
SEN CHEGAR AO EXTREMO DOS TEMPOS DEGUERRA,
cando o que se movía non saía na foto, sería bo que no PSOE im-
perase unha maior unidade interna e unha liña política clara. O oco-
rrido na Asemblea de Madrid, a maiores dun posíbel caso de co-
rrupción, pon de manifesto as discrepancias internas existentes a res-
pecto dos pactos con IU. Non hai que esquecer que a liña de Tama-
yo segue o rego trazado hai poucos días por Bono cando refugou os
pactos con Llamazares e preconizou a pesca nos caladoiros da de-
reita. O rexeite desta proposta por parte de Zapatero está probabel-
mente detrás do ocorrido na cámara lexislativa da Comunidade. Por
se fose pouco, isto ocorre, ao mesmo tempo que o PSE parece dis-
posto a entregarlle gratuitamente Álava ao seu principal contrincan-
te. Quizá manterlle a certos individuos o carné de militante ofreza
réditos electorais momentáneos, pero a longo prazo, como se acaba
de ver, causa graves danos aos intereses globais do partido. Esta
lectura vale tamén, e moito, para Galiza, onde o PSdeG convive
internamente con políticos que máis que exercer a lexítima discre-
pancia, parecen desfrutar coa cambadela interna, caso de Francisco
Vázquez. E non parece casualidade, senón un elemento de cohe-
rencia co propio ideario, que a asa máis á dereita e máis centralista
do partido seña tamén a máis proclive ás corruptelas urbanísticas.♦
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Editorial Galaxia recupera o espírito innovador da histórica
Illa Nova, adentrándose así nun novo territorio literario
onde a literatura se renova na procura
doutros universos estéticos. Accidental,
de Darriba, inaugura o relanzamento desta
colección. Unha historia cargada de ironía
sutil e episodios sorprendentes que explora
as trampas e servidumes da identidade,
a submisión e a súa expresión na
degradación da memoria colectiva.
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complexos’
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Os EE UU cambian
a estratexia das armas
de destrución masiva
pola das foxas
comúns no Irak
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Anxo Quintana (BNG)
e Emilio P. Touriño

(PSOE) tras a sinatura
do pacto municipal.
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Os representantes da
prazos de aplic

A gratuidade dos lib
má

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

A Xunta porá en
marcha no
vindeiro curso de
xeito
experimental a
gratuidade dos
libros de textos
nun único curso,
sexto de Primaria.
A iniciativa
responde a unha
reivindicación
social histórica
pero o modelo
que escolleu a
Administración
desperta críticas
en todos os
sectores da
comunidade
educativa que,
desde diferentes
puntos de vistas,
demandan máis
orzamentos e
prazos claros para
a súa
xeneralización.



“Favorecer a igualdade de opor-
tunidades”. Este é o obxectivo co
que a Consellería de Educación
anuncia que o vindeiro curso ini-
ciará de forma experimental a
gratuidade dos libros de texto. Se-
gundo informou o seu titular, Cel-
so Currás, para a posta en marcha
deste medida destinaranse 3,6 mi-
llóns de euros. Beneficiará tanto
ao alumnado de centros públicos
como concertados, pero afectará
só ao sexto curso de Primaria. Os
encargados de xestionar os prés-
tamos dos libros, que os alumnos
terán que devolver ao remate do
curso, serán os propios centros.
Con este modelo de préstamo a
Administración procura fomentar
o coidado e conservación do ma-
terial que utilizarán novos alum-
nos alomenos tres anos máis, ex-
plica o director xeral de Centros e
Ordenación Educativa, Alberto
González Armesto.

Pero o sindicato maioritario
no ensino, a CIG, entende que
“non estamos ante unha verda-
deira proposta de gratuidade por-
que nin é universal nin para todo
o ensino público”, mantén o seu
secretario xeral Anxo Louzao.
“Non recolle calendario de apli-
cación, a inclusión de outros ma-
teriais curriculares necesarios, os
libros de lectura obrigatoria, por
exemplo, e tampouco se garante
que os alumnos do profesorado
que opte por un libro non con-
vencional teñan garantida tamén
a gratuidade. A proposta refírese
só ao ensino obrigatorio, co cal
quedaría fora o material para o
ensino infantil”, engade.  

A gratuidade é unha reivindi-
cación histórica dos Comités
Abertos de Estudantes, que bo-
tan en falta unha actuación deci-
dida despois dunha longa espera.
“Se hai vontade política de trans-
fomar tería que demostrarse con
feitos máis claros”, opina Xavier
Pérez o seu secretario xeral, que
di que este é “un dos grandes
anuncios mediáticos que tanto
lle gustan ao conselleiro: ritula-
res para calar as protestas con
proxectos a moi longo prazo”. 

Desde UGT, o secretario xe-
ral de ensinanzas públicas, Raúl
Gómez, mantén esta medida tiña
que terse tomado moito antes e
coincide coa CIG ao reivindicar
gratuidade para todo o material
curricular. “Coincidimos co fon-
do pero non coa forma –comen-
ta. A proposta é serodia, restriti-
va e sen os medios necesarios”.
“Habería que darlle a maior cele-
ridade posíbel”, apunta tamén
Xosé Barral de CCOO.

Falar dunha verdadeira gra-
tuidade tería que levar a incluír

dentro desta medida todo o ma-
terial escolar necesario no ensino
obrigatorio e multiplicar por dez
os orzamentos previstos, explica
a deputada e membro da Execu-

tiva do BNG, Tereixa Novo.
Tendo en conta as limitacións or-
zamentarias, engade, a Conselle-
ría de Educación debería priori-
zar aos matriculados nos centros

públicos exclusivamente. “Deste
xeito, unha vez que se xenerali-
zase en todos os cursos do ensi-
no público podería ampliarse aos
centros concertados”, defende.
Novo advirte que de non modifi-
carse as cifras, a gratuidade po-
dería tardar ata quince anos en
chegar a todos os cursos do ensi-
no obrigatorio en lugar de catro,
como defende o Bloque.

