo-
verdianas Batuko Taban-
ka. Tocarán na sala Clavi-
cémbalo o venres 9.

THE SUNDAY TRUCKERS
Van estar no Clavicémbalo
sábado 10 para presentar as
cancións do seu último tra-
ballo Custom Shop.

MacedaMaceda
■ EXPOSICIÓNS

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

MurMur osos
■ TEATRO

TÍTERESTANXARINA
Ah, ah, ah, estamos mortos
de risaé a montaxe que van
levar o martes 6 ao Centro
Cultural e Xuvenil.

A PRINCESA E A PARDELA
O Centro Cultural e Xuvenil
vai acoller esta representación
de Cía. do Trinke-Trinke o
mércores 7 e o xoves 8.

OgrOgrobeobe
■ EXPOSICIÓNS

CONTOS DOVALADOURO
EN GRAVADOS
Medio cento de gravados
do diseñador Xosé Blanco,
sobre as lendas recuperadas
por Isaac Ferreira, Xesús
Pisón e Manuel Lourenzo,
que podemos ollar na gale-
ría Lembranza-Sargadelos
ata o 16 de maio. De luns a
sábado de 10:30 a 13:30 e
de 17 a 21 h.

OurOur enseense
■ EXPOSICIÓNS

MARÉ NEGRA
Mostra fotoxornalística, or-
ganizada polo Colexio de
Xornalistas, que vai estar
no Liceo ata o 18 de maio.
Imaxes rotundas e fermosas
que reflicten ben o drama-
tismo e conmoción causa-
das pola catástrofe do Pres-
tige. Unha delas recibiu o
Premio Nacional de Foto-
grafía (Luís Magán), e ou-
tra o Ortega y Gassetde
xornalismo (Xurxo Loba-
to). Máis información en
www.xornalistas.com.

NENOS DA GUERRA
Fotografías de Gervasio
Sánchez,que poderemos vi-
sitar na Aula de Cultura Cai-
xanova. Recolle imaxes de
cómo as guerras afectan aos
máis cativos, como a persoas

que pasaron toda a súa vida
ou a infancia nesa situación. 

A MESMA HISTORIA
40 VECES
Título da mostra que Anto-
nio Figueiras ten no Cen-
tro Cultural da Deputación.

MIGUEL MOSQUERA
A galería Marisa Marimón
(Cardenal Quiroga 4) é o lu-
gar onde se instala a súa
mostra de pintura e collages,
ata este sábado 3 de maio.

■ MÚSICA

DOCTOREXPLOSION
O venres 2 de maio vai dar
un concerto no Rock Clube.

■ TEATRO

MOSTRAINTERNACIONAL
UNIVERSITARIA
A VIII edición estase a de-
senvolver no teatro Princi-
pal ata o 10 de maio.

PontevedraPontevedra
■ ACTOS

FESTA DOSMAIOS
Este xoves 1 das 11 h. en
diante, a Praza da Ferrería
convertirase nun espectácu-
lo de flores e cantigas coa
festa dos maios.

■ EXPOSICIÓNS

IDENTIDADES
Fragil. Gracias, mostra de
Itziar Esquieta que inau-
gura este venres 25 e pode
ser visitada, ata o 10 de
maio, no Espacio para a
Arte de Caja Madrid.

JOSÉ DEGUIMARÃES
O máis internacional e consa-
grado artista portugués pre-
senta a súa primeira mostra
retrospectiva no noso país. A
frescura, inxenuidade dos
seus cadros está presente en
centos de museos de todo o
mundo e as súas esculturas
urbanas engalanan cidades de
todos os continentes. A mos-
tra recolle 54 obras que
abranxen un percorrido com-
pleto pola traxectoria deste

trascendental artista. Nas sa-
las de exposicións Caixa-
nova(San Xosé e Gagos de
Mendoza) ata o 8 de xuño.

TINO GRANDÍO
Representativo da arte figu-
rativa e abstracta galega
dos anos cincuenta, mercé
aos Fondos da Colección
Caixa Galicia, poderemos
coñecelo no Café Moderno.

BIENAL DE GRAVADO
As obras integrantes da VII
edición deste certame po-
derán ser olladas na sala de
arte Caixanova.

■ MÚSICA

ORQUESTRASINFÓNICA
DE GALICIA
O venres 2 ás 21 h. no Pazo
da Cultura, teremos a opor-
tunidade de escoitar a cali-
dade desta formación que in-
terpretará obras de Dvorák.

SUNDAY TRUCKERS
Darán un concerto na sala
Camaweypara presentar o
seu traballo Custom Shopo
venres 2.

FREE SERENA
Van tocar o sábado 10  ás
23 h. na sala Camaweyas
cancións dos seu novo dis-
co, All these voices; nove
cancións con certo ar de
tristura con múltiples re-
ferencias ben asimiladas do
indie americano. 

■ TEATRO

MOSTA INTERNACIONAL
UNIVERSITARIA
Ata o 3 de maio no Audito-
rio Caixanovadas 20:30 h.
en diante.

RedondelaRedondela
■ EXPOSICIÓNS

MARÉ NEGRA
Mostra dunha decena de ar-
tistas locais solidarios con
Nunca Máispor causa do
Prestigeque podemos ollar
no Pazo dos Deportes.

RianxoRianxo
■ ACTOS

MAIO CULTURAL 03
Epígrafe baixo o que o con-
cello agrupa as actividades
previstas para este mes. Este
xoves 1 na Casa da Cultura
Cuartel Vello,ás 20:30, pre-
sentación da Banda Infantil
da Escola de Música.O
venres 2, no mesmo lugar e á
mesma hora, Crónicas de
Avilés de Taramancos,histo-
rias da súa estadía en Colom-
bia por Avelino Gonzáleze
Juamma Varela. Continua-
mos no mesmo sitio e hora-
rio, Avilés, dinamizador so-
ciocultural, será o tema que
traten Pilar Sampedro, Ma-
nuel Barreiro, Socorro
Santos,e Manuel Dourado.
E o domingo 4, nos xardíns

do Paseo de Manuel Antonio
ás 20:30, inauguración do
Monumento á Rianxeira.

RibadeoRibadeo
■ EXPOSICIÓNS

O SOÑO DA TERRA
Baixo este título poderemos
ollar as fotografías de Rosa
Veiga,acompañadas por tex-
tos de Patricia Cacharreo,
no Auditorio Municipal.