“O que está claro é que se tra-
ta dun paso adiante sobre a situa-
ción actual”, indica o deputado do
PsdeG-PSOE, Xosé Luis Méndez
Romeu. “Nós estamos a favor de
que os libros sexan gratuitos, o
que non está moi claro é o proce-
demento que se vai aplicar. A
Xunta parece optar por un mode-
lo semellante ao aplicado na co-
munidade de Castilla-La Mancha,
curso a curso. É unha das opcións
posíbeis”. Pero na súa opinión a
Administración tamén debería
facer un esforzo maior  para im-
plantar a gratuidade con maior rá-

pidez. “O importante é que fun-
cione o primeiro ano e que logo
se recollan nos orzamentos maio-
res partidas”, engade.

O director xeral, González
Armesto, confirma que a Xunta
non se marca prazos  para am-
pliar a gratuidade a outros cur-
sos. “Vai depender –di– dos re-
sultados que se obteñan. Habe-
rá que ver se o proxecto funcio-
na ou non, se hai que cambiar
algo. Modificacións sempre te-
remos que facer, de feito nas
reunións cos directores xa están
saíndo cousas interesantes”. O
modelo, engade, “copiámolo
doutras comunidades que xa o
están aplicando” pero “teremos
que adaptalo á nosa. Xa se sabe
cada maestrillo ten o seu libri-
ño”, bromea.  González Armes-
to mantén que “facer calquer ti-
po de previsión sobre o tempo
que se tardará en aplicar a gra-
tuidade a todo o ensino obriga-
torio sería pouco riguroso”.♦
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Segundo  o procedemento elabo-
rado pola Xunta, os claustros te-
ñen que comunicar á Dirección
Xeral de Centros e Ordenación
Educativa a relación de libros de
texto que aprobaron. Os centros
serán os que faciliten ao alumna-
do  os impresos necesarios para
entregar nas librerias que farán
chegar aos docentes o material
nun prazo de dez días. O profe-
sorado ocuparase do seu inventa-
riado, de entregarllo ao alumno e
de recollelo ao remate do curso. 

A CIG considera que isto vai
supor unha importante carga de
traballo para o profesorado nos
centros e demanda da Conselle-
ría que sexan as delegacións
provinciais as que se fagan car-
go dos trámites burocráticos, así
como da dotación aos centros
de ensino do persoal adminis-
trativo necesario para a atención
das bibliotecas. 

Pero o director xeral de Cen-
tros e Ordenación Educativa,
Alberto González Armesto, rés-

talle importancia a esta circuns-
tancia. “A carga sempre vai ser
pequenísima. O profesorado o
único que ten que facer é entre-
gar a instancia aos alumnos, re-
coller o material, inventarialo e
pagar a factura. Ter un control
sobre o material escolar é algo
que sempre tiveron que facer”,
di. Pero a medida, mantén o
BNG, debería levar consigo
obrigatoriamente a dotación de
persoal administrativo en canti-
dade suficiente. 

Non pensa o mesmo que a
Xunta tampouco o representante
da UGT, Raúl Gómez que se su-
ma a demanda de que se dote aos
centros do material informático e
do persoal necesario para xestio-
nar os libros. Menos crítica se-
mella CCOO que apunta que as
ANPAS deberían xogar un papel
máis activo. “O control non debe
recaer só no centro escolar, se-
nón en toda a comunidade e as
ANPAS deben ter un papel obri-
gado, non só optativo”♦

O profesorado terá que ocuparse de inventariar e
supervisar o material

Ás criticas polo que algúns con-
sideran unha actuación pouco
decidida súmanse as de librei-
ros, editoriais, distribuidores e
da Asociación de Escritores que
manteñen que o sistema polo
que optou a Xunta, o do présta-
mo do libro non é o axeitado.
Para que o grande perxudicado
non sexa o sector do libro, que
verá reducidas drasticamente as
vendas, propoñen o modelo an-
daluz de “cheque-libro”. Quen
aposta polo préstamo pide me-
didas de apoio por parte da
Xunta que palien este varapau.

Para o sector do libro a Xun-

ta optou pola pior das alternati-
vas. Este modelo, en opinión de
Antón Pedreira, presidente da
Agrupación de Libreiros de
Santiago, traerá como primeira
consecuencia o peche de peque-
nas librarías que tiñan nos libros
de textos os seus principais in-
gresos. Poderían pechar ao re-
dor do 40%. “As primeiras que
van pechar son aquelas que se
crearon perto dos colexios”, di
mentres advirte que os únicos
beneficiados serán os grandes
grupos empresariais. Os repre-
sentantes dos libreiros, distri-
buidores, a Asociación Galega

de Editores e a de Escritores asi-
naron hai tempo un documento
no que defenden que a Xunta
asuma o pago dos libros de tex-
to a todo o alumnado cada ano.
“O libro sería propiedade do ra-
paz, que podería traballar sobre
el, facer subraiados, apunta-
mentos”, comenta Pedreira.  

“A medida vai en contra da
cultura do país –explica Fabio-
la Sotelo, presidenta da Aso-
ciación Galega de Editoriais.
Óbviase que as comunidades
nas que se puxo en marcha este
sistema non teñen lingua pro-
pia. Aquí provocará a desapari-

ción das pequenas e medianas
editoriais galegas que viven do
libro de texto e polo tanto redu-
cirase tamén a oferta de obra en
galego”, engade.  Fabiola Sote-
lo mantén que só as grandes
editorais españolas poderán se-
guir a competir, unha circuns-
tancia que se vai traducir na re-
dución dunha oferta diversifi-
cada de contidos de libros de
texto. “Desaparecerán –láiase–
as editoriais que por compromi-
so co idioma se arriscaban a
editar en galego libros de texto
para outras materias que non
son as obrigatorias ”.♦

Serán o grandes prexudicados

Libreiros e editores defenden o cheque-libro

Os representantes da comunidade educativa botan en falta
prazos de aplicación claros e máis orzamentos  

A gratuidade dos libros de texto pode postergarse
máis de dez anos 

PAULA BERGANTIÑOS



Acalamidade que os poderes públicos
abaterom sobre Galiza a seguir o aci-
dente do petroleiro Prestige abriu em

nós umha ferida de mui difícil cura. E revelou
esta verdade dolorosa:  se figerom o que fige-
rom foi porque estavam convencidos de poder
fazê-lo. E estoutra também: se nós figemos o
que figemos foi porque, sequer fosse por um
momento, soubemos que podíamos fazê-lo.

Agora, sete meses despois do desastre,
estas verdades ainda estám aí. Im-
pedindo a ferida de curar. Impe-
dindo-nos ignorar quem som e o
que nos figerom. Quem somos
nós e o que nós figemos. Impedin-
do-nos esquecer. E perdoar. De-
rom-nos cabo de todas as coarcta-
das. Estas verdades.

Pode que acabe por cicatrizar, e
até por desaparecer à vista, mas cui-
dado, feridas como esta quando fe-
cham em falso resolvem-se em ne-
crose. O que agora sabemos (deles e
de nós) vai continuar escozendo por
dentro. Ou nom temos dignidade.

E por quê se repete agora aqui o
que já tantas vezes foi dito? Repete-
se porque, acabada a fanfárria eleito-
ral e tornadas as águas ao rego, é
tempo de voltar a nós. De irmos pen-
sando o quê fazer com a fonte que
nasceu do espanto dolorido e do or-
gulho de termos abandonado, por
umha vez, a linha defensiva. De ter-
mos ido apanhar o chapapote ali on-
de o chapapote estava.

■ FIM DE CICLO . Com estas lin-
has nom se pretende outra cousa que
contribuir a pôr na luz um assunto que leva tem-
po inquietando em surdina o mundo nacionalis-
ta: a necessidade de decidir em quem há de re-
cair de agora em diante a responsabilidade de
representar o BNG, quem se há de candidatar
nas próximas eleiçons para a Presidência da
Xunta de Galicia.

Assunto sem dúvida espinhento que é
motivo de intensa preocupaçom para todas as

persoas que entendem a política como algo
mais que um número de carnet ou umha sé-
rie ininterrupta de convocatórias eleitorais e
cuja expressom pública se vem deixando no
fundamental, por mui incrível que pareça,
em maos dos comentaristas de La Voz de Ga-
licia e outros meios afins. 

Porque o certo é que, visto de fora, resulta
difícil entender as razons desse temor tam es-
tendido no BNG a fazer explícito o que toda a

gente sabe: que o tempo, as con-
versas Beiras-Fraga, a catástrofe
do Prestige, as mobilizaçons po-
pulares, a fractura interna do
próprio PP, a guerra do Iraque e
alguns outros acontecimentos de
menor entidade, tornarom obso-
leta aquela maneira de fazer po-
lítica que descansava, em parte
nom desprezível, no duelo ver-
bal dos dous líderes (e nas suas
cumplicidades). Tornarom obso-
leta aquela política e os seus pro-
tagonistas. E nom hai razom pa-
ra lamentá-lo.

■ O TEMPO E AS CONVER-
SAS. O tempo, já se sabe, nom
perdoa ninguém: Fraga pode dar-
se por satisfeito se consegue che-
gar ao fim da legislatura e Beiras
anda já na idade que hai uns anos
ele mesmo considerava demasia-
do avançada para o exercício da
politica prática (lembrem-se as
suas contínuas alusons críticas
aos anos de Fraga).

Mas isto realmente teria
pouca importáncia para o na-

cionalismo se nom fosse que a trajectória pú-
blica de Beiras, orientada pola agulha mag-
nética do anti-fraguismo sem fisuras, deu,
hai agora cousa de um ano, um giro especta-
cular que seria irresponsável deixar cair no
esquecimento.

O affaire é bem conhecido: seis meses des-
pois de aquele “A culpa é de Fraga, que é un
tramposo” com que Beiras comentara os maus

resultados eleitorais da sua formaçom a noite
do 21 de Outubro de 2001, vimos estas duas fi-
guras veteranas, que até aí pareciam encarnar
ideologias antagónicas, encenarem um encon-
tro cordial num restaurante compostelano. Um
encontro público que provocou de imediato, lo-
gicamente, umha cheia de interrogantes: Como
foi que se chegou aí? Como, por quê e para
quê? Quantos encontros privados precederom
este jantar público? Quem os propiciou? Com
que propósito? Por quê decidirom dar-lhes pu-
blicidade? Que compromissos adquirirom um e
o outro? E as suas respectivas formaçons polí-
ticas? Que sabiam destas conversas o Bloque
Nacionalista Galego e o Partido Popular? Par-
ticipavam nelas? Aprovavam-nas? Iriam acei-
tar os acordos a que eventualmente chegarem
os seus líderes? 