■ TEATRO

RÍO BRAVO
Que Chéverelevou ás tábo-
as a comezos dos 90. Esta é a
versión renovada, con cinco
intérpretes, como Miguel de
Lira, e dous músicos, que re-
crean a 15 personaxes do sal-
vaxe oeste. Gañadora do
María Casaresao mellor
musical orixinal e á mellor
escenografía, estará no Audi-
torio Municipal o domingo
4 para representar esta obra.

SadaSada
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO
Mostra deste vello e reco-
ñecido fotógrafo da Costa
da Morte que poderemos
ver na Casa da Cultura Pin-
tor Llorens.

SantiagoSantiago
■ CINEMA

VERSIÓN ORIXINAL
A sala Yagoorganiza un ci-
clo en versión orixinal du-
rante maio. Poderemos ver
estas películas do xoves 1
ao luns 5 e do xoves 8 ao
luns 12. As proxeccións son
ás 18 h., 20:15 h. e 22:30 h.,
a excepción dos sábados
que non se realiza a das 18
h. Máis información en
www.salayago.com. 

■ CONFERENCIAS

CARLOS CASARES
Continúa o ciclo arredor da
figura do escritor. O martes
6, Antón Baamonde, Car-
los Fernándeze Henrique
Monteagudo falarán, das
19 h.en diante, sobre Car-
los Casares na cultura,na
facultade de Filosofía. O
xoves 8 na fundación Gon-
zalo Torrente Ballesterás
19 h., a conferencia xirará
en torno a Testemuños
dunha singladura vital,
coa participación de Carlos
Barros, Arturo Lezcano,
Manuel Rdguez. Álvarez
e Damián Villalaín.

■ DANZA

BEA FUENTES
Esta bailarina galega vai es-
tar na sala Nasao venres 9
ás 22 h. e o sábado 10 ás 23
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Con motivo da presentación do seu novo
disco Música grabada, saltos y cánticos,
van levar o seu cocktel de garaxe, punk e
mongolismo a PONTEVEDRA , á sala Ca-
mawey, este xoves 1 ás 22:30 h.; o ven-
res 2 estarán no Rock Clubde OURENSE
ás 21 h.; na CORUÑA tocarán o sábado 3
na sala Praia Clubedas 00 h. en diante.♦

DoctorDoctor ExplosiónExplosión

Estarán na sala
Oh! de VIGO este
xoves 1 presentan-
do o seu álbum de-
but Last Summer,
composto por 17
cancións con te-
mas cantados en
inglés, francés e
español. Pola CO-
RUÑA van pasar o
venres 2 pola sala
Mardi Gras. En
L UGO tocarán o
sábado 3 no Clavi-
cémbalo.♦

4 4 TTeen Killerseen Killers

Esta banda de gaiteiros de folc
galego vai tocar no teatro Prin-
cipal de PONTEVEDRA o venres 2
ás 21 h.para presentar o seu dis-

co Unha noite non é nada. Da-
rán outro concerto no C.C.Cai-
xanovade VIGO o sábado 3 ás
20:30 h.♦

TTrr eixaduraeixadura

Os
Diplomáticos

tocarán o
próximo

venres 9 en
LUGO.

PACO VILABARROS

É
significativa
a cantidade
de mostras
sobre a
maré negra
causada
polo
Prestige en
toda Galiza.

Esta ponte
festiva
vai ser
aproveitada
para
celebrar
os maios
en moitos
lugares.
Como en
PONTEVEDRA
onde era
tradición
facelo,
tamén, con
barcos.
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h. para estrear a súa nova
montaxe Estaba lo bastan-
te cerca...

■ EXPOSICIÓNS 

MANUEL SENDÓN
A colección fotográfica, ti-
tulada Cuspindo a Barlo-
vento, está exposta no Mu-
seo do Pobo Galegoata o
25 de maio. Entrada libre.

PEREJAUME
Fotografías, deseños e unha
vídeo instalación do artista
catalán podermos ollalas na
galería Trinta (Virxe da
Cerca 24) ata o 6 de xuño.
De orixes subrrealistas, a
obra de Perejaume vencé-
llase tanto á vangarda histó-
rica como a localismos da
cultura catalá. Desde aque-
la, no seu traballo hai unha
serie de constantes como
son o debuxo entendido co-
mo fío narrativo, o especta-
dor como imprescindíbel, a
toponimia e os percorridos
asi como a escrita. Móvese
entre o real e o imaxinario
con retranca e intuición po-
ética, cuestionando os mé-
todos tradicionais do paisa-
xismo pictórico.

PRÊT-À-PORTER
Esta instalación de Manuel
de la Rosa poderá ser olla-
da no coro da Igrexa da
Universidadeata o 31 de
maio en horario de 11 h. a
14 h. e de 17 h. a 20:30 h.
de luns a sábados, e polas
mañás os domingos.

O XENIO
DA CARICATURA
Esta mostra adicada a Ho-
noré Daumier poderá ser
visitada, ata o mes de xullo,
no Auditorio de Galicia.

ARTURO BREA PASÍN
Fillo destas dúas coñecidas
familias composteláns (ar-
tistas e políticos), de longa
e recoñecida traxectoria,
expón agora as súas escul-
turas e relieves na galería
José Lorenzoata o 14 de
maio. De luns a sábado de
11:30 a 14 de de 17:30 a 21
h. Domingos á mañá.

ÁLVARO DE LA VEGA
Ata o 8 de maio poderemos
visitar unha mostra das súas
esculturas na galería Espa-
cio 48.

TEO SORIANO
A galería Paloma Pintos
mostr as súas pinturas ata o
9 de maio.

JOSÉPEDRO CROFT
Dedicado fundamentalmen-
te á escultura e o debuxo, o
portense crea situacións
ambiguas que se atopan no
límite da estabilidade. A tra-
vés da selección dunhas
trinta pezas recentes, a ex-
posición é concibida como
unha grande instalación on-
de todas as obras gardan re-
lación entre si. Ata o 22 de
xuño no CGAC.

EVA KOCH
O CGACé o escenario des-

ta mostra da artista danesa.
Presenta o seu proxecto Vi-
llar como primicia no Esta-
do; proxecto co que partici-
pou na Bienal de Venecia e
no que narra a historia da
súa nai, unha “nena perdi-
da” da Guerra Civil españo-
la e o reencontro familiar
durante os anos sesenta.

MARTA CASTRORGUEZ.
A tenda de cultura biolóxica
O Neno Labrego(Rúa Trave-
sa 4) serve de escenario para a
súa mostra de pintura, en téc-
nica mixta, titulada Smoking
Room,organizada pola A.C.
Eladia. Ata finais de xuño.