Hoje temos algumhas respostas a estas in-
terrogantes. Algumhas, nom todas. Sabemos
qual era o propósito de Fraga, sabemos dal-
guns sectores interessados na manobra, sabe-
mos com que engodo atraírom o dirigente na-
cionalista aos primeiros encontros privados,...
e sabemos umhas poucas cousas mais. Se ain-
da nos falta por conhecer em pormenor os
compromissos a que puderom ter chegado,
nom é difícil imaginar, à vista do que passou
na recente campanha, a que está esperando
Fraga para os dar à luz. Dosear bem a infor-
maçom é umha arte mui útil que um político
vocacional como o ex-ministro de Franco
aprende a dominar para submeter o adversá-
rio a tensons difíceis de suportar.

■ A PARTIR DE AGORA . Ora, se o comporta-
mento infame de Fraga e os seus foi causa da
catástrofe e detonante da ofensiva popular, a
decisom de plantarmos cara ao desastre tornou

N
º 

1.
08

6 
●

D
o 

12
 a

o 
18

 d
e 

xu
ño

 d
e 

20
03

 ●
A

no
 X

X
V

I

Din en Lugo que os
lazos familiares entre
o alcalde Orozco e
Cacharro Pardo, non
inflúen, nin a favor
nin en contra. O que
xa é bastante. Porque
nesta provincia, co
Presidente da
Deputación en contra,
é posíbel facer
poucas cousas.

Unha ollada á
axenda de xuño,
editada pola
Universidade de
Lisboa, permítenos ler:
“Sevilhanas-Xuventud
de Galicia.
Espectáculo de dança
realizado pelos
alunos da Galiza,
coordenados pela
professora Maria José
Navarro. Será
possível assistir à
interpretação de
diversos estilos de
dança, tais como
Sevilhanas, Flamenco,
Rumba, Tango e
Bulerías, entre
outros”. Máis
información en
“Juventude da Galiza.
Centro Galego de
Lisboa. Tfno. 218
853 680”. Olé.

Lembrarán que
Mario Conde foi un
prestixioso banqueiro
ata que lle empezou a
ir mal. Entón
comezaron a
chamarlle “o
banqueiro galego”.
Pasou agora de novo
con Xosé Blanco, o
secretario de
organización do
PSOE. En temporada
alta foi “José Blanco”
para todos os medios.
Despois do ocorrido
na Comunidade de
Madrid, Leguina
culpou do suceso a
“Pepiño Blanco”. O
que mostra Leguina é
só a punta do iceberg
dunha mentalidade

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Hai que ir pensando(mos)
ELVIRA SOUTO

Para a autora un ciclo ten finalizado no BNG e es-
te é o mellor momento para dar paso a cambios, o
que inclúe tamén ás súas cabezas principais.

‘O BNG
nom pode olhar
para outro lado
fazendo como
que nom vê.
Nom pode
contribuir a

alimentar essa
dúvida insidiosa
de serem todos

os partidos
umha e a
mesma

porcaria”

Cartas

Lembranza
de Manuel
Meire Quintas
(O Meire de Castelaos)

...E vina tan sola, 
na noite sin fin,
¡que inda recei pola probe da tola,
eu que non teño quen rece por min!

Curros Enríquez.

De rapaz, o Pai mandábate a
Xinzo en bicicleta mercar La
Zarpa. Il celebrou contigo a
chegada da República, desa-
póndolle o arado ás vacas na
Barxa, cando albiscou na estra-
da a bandeira tricolor.

No servicio, na Coruña, ti
buscaches no estraperlo os li-
bros escritos na Lingua prohibi-
da: Curros, Rosalía, Añón, Pon-
dal, Leiras Pulpeiro, Nan de
Allariz, Cabanillas, Lamas C.,
Viqueira, Prado Lameiro, Lago,

Noriega V., Risco, Castelao...
Bebíchelos todos, pero sobre
todo a Curros, ao teu admirado
Curros, ceibe, amante da liber-
dade e da non opresión coma ti
e á doce e rebelde Rosalía ape-
gada á Terra coma ti.

No 55 o Pai morreu, pero as
campás non tocaron a defunto nos
dous días, pois ti non pediches
perdón por te comportares coa
dignidade debida diante do tirano
clerical. Ao pai enterrouno o xuíz
no Sagrado, ateigadado de xente.

A Longa Noite de Pedra fa-
cíaseche abafante; menos mal
que estaban Curros... e os de-
mais, e as emisións clandesti-
nas de Radio France Interna-
cional ás noites no sobrado. 

Choraches coma un neno,
cando o teu fillo emigrou. ¡Non
aturabas esa sangría secular do
noso Pobo!

Morreu o dictador, pero non
che daba moita confianza a demo-
cracia tutelada. Mais, era o que
había e algo se había poder facer.

Cando o nacionalismo em-
pezou a reorganizarse, ti recibi-
ches o osixeno necesario. ¡An-
dábalo buscando había tanto
tempo! Recuperar a nosa digni-
dade, facer País. “Coma en Ir-
landa, / coma en Irlanda... / ... /
Galicia, érguete e anda”. Dicías
a cada paso.

Ás veces invadíate a deses-
peranza porque en S. Caetano
estaban sempre os mesmos, os
herdeiros do pasado, pero ta-
mén a esperanza contra todos
os pesares, porque sabías que o
inimigo era forte, que tiña unha
tea ben tecida con mau de ferro
e aínda así: “van perdendo algo
de poder”, dicías, animando
sempre, recio coma un carballo.
Seguiches sempre a máxima de
Castelao “non lle poñas tachas
á obra, únete a ela”.

Cada 25 de xullo non falta-
bas, era o Día da Patria, había
que estar alí, en Compostela,
cos nosos deica o último mo-
mento. Pero este vintecinco, xa

nada será igual, ti xa non estás.
Morreu un dos bos e xenero-
sos!♦

DELFINA MEIRE

Nota: Manuel Meire Quintas finou o 2 de
xuño en Castelaos (Vilar de Santos) aos

81 anos. Foi concelleiro do BNG entre
1987 e 1995.

O PP e os erros
humanos
Máis unha vez constátase que
ademais da proverbial capaci-
dade que o PP ten para mentir,
dun tempo para acó vexo o que
sucede cando teñen lugar des-
gracias (que lamento de verda-
de). Primeiro foi coas vacas to-
las, despois co naufraxio do
Prestige cunha impresentábel
xestión técnica, botándolle a
culpa de entrada ao capitán;
cando o accidente de Turquía
con 62 mortos, máis do  mes-
mo: erro humano; despois pési-

ANA PILLADO
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que pervive en
España desde o
século XIX e á que se
cadra é excesivo
chamar directamente
racismo. Digamos,
entón, que se trata de
racismo de baixa
intensidade.

Da Unión Europea
emanan dous tipos de
decisións, unhas de
cumprir e outras de
pasar. Entre as de
cumprir está, por
exemplo, a de
redución de
explotacións agrarias.
Entre as de pasar, a
de que se lle abra
unha investigación ao
Goberno español
polas decisións
tomadas no caso do
Prestige.

Aparecen ducias,
centos de foxas
comúns de antigos
presos políticos no
Irak. Tamén
apareceran en
Afganistán e en
Serbia. Chama a
atención que en
cambio non se atopen
en Centroamérica, nin
en Chile, poñamos
por caso. 

¿Quen dixo que non
había armas de
destrucción masiva no
Irak? Si que hai.
Todas as bombas de
fragmentación que
non estouparon.

O proxecto da
autovía Lugo-Ourense
arrasa coa aldea do
alto de San Roque,
concello de Taboada.
Din que o despiste do
Ministerio vén de usar
mapas de hai máis de
corenta anos, cando
o lugar aínda non
estaba poboado.
Perto de Teo, nas
beiras de Santiago,
pasa outro tanto. O
bo de usar mapas moi
antigos é que non
destrúen os
castros.♦

Faísca
literaria

M ÓNICA BAR CENDÓN

Hai uns días, un “Instituto
Estatal para los Derechos
Femeninos” publicaba un

“Manual de Escritura para Plu-
mas Noveles” que traduzo así:
“Non temas, principiante, a esa
folla en branco que a musa se ne-
ga a visitar. Non temas ao desin-
terese por parte das editoriais; ao
descoido da crítica; ao baleiro
dos medios de comunicación; ao
abandono do público que é, se
cadra, quen recoñece a todos os
demais. Pon un emplaste sobre
esa folla: cántalle ao vómito, ás
feces, aos violadores, á faísca
nacional e terás o éxito editorial,
institucional, o beneplácito do
público e ata dalgún académico. 

Con respecto ao tema, apár-
tate dos ismos; nada de racismo,
fascismo, integrismo, poderían
denunciarte por incitación ao
delicto.  Por suposto, sempre hai
excepcións: o sexismo. Soamen-
te ese ismo te salvará da medio-
cridade, sen que perigue o teu
pelexo: alíate, novel, ao delin-
cuente e aborrece á víctima e lo-
grarás alzarte á crista da onda.
Porás a opinión pública ao roxo
vivo; sobre todo ás violadas, ás
masacradas a causa do delicto co
que moitos intelectuais simpati-
zan, eso si..., na ficción. Pero
con elas no pasará nada, son so-
amente mulleres.” 

Ao remate, o Manual suxería
un personaxe de moda, “o viola-
dor”, ¡un achado literario! que
algúns literatos –campeadores
dunha cruzada ficticia á busca
dun público ordinario e entu-
siasta do freak televisivo– bota-
ran a rodar. 

Por favor, non se lles ocorra
seguir estas pestilentes receitas;
que, polo menos, en literatura,
corra un sopro de aire fresco.♦

impossível, completamente impossível,
qualquer apanho entre bastidores. Fomos polo
chapapote e o namoro, de ricochete, acabou(1).
Um e outro tentarom despois voltar às trinchei-
ras de antigamente, recuperarem a todo correrr
o velho estilo e as velhas manhas dialécticas.
Mas com o vento em proa avançar é difícil.

Escorregando nas palavras e mendigando
benevolência, Fraga reparte agora elogios a eito
(ao pucho e ao barrete, à sua própria família, ao
ex de Mar Flores, à candidata de saia tubular e
sapatinhos de salom). Enquanto assiste, amodo-
rrado, ao reparto do botim. 

Nom assim Beiras que está numha si-
tuaçom bem diferente. A herdança é muito
mais modesta, as maneiras do Bloque som
outras e ele conserva boa parte das antigas
lealdades. 

Ora, herdança modesta, boas maneiras e
amizade leal som umha cousa, cegueira é ou-
tra. No Bloque Nacionalista Galego militam
hoje, segundo estimaçons próprias, umhas cin-
co mil persoas. Muitas delas com provada ex-
periência no trabalho sindical, no exercício de
cargos públicos, na organizaçom de asso-
ciaçons cidadás, culturais, etc. Umhas terám
feito o seu trabalho melhor e outras terám-no
feito pior. Umhas terám nobres aspiraçons po-
líticas e outras nom passarám de mui medío-
cres ambiçons persoais. Umhas serám persoas
intelectualmente brilhantes e outras terám as
maos calejadas de tanto trabalhar. 

Umhas encarnam a história e a memória, o
passado do nacionalismo, outras o tempo que
ainda está para vir. Àquelas corresponde, logi-
camente, ir trocando os primeiros planos por
papéis mais discretos, a estas toca ir pensando

em ocupar esses lugares e dar forma ao na-
cionalismo do futuro. É lei de vida.