XOGOS DEESCALA
Esculturas, pinturas, fotogra-
fías e vídeos, dos fondos do
CGAC fundamentalmente,
conforman esta mostra, se-
gunda dunha serie de catro
(Olladas Cómplices, Xogos
de Escala, Pegadas de Luz e
Agardando unha chamada)
que teñen como obxectivo o
estudo dos fondos artísticos
do Centro Galego de Arte
Contemporánea, onde a po-
deremos ollar ata o 29 de xu-
ño. Se a base narrativa de
Olladas Cómplicesforon re-
latos de Paul Auster, Edgar
Allan Poe e Salvador Elizon-
do, para Xogos de Escalaes-
cóllense textos de Marcel
Proust, Jorge Luis Borges e
Jonathan Swift e entre os ar-
tistas reunidos están Mónica
Alonso, Stephan Balkenhol,
June-Bomb Bark, Frank
Breuer, Filipa César, William
Engelen, Suso Fandiño,
Ellen Harvey, Andrés Pinal,
Karin Sander, Thomas
Schütte, Baltazar Torres...

MUNIATEGIANDIKOETXEA
Mostra, que baixo o título
Para ti, contigoestará, ata
o 2 de maio, na galería
Trinta. Crea unha proximi-
dade co espectador, ao que
pretende involucrar na
obra. Esta conexión exten-

dese ao espacio, xa que a
exposición foi creada a pé
feito. As pinturas e obxec-
tos tridimensionais forman
parte dun todo indisolúbel.

CIUDADES/INFRAGANTI
Fotografías de Chema
Pardo, ata o 1 de xullo na
Igrexa da Universidade.

COLECCIÓN ÉTNICA
Unha selección de fondos
da Fundación Granellpo-
derán ser ollados, ata o 2 de
xuño, na súa sede.

■ MÚSICA

RNR KAMIKAZES
Catro bandas de diferentes
puntos do Estado deciden
xuntarse baixo este común
denominador para progra-
mar 4 concertos nas súas
respectivas cidades. Trátase
de The Amphetamine Ea-
ters (Barcelona), Mallory
Knox (Madrid), Los Paniks
(Bilbo) e Samesugas(Com-
postela). Estarán en Com-
postela, na sala Nasa, o sá-
bado 3 das 21:30 h. en dian-
te por un prezo de 8 euros.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Dá un concerto, acompaña-
da polo violonchelista Asier
Poloe baixo a batura de Ros
Marbà o vindeiro xoves 8
ás 21 h. no Auditorio de Ga-
licia. O prezo da entrada é
de 9 euros. Información en
www.auditoriodegalicia.org. 

MALADANÇA
Esta agrupación musical,
dirixida por Francisco
Luengo, vai interpretar o
venres 9 ás 21 h. unha serie
de Cantigas de Santa Ma-
ría do rei Afonso X. Será

no Auditorio de Galiciapor
un prezo de 3 euros.

FESTIMAD 03
A presentación deste festival
será realizada coa actuación
en directo de The Dismal,
Kannon e N.D.NO.o xoves
8 ás 21:30 h. na sala Nasa.

■ TEATRO

O CABODANO
O teatro Principal será o
escenario desta produción
do Teatro do Aquí o mér-
cores 7 e o xoves 8.

TÍTERES
A sala Yagoten unha amplia
programación: o sábado 3
ás 17 h., o domingo 4 ás
12:30 h. e o luns 5 ás 10:15
h. e ás 11:45 h. actuará a
compañía arxentina Aso-
mados y escondidosco es-
pectáculoEl huevito de ida
y vuelta(a partir de 3 anos).
Jiñol é a montaxe que
Trompicallo vai represen-
tar o sábado 10, domingo 11
e luns 12 ás mesmas horas.

INTERESCENA03
Programa de encontros tea-
trais que ten lugar no Salón
Teatro; o xoves 8 e venres 9,
La Zaranda (Madrid) vai
representar a montaxeNi la
sombra de lo que fuimosás
21 h. por un prezo de 6 euros.

X ANIVERSARIO
TEATRO GALÁN
O venres 9 e o sábado 10 ás
22 h. vai ter lugar no Galán
un programa especial que
integra teatro, musica e dan-
za para celebrar a abertura
do teatro hai 10 anos. No es-
pectáculo van participar Mi-
guel Azguimecun recital en
torno á palabra e a activida-

de de escribir entendida co-
mo xesto instrumental; Do-
minik Borucki achegarase,
desde Alemaña, para estrear
o seu espectáculo de danza
Falar sobre a vida –gratis–;
tampouco van faltar Mofa e
Befa que tamén aproveita-
rán a ocasión para estrear a
súa nova montaxe Acto sen
palabras II, baixo a direc-
ción de Quico Cadaval; o
espectáculo compleméntase
coa actuación dePablo Tu-
base o Cuarteto da Banda
de Lalín que lle ofrecerán
ao público un Entremés ja-
ponés. Máis información en
www.teatrogalan.com.

TTuiui
■ ACTOS

FEIRA DE ARTESANÍA
Dentro do programa de acti-
vidades que van ter lugar en
torno a esta festa, hai varias
actuacións: o sábado 3 ás 12
h., o grupo folclórico Mos-
teiro tocará no acto inaugu-
ral; ás 17 h. haberá anima-
ción musical nas rúas da man
de Porta da Pía;ás 18:30 h.,
os títeres de Cachirulo re-
presentarán O Rei Artur e a
abominable dama. O do-
mingo 4 poderemos escoitar
a Lembranzas da Terra e
haberá animación na rúa por
O cego dos monifantes;ás
18 h. van actuar os malaba-
ristas de Malabaranda.

■ CONFERENCIAS

TUI: PASADO,
PRESENTE E FUTURO
Do 1 ao 3 de maio na sala
de conferencias da Área Pa-
norámica haberá un ciclo
de charlas sobre a historia
da vila. Comezan o xoves 1

ás 10 h. cunha charla sobre
Xeografía humana, arque-
oloxía, historia e arte me-
dieval; o venres 2 falarase
sobre Historia moderna,
contemporánea, arte mo-
derna e contemporánea;o
sábado 3 as charlas versarán
sobre Arquitectura, musea-
lización e patrimonio. 

■ DANZA

COR
Este espectáculo vai poder
ser visto o venres 2 no audi-
torio da Área Panorámica
da man da Cía. de Danza.

■ EXPOSICIÓNS

XOSÉLUÍS DE DIOS
A galería Trisquel e Medu-
lio (Corredoira 13) acolle
unha mostra deste artista
que pode ser visitada en ho-
rario de 10:30 h. a 13:30 h.
e de 17:30 h. a 21 h. de luns
a sábados.