E seria difícil encontrar momento mais
adequado que este para o fazer. Com um Par-
tido Popular obrigado a prescindir, em plena
bronca, de um dirigente autocrático que os
seus  (incluídos os seus independentes) reve-
renciam como D. Manuel. Obrigado a escol-
her entre a charanga do Baltar e o amadoris-
mo político da Pastor. Sujo de chapapote e
sangue iraquiana. 

Impossível encontrar momento melhor. O
Bloque Nacionalista Galego nom pode olhar
para outro lado fazendo como que nom vê.
Nom pode contribuir a alimentar essa dúvida
insidiosa de serem todos os partidos umha e
a mesma porcaria. O BNG está obrigado a
mostrar que entre os nacionalistas e os alia-
dos de Bush medeia um abismo ético (tam-
bém na política nacional). Tenhem que mos-
trar-nos que som sensíveis às demandas po-
pulares. Que prestam ouvidos ao que se re-
clama na rua  Que som capazes de pôr em se-
gundo plano as aspiraçons persoais. 

Que estám dispostos a dar forma política ao
que nasceu na Galiza o dia em que soubemos
que só podíamos contar com as nossas próprias
forças (e que nom precisávamos mais).♦

(1) Entre os efeitos colaterais dos grandes aconteci-
mentos dos últimos meses, este é sem dúvida um dos mais
interessantes (e um dos menos comentados). Outro efeito,
também nom mui falado, é a rapidez com que se intensificou
a nossa percepçom da indigência do discurso político insti-
tucional (do poder e a oposiçom). Confrontada à vitalidade
do discurso da rua, a expressom da maioria das nossas fi-
guras políticas  revela-se torpe e rotineira, de persoas que
falam sem convicçom. Isso, no melhor dos casos, porque
quando se crispam ou fam alardes de engenho ainda é pior.

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

ma xestión do trazado ferrovia-
rio Madrid-Lleida da Alta velo-
cidade, que por falla de seguri-
dade ten que adiar a inaugura-
ción, xa en escandaloso atraso,
para rematar coa traxedia  de
Chinchilla, tamén endosada ao
erro humano, faltaría máis.

Personalmente atopo dema-
siado sospeitoso botar tanta
culpa ao erro humano en todos
estes feitos lamentábeis, polos
que se pagou un altísimo prezo
de vidas e material. E agora
chegan noticias de Raxoi e a
Moncloa dicindo que as praias
están limpas e aptas para ba-
ñarse e o mar para pescar, co-
mo nunca antes tiña estado.
¿Si? Disculpe a reticencia Sr.
Raxoi, non mo creo, alguén me
dí que non é verdade, que o
fuel non se acabou para desas-
tre de Galiza.

Non os creo señores do PP e
do goberno de Aznar, o mesmo
que gasta tanta fachenda nos
asuntos do Estado español, tan

afiuzado en perseguir presuntos
e reais terroristas, e nacionalis-
tas que non sexan da súa submi-
sa obediencia. Algúen lle pode-
ría facer ver que as culpas hu-
manas non só poden ser dou-
tros, tamén propias. Asumilas
sería un acto de xustiza e hu-
mildade, por moita maioría ab-
soluta que teña.♦

PERE-ALBERT BARRUFET I
LAHUERTA

AARAU (SUÍZA)

Cando mandan
os listos
A medida que corre o tempo, pa-
recendo unha pequena singradu-
ra, repítense os feitos. Falaba o
outro día do desastre do avión
ucraniano e hoxe atopo no xor-
nal, outras anomalías respecto
dos voos, das irregularidades cos
pasaxeiros militares españois. 
O que se deduce é unha precarie-
dade nos sistemas de contrata-
ción, na revisión periódica dos
aparatos, desgaste nas rodas dos
trens de aterramento, no relaxo
nas vestimentas da tripulación,
cargamentos perigosos xunto os
pasaxeiros, repostaxe non de
abondo, etc. Con estos orzamen-
tos de faldriqueira non imos para
ningures, mentres non mude o
sistema de trasporte na súa tota-
lidade.Teñen que facer os niños
antes de aniñares as aves.

Hai non moito tempo nun
periódico viña a fotografía dun

mariño mercante que a súa vez
tiña feito non sei que do mar
(era un rapaz novo). Pois ben,
referíndose ao Prestige, dicía
que o petroleiro non podía en-
trar na bocana do porto da Co-
ruña, e que o mellor que podía
facerse foi o que se fixo. Eu,
que daquela defendín o primei-
ro, (non por estar máis capaci-
tado), senón porque era o máis
lóxico. 

Quero significar con isto
que na maioría das veces, esta-
mos mal asesorados ora na po-
lítica exterior,ora nos naufra-
xios, ora nos desastres aére-
os.O Prestige no seu intre tería
atracado coa axuda dos prácti-
cos, chegando ao pantalán de
Repsol ou onde fose preciso
pero os listos de turno fixeron
uso da materia gris para embo-
rrallar e emborrachar as súas
conciencias.♦

MATEO REVERTER ESTÉVEZ
(VIGO)

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.