■ TEATRO

CHEIRO DE ESTRELASII
Esta comedia de Fulano,
Mengano e Citanopoderá
ser vista na Área Panorá-
micao vernes 9 ás 21:30 h.
Trátase dos acontecemen-
tos desenvolvidos durante
a gravación dun magazine
imaxinario da “TVJÁ” da
man dun presentador cha-
mado “Foljoso”.

VVerínerín
■ EXPOSICIÓNS

MATERIAL
DE REFUGALLO
Na Casa do Escudopode-
mos asistir a esta mostra
feita con material que apa-
rentemente xa non é útil.

VVigoigo
■ CINEMA

A MÁQUINA DO TEMPO
O colectivo Nemode fanta-
sía e ficción vai proxectar es-
ta fita de Simon Wellso xo-
ves 8 ás 20 h. no café Uf.
Despois haberá unha tertulia.

ÓPERAS PRIMAS
ESPAÑOLAS
Este ciclo terá lugar durante
maio no C.C. Caixanova.
Proxectaráse El traje (Alber-
to Rodríguez), Lola vende
cá (Llorenç Soller), Nóma-
das (Gonzálo López Galle-
go), Nos hace mucha falta
(Juánjo Jiménez)e Cáctus
(Pau Freixas). Información
en www.caixanova.es.

O GRAVADO CALCOGRÁFICO
O museo de Belas Artes da CORUÑA or-
ganiza, para o mércores 21 e o venres 23
de maio, este obradoiro que estará diri-
xido por Anne Heyvaert,da Facultade
de Belas Artes de Pontevedra. A activi-
dade consta dunha introdución ás diver-
sas técnicas do gravado calcográfico, re-
cursos de estampación en negro e cores,
plantillas, collagecon papeis, etc. Máis
información chamando ao 981 223 723
ou www.amigosmuseo.com. 

ESTABILIDADE ORZAMENTARIA
A Fundación Barriéda CORUÑA orga-
niza, para o 15 de maio, este seminario
no que se vai analizar o pacto que esta-
bleceu un marco de vixilancia multila-
teral para garantir a disciplina orza-
mentaria dos países que acceden  á ter-
ceira fase da UEM. Tamén se analiza-
rán as críticas xurdidas nos países
membros baseadas nas dificultades que
teñen no intre de aplicaren políticas
económicas propias unha vez perdida a
soberanía sobre a política monetaria.
Máis información en www.fbarrie.org
ou chamando ao telf. 981 221 525.

TALLER DE DANZA
O teatro Galánde COMPOSTELA organi-
za un novo taller, que desta volta estará
impartido por Dominik Borucki (Ale-
maña). Este curso tratará de aprofundar,
tanto na técnica coma na improvisación,
que para este bailarín debe xirar en tor-
no a dous principios: o uso da gravita-
ción do corpo en relación ao equilibrio e
a idea dun centro do corpo para inicio do
movemento. Nos exercicios de improvi-
sación estudiarase a conexión do tempo
coa claridade de movementos e a pre-
sencia dos movimentos improvisados.
Para máis información ou para inscribir-
se visitar www.teatrogalan.com ou cha-
mar ao telf. 981 585 166.

CERTAME LITERARIO XUVENIL
DAS LETRAS GALEGAS
Organizado polo concello de VILALBA
co obxectivo de promover a creatividade
literaria e destinado ás crianzas da Terra
Chá, para os que se establecen dous pre-
mios: Manuel Mato Vizoso e o Xosé Ma-
ría Chao Ledo, dotado cada un deles con
210,35 euros e un diploma para o mellor
traballo. Para o ámbito do concello, os

premios que se establecen e a súa dota-
ción son: Xosé Lois García Mato(120
euros en material escolar e deportivo),
Antón García Hermida(90,15 euros en
material escolar e deportivo), os premios
Carmiña Prieto Roucoe Avilés de Tara-
mancoscon 60,10 euros en material es-
colar e deportivo. O prazo de admisión
de traballos remata o sábado 10 ás 12 h.
e a entrega dos premios terá lugar o Día
das Letras Galegasno auditorio munici-
pal coa actuación do grupo A Quenlla.
Máis información no telf. 982 510 305
ou visitar www.vilalba.org. 

ALECRÍN-ALACRÁN
Está aberto o prazo de presentación de
candidaturas á X edición destes premios,
aos que poden ser presentadas persoas,
grupos, institucións de ámbito nacional e
internacional. Para o premio Alecrínha-
berá que propoñer persoas que destaca-
ran na defensa dos dereitos das mulleres,
e para o Alacrána quen actuara, de xei-
to notorio, en detrimento dos dereitos
das mulleres. As propostas deberán ser
presentadas, co maior número de datos
antes do 16 de maio no local social de

Alecrín (García Barbón 30-5º ofic. 8 -
VIGO) ou a través de info@alecrin.org. A
entrega dos premios realizarase no de-
curso dunha festa. Máis información no
telf. 986 439 459 ou www.alecrin.org. 

XORNADAS BAL Y GAY
A Biblioteca Públicade LUGO vai aco-
ller, o vernes 9 e o sábado 10, unhas xor-
nadas adicadas a este estudoso da músi-
ca. O venres 9 vaise falar sobre a súa fa-
ceta como musicólogo; da súa relación
co teatro europeo; relembrarase algunhas
andanzas da súa etapa mexicana; anali-
zarase a súa situación en Lugo e no exi-
lio en México; haberá unha mesa redon-
da para debatir sobre a música e as ideas
en tempos de incertidume; a xornada re-
matará ás 21 h. cun concerto no Círculo
das Artesdo grupo instrumental Siglo
XX. O sábado 10 as charlas versarán so-
bre os seus escritos, da súa visión dos in-
telectuais do seu tempo, e, Jesús Villa
rematará as xornadas cunha conferencia
titulada Bal y Gay, un maestro.Para ins-
cribirse hai que enviar un correo electró-
nico a cj112110@xunta.es ou un fax ao
981 544 887 antes do 5 de maio.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CAMIÑOS DA MEMORIA
A asociación cultural Colectivo Ca-
miños da CORUÑA organiza unha
serie de roteiros para os vindeiros
meses. En maio, o domingo 4,  terá
lugar o roteiro da Ponte Baxoi,con
visitas a San Pantaleón, O Porto,
Chantada, Abrodos, Vila Demeus,
O Gas, San Paio, San Martiño, Tio-
bre e Hospital. A inscripción para
participar nos roteiros é de 1,5 eu-
ros. Os autobuses saen da estación
dos mesmos ás 11 h. para volver
pola tarde. Máis información no

telf. 696 507 825, colectivocami-
nos@iespana.es, ou  http://colecti-
vocaminos.iespana.es.