Un vasco
contra
o nacionalismo
vasco
Iñaki Anasagasti dá conta
en Deia (8 de xuño) algun-
has das interioridades do
conflito no parlamento vas-
co. “Apuntei nalgunha opor-
tunidade –afirma– o nome
de Ignacio Astarloa-Huar-
te Mendicoa, antigo letrado
maior do Parlamento vasco,
antigo, antigo letrado maior
do Congreso dos Deputados
e actual secretario de Estado
de Seguridade. Española,
por suposto. Este cabaleiro
pasou de optar a ser Ararte-
ko en Euzkadi a fiscal do
vasco en Madrid. Os seus
coñecementos xurídicos, a
súa experiencia no Parla-
mento vasco e no Congreso
e o seu indubidábel arribis-
mo están a dar soporte xurí-
dico a todas as accións do
impresentábel ministro Ace-
bes que, por non saber, non
sabe facer o O cun canuto.
Pero o lamentábel é que se-
ña un vasco, cuxo pai, afi-
liado ao PNV, daba clases
de euskera no batzoki de
Madrid, quen seña hoxe un
dos maiores arietes contra el
nacionalismo vasco. Algo
incríbel. Temos pois novos
cociñeiros contra os na-
cionalistas vascos na cociña

de veleno da Moncloa. A
Javier Zarzalejos e a
Arriola , uníronselle Jaime
Ignacio del Burgo e Igna-
cio Astarloa. En breve vere-
mos o menú que nos prepa-
ran para o verán. Desde logo
non é gazpacho”.♦

Aznare o
espírito de
‘partido único’
A xornalista de El País, Ma-
ría Antonia Iglesias, parti-
cipou nun debate patrocina-
do pola revista Elkarri (nº
94, xuño), xunto a outras dú-
as compañeiras de profe-
sión, Uxue Barcose Isabel
San Sebastián. O tema era o
conflito vasco e nunha das
súas intervencións afirmou o
que segue: “ A principal no-
vidade dos últimos tempos é
que o Partido Popular intro-
duciu a política do conmigo
ou contra mine estamos a
vivir situacións esperpénti-
cas. Cando o PP propuxo lis-
tas conxuntas ao PSOE e
Patxi López as rexeitou,
acusounos de que o Partido
Socialista non estaba ao
100% contra o terrorismo.
Nestas coordenadas, a proba
do algodón é sempre aceptar
sen matices o discurso do
PP, e se non o aceptas es un
sospeitoso, un blando ou un
ambigüo. Isto é maniqueo. A

confrontación non afecta xa
unicamente ao debate entre
os nacionalistas e os consti-
tucionalistas. Na actualidade
sinálase co dedo á xente que
non quere listas conxuntas
ou pactos antinacionalistas.
Detrás de todo isto está o es-
pírito do partido único, que é
o que lle gusta ao señor Az-
nar. Estou de acordo en que
a confrontación social é re-
al, pero foi creada dunha
forma artificial. O conxunto
da sociedade vasca nada ten
que ver con ese retrato es-
perpéntico que de forma in-
teresada está vendendo o
Partido Popular. É certo que
hai unha parte da sociedade
que está amenazada. Pero
tamén hai xente do PNV
que vai con escolta e está
amenazada. En calquer ca-
so, paréceme perverso que a
túa lexitimidade democráti-
ca dependa de se estás ou
non nunha lista da ETA. Os
demais tamén somos xente
digna e decorosa”.♦

O rei rico e
guerreiro
O xornal bimestral El Otro
País(xuño-xullo 2003) dedi-
ca un extenso artigo, asinado
por María Esther Bello
Hernández, ao rei Juan
Carlos e á guerra do Irak.
“Juan Carlos, afirma, trans-
mitiu a George W. Bush,
que él e o pobo español eran
partidarios da guerra contra o
Irak e o seu réxime, e invadi-
lo e eliminar as armas de des-
trucción masiva. Un medio
neoiorquino, The Nation re-
flexaría esta información
(...). Nas mesmas datas, o se-
manario EuroBusinesspubli-
cou que Juan Carlos de Bor-
bón posúe un patrimonio ofi-
cial de 1.700 millóns de eu-
ros (280.000 millóns de pese-
tas) e figura na lista dos tres-
centos homes máis ricos de
Europa (...). Esa mesma pu-
blicación dicía que a fortuna
de Juan Carlos provén dun
fondo, colocado no exterior
durante o franquismo polos
monárquicos que estaban
preparando a restauración”.♦
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Nunha entrevista incluída no número anterior deste semana-
rio atribúeseme un chiste: Publiquei dous libros nos 90 e
tiven medo de aborrir ós lectores.Publiquei, nesa década,

tres mil páxinas: catro romances, dúas noveletas, tres volumes de
contos, un ensaio, a traducción da serie de Sherlock Holmes (9 to-
mos), centos de artigos xornalísticos. Fixen ese esforzo por medo
de que o público aborrecese lendo a Isabel Allende e Manolo
Rivas. Hoxe temo encordiar coas 270 palabras desta columna se-
manal. Ogano estou máis cheo da literatura ca se a comera, de aí
que escriba menos e me engolfe na boa vida, por exemplo en
escoitar música lixeira (Haendel). Din algús melómanos que este
músico representa a brillantez superficial e Bach o rigor en
profundidade. Moi profunda ha de ser a populación filharmónica
compostelana, porque no concerto haendeliano do xoves
estabamos catro gatos. Circulaba polo Auditorio esta frase
achacable a Fraga: Debemos legarlles un país mellor ós nosos an-
tepasados. Faise raro tal lapsus fraguiano, sabendo que o
Presidente ten mala opinión dos devanceiros. Botoulles catro ó ra-
bo no transe de colgarlle unha medalla a Álvarez Cascos: Nunca
na historia de Galicia, desde as estradas romanas, houbo unha
persoa que puxese no BOE tantos tramos de ferrocarril. Tito Fla-
vio Vespasiano puña o seu nome nos miliarios das calzadas, e o
ministro de Fomento pon travesas no Boletín Oficial ¡Así calque-
ra! Non adoece de silicose, como os carrilanosque furaron os tú-
neles da vía Zamora-Ourense nin pasa os traballiños daqueles he-
roicos chineses que tenderon camiños de ferro de costa a costa
dos EE UU. ¿Quen lle roubou o pasado a este pobo sen futuro?
(Cioran, Breviario dos vencidos).♦

En tempos de restriccións demo-
cráticas como os que vivimos,
aínda se producen feitos sorpren-
dentes. É o caso do acontecido
estes días na empresa “Construc-
ciones Milucho”, ubicada en
Abavides, na comarca ourensá da
Limia. A Confederación Intersin-
dical Galega denunciou un su-
posto atentado contra a liberdade
sindical que contou coa colabora-
ción das centrais UGT e CC OO. 