VEN AO CAMIÑO
A asociación cultural O Burgode
PONTEVEDRA organiza esta excur-
sión, programada pola Consellería
de Cultura. Trátase de realizar un-
ha convivencia de 2 días coñecen-
do e percorrendo algúns dos tra-
mos do Camiño de Santiago. De
querer máis información pódese
obter na citada asociación.♦

En RotaEn Rota

Co gallo da
presentación
do FestiMad,
The Dismal,

na foto,
Kannon e
N.D.N.O

tocarán o
xoves 8 en
SANTIAGO.
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■ EXPOSICIÓNS

ENSAIO SOBRE O TEMPO
Este é o título da mostra de
Roberto Santandreu, fo-
tógrafo chileno radicado en
Portugal, que pode ser olla-
da na sede do Instituto
Camões(Pza. Tenente Al-
meida) ata o 16 de maio.

AS HORAS DISTINTAS
Este é o título da mostra de
pintura que Félix Agüero
ten aberta na galería Alame-
da, ata o 8 de maio.

PETER SCHUYFF
Ata o 24 de maio poderemos
visitar unha mostra da súa
pintura na galería Ad Hoc.

ALFRED X. BALASCH
Expón, xunto con Santi
Queralt e Carles Sapena,
na galería Alameda Van-
guardiaata o 8 de maio.

A MAXIA DA COR
Pinturas de Lorenzo Ma-
cias, tata o 5 de maio, na
galería Dua2.

ANTONIO MURADO
A galería VGO acolle unha
mostra coas súas pinturas
ata o 2 de maio.

DESTINO A LIBERDADE
Recolle a pintura española
do informalismo ao século
XXI e pódese visitar no
Centro Social Caixanova.

MALAS ARTES ‘03
Título do ciclo de mostras
que poderemos visitar na sa-
la Dos Peiraos (Constitu-
ción 14 1º) ata o 4 de maio
de 2003. Prototiposé a mos-
tra que recolle os traballos
de Natalia Martín, Laura
M. Álvarez, Rafael Iturria-
ga, Ernesto González, Ca-
milo Rodríguez, Sara Va-
quero, Olalla R. Franco,
Begoña Rodríguez, Belén
Prieto e Paula Pérez.

BUCIÑOS
Mostra no C.C. Caixanova,
ata o 18 de maio. Máis in-
formación en www.caixa-
nova.es.

1950-2000: ARTISTAS
PARA A HISTORIA
O centro social Caixanova
acolle esta mostra. Neste
mesmo lugar pode ollarse
as fotografias Mans Salga-
das, que recolle o traballo
de Javier Teniente.

PRESTIGE
Mostra colectiva solidaria
que acolle a Casa das Artes.

O REFUXIO DEPOSEIDÓN
Mostra audiovisual sobre o
mar, Vigo e o seu porto que
poderá ser visitada no novo
Centro Social Caixanova
(entrada Velázquez Moreno).

VIGO VISIÓNS
O MARCO acolle unha

mostra da colección foto-
gráfica do Concello. Entre
outras, poderemos ver
obras de Sebastião Salga-
do,  Xurxo Lobato, Oli-
vo Barbieri, Xulio Co-
rrea, Vari Caramés, Sue
Parker, Paul Reas ou
Larry Fink. Máis infor-
mación en www.marcovi-
go.com.

ARTE-AXUDAA GALICIA
Do grupo plástico Marea
Branca e que podemos
ollar na Casa das Artes.

MELODRAMA
O MARCO alberga esta
mostra na que participan 34
artistas que traballan en dis-
tintos soportes e aos que
une a utilización das técni-
cas melodramáticas nas sú-
as obras. Melodramachega
a Vigo tras exhibirse no Ar-
tium de Vitoria e no Centro
José Guerrerode Granada.
Creadores como Darren
Almond, Liza Lou, Kenny
McLeod ou Natalie Meli-
kian que volven á valora-
ción e á expresión dos sen-
timentos, fronte á aproxi-
mación lóxica e conceptual
das décadas dos 60 e 70, e á
análise histórica e socioló-
xica que dominou a arte nos
oitenta. Pintura, escultura,
fotografía, vídeo e instala-
cións. Non todos son melo-
dramáticos por elección, in-
tención ou xuízo, pero to-
dos recoñecen as posibili-
dades do xénero e empréga-
no conscientemente. Ata o
21 de xuño

UP-DOWN
Esta mostra recolle os pre-
mios GranDeAreade apor-
tación á arquitectura da edi-
ción do 2002, e estará no
COAG (Marqués de Vala-
dares 27).

■ LEITURAS

DE VIVA VOZ
O luns 5 ás 20 h. vai ter lu-
gar unha lectura de Textos
de Avilés de Taramancos
dirixida por Álvarez Các-
camo e interpretada por
integrantes da compañía
Fulano, Citano e Menga-
no. Será na Casa do Libro
e está organizado por En-
clave.

■ TEATRO

MULLERES DO PORVIR
Esta montaxe do Teatro
Lúa vai estar no escenario
do C.C. Caixanovao luns 5
e o martes 6.

ARSÉNICO POR FAVOR
Farsa en tres actos escrita
por Joseph Kesselringque
fala sobre dúas anciás sol-
teironas, doces e adorables
que se adican a levar ho-
mes sós á súa casa de Bro-
oklyn para os envenenar e
rematar coa súa agonía, ata
que un crítico de teatro
chega á súa casa e descobre
a verdade. Dirixida e pro-
ducida por María Andura
e Paco Penavai estar no
C.C. Caixanovao xoves 8
e venres 9 ás 20:30 h.

VVilaboailaboa
■ MÚSICA

THE SUNDAY TRUCKERS
Este sábado 3 van tocar na
Raíña Lupapara presentar
o seu disco Custom Shop.

VVilagarilagarcíacía
■ TEATRO

BABY BOOM
NO PARAÍSO
A casa da cultura vai ser o
escenario desta representa-
ción de Rara Avis.

VV ilalbailalba
■ CINEMA

HABLE CON ELLA
O ciclo Tardes de Cinema
continúa o domingo 4 coa
proxección desta oscarizada
película de Pedro Almodó-
var ás 17 h. no Auditorio
Municipal.Entrada de balde.

■ MÚSICA

AUTE
Estará o sábado 10 no Audi-
torio Municipalpara dar un
concerto das 21 h. en dian-
te. As entradas estarán á
venda con tres días de ante-
lación no Conservatorio en-
tre as 16 h. e as 20 h.

VViveiriveir oo
■ TEATRO

¡FURGA GARABELA!
A compañía Volta e Dalle
vai estar o venres 2 no tea-
tro Pastor Díaz con esta
montaxe.

JIÑOL
O mércores 7, Títeres
Trompicallo levará ao es-
cenario do teatro Pastor Dí-
az este espectáculo.

Xinzo de L.Xinzo de L.
■ EXPOSICIÓNS

CARTEIS DO ENTROIDO
A Casa da Culturaacolle un-
ha mostra cos traballos pre-
sentados ao concurso de se-
lección do cartel do entroido.

PorPortoto
■ EXPOSICIÓNS

25 DE ABRIL
Os cartaces como os murais
marcan formas diferentes
de vivencias da liberdade
conquistada en 1974. Esta é
unha pequena mostra das
decenas de exemplos que o
Museu Nacional de Im-
prensa posue alusivos ao 25
de Abril e que podemos
ollar no Forum do FNAC
ata o 4 de maio. 

LisboaLisboa
■ MÚSICA

5as FEIRAS HOT
Ata o 16 de outubro Hot
Club organiza no Picoas
Plaza (Tomás Ribeiro 65)
unha serie de concertos de
jazz, ata un total de 28, de
entrada libre, todos os xo-
ves entre as 18 h. e as 19:30. 

■ EXPOSICIÓNS

ARTEFACTOS
O escultor Rui Vasquezde-
senvolve un interesante diá-
logo entre dúas formas dife-
rentes de cultura e arte. A
mostra combina as pezas do
escultor coa súa colección de
arte africana. Unha extraor-
dinaria riqueza e multiplici-
dade de solucións formais,
cromáticas, a evidencia de
detalles, a alteración da esca-
la ou a síntese de elementos
formais son apenas algúns
dos elementos deste diálogo
entre artefactos. Ata o 2 de
maio na galería Cisterna,fa-
cultade de Belas Artes da

Universidade de
Lisboa.

DINOSSÁURIOS
Organizado polo
Museu de História
Natural, a Faculda-
de de Belas Artes e
a Reitoria da Uni-
versidade, é unha
mostra de modelos
robotizados, sobre
hábitos de vida e
adaptacións ao
meio destes ani-
mais. Un conxunto
de 18 modelos, ca-
se todos agrupados
en escenas e elabo-
rados de acordo
con as maís recen-
tes informacións,
acompañados por
unha exposición de
fóseis de dinosau-
rios carnívoros. No
Museu Nacional de
História Natural
(Rúa da Escola Po-
litécnica 58) ata o

18 de maio. Máis informa-
ción en www.mnhn.ul.pt

MálagaMálaga
■ CINEMA

AGUIÑO, SOBREVIR
AO PRESTIGE
Este domingo 4, dentro do
programa do Festival de
Málaga, terá lugar a estrea
deste documental da reali-
zadora galega Sandra Sán-
chez,producido por Conti-
nental TV, no que se abor-
dan as consecuencia sociais
e económicas producidas
polo vertido do chapapote
nesta vila mariñeira e que
ten o valor de servir de con-
trate coa vida antes do acci-
dente, para o que se parte
das imaxes recollidas da se-
rie documental Moito Mar,
da mesma directora, con
personaxes reais e emitida
pola TVG en 2000. 

MadridMadrid
■ EXPOSICIÓNS

CAMPO MAGNÉTICO
A galería Antonio Machón
(Conde de Xiquena 8) aco-
lle esta mostra de Antón
Patiño que pode ser visita-
da, de martes a venres, de
11 h. a 14 h. e de 17h. a 19
h. ata o 17 de maio. Máis
información en www.anto-
niomachon.com.♦

O DESPERTAR
www.geocities.com/odespertar

Montaxe da aula de teatro universitario
Mariacastaña de Ourense. A páxina elec-
trónica inclúe información sobre o calen-
dario de actuacións, fotos, texto, o grupo,
a obra, o autor, reparto, ficha técnica e ar-
tística, contacto e enlaces.♦

AA RedeRede
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■ Ando á procura dun melenudo na-
cionalista co que facer boas migas,
habelos hainos, o caso é atopalos. Mo-
za de 28 anos, bon, meniña que se ne-
ga a medra. G.Z. Outeiro 2, baixo es-
qu. Cela - 15668 Cambre (A Coruña).

■ Moza checa, licenciada en pedago-
xía, ofrécese para coidar crianzas
en Santiago, con informes. Tamén
para clases particulares ou tradu-
cións do checo e francés. Telf. 629
674 579 ou no correo electrónico kry-
sarka@email.cz.

■ Véndese Toyota Yaris, tres anos,
ar condicionado, totalmente novo.
Telf. 677 730 802.

■ Véndese Huskies Siberianos vaci-
nados e desparasitados. Económicos.
Telf. 986 116 240 ou 651 477 567 (Pilar).

■ Xa na rúa o nº 10 de Manesquerda,
publicación de Esquerda Nacionalis-
ta-Mocidade a 1,50 euros. Coa pre-
sentación da VIII asemblea de EN-Mo-
cidade; entrevista a Uxía Senlle; artigos
de Xurxo Gregorio e Xosé Anxo Laxe;
análixe da problemáticas das drogas;
colaboración de Patxi Zabaleta (Aralar)
e de Carlos Taibo (sobre o conflito do
Irak). As persoas interesadas poden di-
rixirse a enmocidade@hotmail.com

■ Busco apartamento ou piso en Re-
dondela para unha persoa (ou, tamén,
para compartir). Telf. 650 704 428.

■ Lorena Lores, cantautora arxenti-
na, imparte clases de canto (técnica
vocal). Tlfn: 620 450 724.

■ Véndese Peugeot 205 diesel, bo
prezo. Tlfn: 650 678 460.

■ Véndese máquina de soldar tubos
de polietileno (plásticos) en garantía e
con soamente 10 horas de uso. Tlfn:
986 509 339 ou 650 678 460.

■ Alúgase apartamento ou cuartos
económicos en casa de campo (Li-
ra-Carnota) en Semana Santa, ve-
rán, pontes... Telf. 649 217 094 ou yul-
corp@hotmail.com

■ En Tapia de Casariego (Asturias)
alugo casa nova de campo con xar-
dín, barbacoa, canastra de balonces-
to, por fins de semana (venres a do-
mingo) por 90 euros. Perto da praia e
montaña. Contacto coa natureza. Telf.
667 293 752 ou 667 268 199.

■ No Freeware World Team xa temos
máis de centro trinta programas in-
formáticos propios ou traducidos
ao ga lego. Visí tanos en ht tp :
//www.all4you.dk/FreewareWorld/link
s.php. Aceptamos todo tipo de suxes-
tións e colaboracións.

■ Alugase vivenda turística en Mei-
ra (Lugo) , xunto ao nacemento do Mi-
ño, recén restaurada, 3 cuartos do-
bres con baño, cociña, calefacción e
10.000 m. de terreo. Fin de semana
ou temporada. Telefonos: 982 331
700 e 686 753 105; chamar ás noites.

■ Ofrécese transportista con plata-
forma elevadora de 3.500 kg de car-
ga/ 10 palets. Galiza e Norte de Por-
tugal. 986 252 710 e 619 416 041.

■ Música clásica para bodas, dife-
rentes grupos de cámara e voz. 981
507 925 /  650 829 491.

■ Algibeira patriótica. Com o escudo da
Galiza bordado a cores acima do nome
do nosso país. Material resistente em azul
marinho, verde erva e gris obscuro. Petos
para o telemóvel e a documentaçom e ou-
tros espaços. Adaptável para levar como
bolso ou à cintura. Medias 15 x 20 cm.
Preço 10 euros (mais gastos de envio).
Enviar petiçons a nosup-vigo@nosgali-
za.org, ou chamando para o 679 533 749
(ver modelo en www.galizalivre.org).

■ Persoa nova ofrécese para coida-
do de nenos e limpeza en Santiago.
Telf. 670 804 918 / 665 494 575

■ En Lira, Carnota, alúgase aparta-
mento a carón da praia completamen-
te equipado para 4 persoas. Con vistas
ao mar. Semana Santa e semana de San
Xosé. Telf. 981761 144 / 666 843 997.

■ Matrimonio con amplia experien-
cia como veterinarios, ofrécese pa-
ra traballar en explotacións ou coo-
perativas en calquera lugar do país.
Tlf. 986 434 001 (Preguntar por Ger-
mán ou Georgina).

■ Libroteca 21, catálogo de libros
de ocasión, especialidade en litera-
tura galega, filoloxía e historia. In-
clúe, tamén, discos e revistas. Con-
súltanos en http: //es.geocities.com/li-
broteca21/index.html

■ Aquí tes un amigo de 28 anos que de-
sexa chegar a ti, muller leal, sinceira, sen-
síbel, e disposta a compartir unha boa
amizade. Se tamén aprezas a literatura,
cine, música, entón temos moitas razóns
para sorrir. Xosé, carriza1@latinmail.com

■ Véndese R-21 curto, Turbo DX, to-
dos os extras e xogo de catro rodas de
reposto. Económico. Telf. 615 599 418.

■ Conferência Internacional de Solida-
riedade com a Galiza (Prestige) para or-
ganizar pessoas, entidades contactar no
Apdo. dos Correios 1012, Ferrol, CP 5406.

■ Licenciado, con ampla experiencia,
dá clases particulares ou a grupos de
Física e materias afíns (Termo, Mecáni-
ca, etc.) a estudantes universitários de
Enxeñerias, Peritos, CC do Mar, Quími-
ca, Física. Tamén de materias de ciencias
(física, química, matemáticas, tecnoloxia,
informática, etc.) a estudantes de ESO e
bacharelato. Zona de Vigo e Val Miñor .
Telfs. 659 142 836 ou 986 222 318.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Numerosas son as que se celebran este
xoves 1 de maio. A XXVFesta da Troi-
ta na PONTENOVA ; a V da Becerrana
PÓBOA DE SAN XIAO (Láncara); e a da
Filloa na MUIMENTA (Cospeito). A XL
Feira do Viño do Ribeiro,do venres 2 ao
domingo 4 en RIBADAVIA . Ata o domin-
go 4, VIII Festa da Caldeiradaen MA-
RÍN. A XII Cata do Viño de Vilacháo sá-
bado 3 e domingo 4; días nos que tamén
se celebra a IVFesta do Caneloou lo-
medro (codillo) na LAMA .♦♦

Feiras e FestasFeiras e Festas

Unha mostra de Buciños podémola
ollar no CC Caixanova de VIGO.



Con Fuxan facía máis de cen
actuacións ao ano. Agora, no
mesmo tempo, dá cen mitins.
Sempre enriba das táboas,
¿que diferencia atopa entre o
escenario e a tribuna?

Non moita porque sempre te
dirixes á xente. Nunha ocasión a
mensaxe que lanzas é musical e
noutra política. Sen embargo, a
actitude é a mesma. Ser compo-
ñente de Fuxandende 1972 im-
plica un posicionamento belixe-
rante ante o intento de asoballa-
mento do país e da nosa cultura.
Este mesmo sentir acompáñame
na miña faceta política.

¿E a recepción desas men-
saxes é a mesma?

No eido musical a reacción
do público é moito máis entu-
siasta. O país vibraba coas nosas
actuacións especialmente en lu-
gares pequenos. Os actos políti-
cos son máis fríos, pero noto cer-
to cambio da xente, máis dispo-
ñibilidade pola súa parte.
Sen embargo, non é o mesmo ac-
tuar para un público con ganas
de troula que facer política. 

¿En que terreo se sente
máis cómoda?

Nos dous ámbitos atópome a
gusto. Agora Fuxanten pouca ac-
tividade, con algún disco recom-
pilatorio e algunhas actuacións,
como a nosa participación nos
Concertos Expansivos organiza-
dos por Nunca Máis. Gustoume
moito, incluso actuei con morri-
ña, pero son moitas as cousas que
imposibilitan as actuacións.

¿E no ámbito político?
Na política síntome ben a pe-

sar de que a experiencia parlamen-

tar é nova para mín. Aínda non me
desenvolvo como debería e as ve-
ces síntome cohibida pola bagaxe
política doutros deputados. Ade-
mais, polo feito de ser muller pa-
rece que tes que demostrar moito
máis que o resto de compañeiros.

Volvendo ao público, ¿con
quen se queda, co Parlamento
ou coa xente que acode aos
concertos?

Prefiro a dos concertos, porque
é un tempo de lecer, no que non tes
que convencer a ninguén. Sen em-
bargo, o Parlamento tería que
transcender máis. O traballo que
desenvolves queda moitas veces
entre as catro paredes porque os
medios de comunicación públicos
están controlados polo PP. Resulta
moi difícil traballar cunha maioría
absoluta, onde o voto conservador
é case un mandato divino.

O seu compromiso levouna
a participar na política en Fis-
terra. ¿Non parece paradoxal
que unha muller da montaña
luguesa fose concelleira nunha
vila mariñeira?

Sempre tiven o lema de “co-
ñeza vostede Galiza co Maxiste-
rio”. Fun a Fisterra coma mestra,
pero alí onde estás tes un labor
que desenvolver. Topeime con
grandes diferencias, coa dificul-
tade do idioma, pero cando hai
vontade de integración e com-
promiso supéranse.

Despois de vivir no interior
e na costa, ¿como ve a situa-
ción das ‘dúas Galizas’?

As dúas presentan os mes-
mos problemas, o despoboamen-
to e a pouca capacidade dos go-
bernos para potenciar os sectores

productivos do país, tanto no
mar como no agro. En conse-
cuencia, o rural convértese nun
mundo sen expectativas. Na cos-
ta o problema é menor, pero a
emigración está facendo descen-
der moito a poboación.

Fuxan caracterizouse polas
súas letras de denuncia. ¿Con-
sidera que segue existindo com-
promiso na música?

Iso coido, porque o compro-
miso é cuestión de actitude e non
só de letras de denuncia. Certo
que moitos grupos non teñen es-
tas letras pero a súa preocupa-
ción polo  país é fortísima. Poño
por caso a Milladoiro. As nosas
letras respondían a convulsión

política e social dunha época, pe-
ro a situación mudou. 

¿E na política?
Aquí xa teño as miñas dúbidas,

porque noutros grupos utilízase o
galeguismo de xeito oportunista.

Fuxan foi a música dunha
xeración, pero parece que ago-
ra a xente nova prefire outros
estilos.

Fuxan fai música interxera-
cional e aos concertos acudía
xente de todas as idades. Coido
que continúa a pasar porque, por
exemplo, as amizades das miñas
fillas, de 15 e 22 anos, non só co-
ñecen ao grupo senón que nas
súas casa escoitan a nosa música,
aínda que a elas as sorprenda.♦

Nº 1.080
Do 1 ao 7 de maio
de 2003

China en corentena. A
compra dun produto
asiático pode traspasar

a neumonía. Cuba sofre co-
rentena desde o 62, contaxia-
ba a América Latina o virus
da esperanza. Ás veces nen

sequera a corentena serve e
hai que operar coma no Irak.
Ademais o Goberno chino
oculta os datos do andacio.
Non hai transparencia infor-
mativa. ¡Que diferencia coa
liberdade de expresión que

impera nos Estados Unidos!
Alí, por exemplo, sofriron o
atentado do Pentágono e axi-
ña deron unha información
amplia e detallada, co núme-
ro de xenerais falecidos e fo-
tografías abundantes.♦
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XOSÉ RAMÓN POUSA

Orebaño desconcerta-
do é un grande pro-
blema para calquei-

ra dirixente. E hai que dicir
que nos últimos tempos an-
divemos todos bastante des-
concertados. Diría eu que
dende o mes de novembro
en que naufragou o Prestige
ata o fin da guerra de Irak
nunca houbo tanta inquietu-
de no escenario político. “A
xente é simplemente dema-
siado estúpida para com-
prender as cousas”. Este
pensamento da clase diri-
xente brilantemente desen-
rolado dende a ironía por
Noam Chomsky reflicte o
pensamento dos noso pastor
principal, o señor Aznar e,
dende logo, do que semella
ser o dono do rebaño, o se-
ñor Bush.

E que nunha democracia
cun funcionamento normal
hai distintas clases de cida-
dáns. En primeiro lugar, os
cidadáns que asumen algún
papel activo en cuestións
xerais relativas ao goberno e
á administración. Aclase es-
pecializada, formada polos
que toman as decisións. E,
doutro lado, a maioría for-
mada polos espectadores
que delegan nos primeiros a
toma de decisións e agardan
pacientemente o resultado
das mesmas.

Harold Laswell, teórico
e fundador do moderno sec-
tor das comunicacións,
fronte a esta deixación na
toma de decisións advertía
que somos nós os mellores
xuices dos intereses e asun-
tos públicos, polo que, pre-
cisamente a partires da mo-
ralidade máis común, so-
mos nós os que temos que
asegurarnos de que eles non
van gozar da oportunidade
de actuar baseándose nos
seus xuizos erróneos.

Nesta dialéctica, propia
da sociedade americana de
comenzos do século pasado,
nace a industria das Rela-
cións Públicas co obxetivo
de tratar de controlar á opi-
nión pública, que é o maior
perigo co que se enfrentan as
corporacións dirixentes. Es-
ta industria é hoxe das máis
importantes e os seus méto-
dos son cada vez menos ex-
plícitos. Confúndese, en
moitas ocasións intenciona-
damente, con algo próximo
pero ao mesmo tempo lon-
xano, como é o xornalismo.
Cada vez máis comproba-
mos como baixo a etiqueta
do periodismo impóñenos
accións máis propias das re-
lacións públicas con formas
mesmo descaradamente au-
toritarias. Todo para afogar
esa cultura da disidencia
que, en determinados mo-
mentos, como o presente,
aflora indiscriminadamente
nunha alborada de groria pa-
ra disgracia dos que aínda se
pensan iluminados portado-
res dos valores eternos que
eles mesmo representan.♦

Ano XXVI.
IV Xeira.

O pacto galego
na construcción de España

MANUEL VEIGA

A renuncia á identidade a cambio do progreso. O tópico do atraso.
Os políticos atraidos por Madrid. A fecundidade das galegas.

A emigración como alternativa ao fracaso modernizador. As raices do caciquismo.
A caricatura dos galegos no exterior. A impotencia do galeguismo.

O castelán, lingua de prestixio. O papel da prensa.

Un novidoso ensaio
para entender o pasado e o presente.
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Tereixa Novo
‘Prefiro a xente dos concertos aos parlamentarios’

MAR BARROS
Alá polos primeiros setenta era capaz de actuar enriba dun carro
cos seus compañeiros de Fuxan os Ventos. Agora Tereixa Novo fala
dende a tribuna do Parlamento como deputada do BNG. Dúas rea-
lidades diferentes que a subiron aos escenarios de todo o país e co-
as que coñeceu os problemas das “dúas Galicias” e o compromiso. 

A. PANARO