Un representante da CIG
acudiu á empresa a explicar ao
propietario, Emilio Cerredelo
Casas, que as eleccións sindicais
que se ían celebrar formaban
parte dun proceso democrático
normal, quizais sospeitando que
para este suxeito non o eran. Ao
pouco dese intento de facer en-
trar en razón ao empresario, co-
mezaron as ameazas de despedi-
mento, e mesmo físicas, contra
algúns traballadores, explicán-
dolles que lle parecía ben que se
presentasen por calquera sindi-
cato excepto pola CIG, e que fa-
ría todo o posíbel para impedilo. 

Pouco despois de se facer pú-
blicos os candidatos o empresa-
rio comunicoulles que estaban
despedidos. As eleccións eran un
luns, e as comunicacións ché-
ganlles o venres e o sábado ante-
riores. Ademais, no caso dun de-
les, que estaba de baixa por en-
fermidade, adúcese “baixo ren-
demento” para xustificar o des-
pedimento. A CIG pediu daquela

a CC.OO. e UGT que se suspen-
dera o proceso ata que se aclara-
se a situación, pero non o consi-
deraron oportuno.

O empresario anunciara que
el xa tiña o seu candidato ás elec-
cións: o seu irmán Lucas, que se
presentou e saíu elixido como de-
legado de persoal por UGT. Pre-
viamente, segundo denunciou a
CIG en rolda de prensa, unha ad-
ministrativa fora obrigada a pre-
sentar candidatura por CC OO.

Os feitos foron postos en co-
ñecemento da Inspección de Tra-
ballo (“clandestina nesta provin-
cia”, segundo o secretario co-
marcal da CIG, Etelvino Blanco)
e un xulgado do social. Ademais,
estudian a posibilidade de pre-
sentar unha demanda polo penal.

Luís Ferreiro, da CIG en A
Limia, declarou aos medios de
comunicación que “o que é pe-
noso é a actitude insolidaria de
UGT e CC OO. Presumen de
ser sindicatos de clase, pero que
se conchaban cun empresario
para que coloque o seu irmán
como candidato a delegado sin-
dical”. Etelvino Blanco dirxiu-
se ao presidente da Confedera-
ción de Empresarios de Ouren-
se , Francisco Rodríguez, para
lle dicir que deixe de agochar a
realidade de que moitos dos
seus asociados “non asumen a
liberdade sindical”, teñen “un
nivel cultural básico” e non
cren na democracia.♦

A UGT, a CIG e o
irmán do empresario

ABELARDO VÁZQUEZ PITA

Na Límia un empresario despide aos traballadores
que se ían presentar pola CIG, e elixen como de-
legado ao seu irmán que se presentou pola UGT.

Ourense

POSTAIS VIRTUAIS
PROXECTO DE SHARON
“FOLLA DE ROTA”

María Antonia Iglesias.



A. EIRÉ
O acordo asinado entre BNG e
PSdG-PSOE contempla tres
chanzos. Por unha parte 50
concellos, pola outra as cidades
de Vigo, Pontevedra e Com-
postela e, finalmente, a Depu-
tación da Coruña. O pacto foi
asinado por Emilio Pérez Touri-
ño e Anxo Quintana por atopar-
se Xosé Manuel Beiras de viaxe.

Nin vencedores nin vencidos, pe-
ro un pacto máis amarrado que o
de hai catro anos.  O acordo asi-
nado por nacionalistas e socialis-
tas recolle un relatorio dos 50 con-
cellos nos que ambas formacións
quedan comprometidas a “apoiar
a elección do candidato propostos
pola organización asinante que
ten maior representatividade”.

As direccións de ambas orga-
nización constitúense en “garan-
tes destes acordos no ámbito de
toda Galiza”. Asumen, polo tan-
to, as responsabilidades daqueles
concellos nos que os integrantes
dun ou doutro partido non voten
segundo o estipulado. Semellan
disiparse así as dúbidas sobre a
negativa do PSOE a permitir que
o BNG goberne en Corcubión ou
que o PSOE faga o mesmo en
Ribadeo, por citar dous casos.

O que non garanten estes
acordos é a fórmula que adopten
estes concellos para “asegurar a
gobernabilidade”, pois  queda a
expensas dos distintos pactos lo-
cais atopar a fórmula máis idó-
nea. Quer dicer, que nuns casos
poden integrase no goberno e,
noutros, prestar apoio desde fóra.

Esta fórmula non é válida pa-
ra as cidades de Vigo, Ponteve-
dra e Compostela. Nelas, ambos
partidos, asumen tamén o com-
promiso de impulsar gobernos
de coalición rexeitando a fórmu-
la de asinar unicamente acordos
de gobernabilidade.

A Deputación da Coruña

Na Deputación da Coruña BNG
e PSdG-PSOE comprométense á
formación dun goberno de coali-
ción. A presidencia será para o
PSdG-PSOE e a vicepresidencia
para o BNG. Aínda que nada se
recolle sobre os nomes nos acor-
dos, os dous postos serán para
Salvador Fernández Moreda e
Xaime Bello, respectivamente.

A comisión de goberno estará
formada polo presidente e oito vo-
cais dos que cinco serán socialistas
e tres nacionalistas e en canto á
responsabilidade das áreas de go-
berno sete serán para o PSdG-
PSOE e catro para o BNG. Ade-
mais constituirán unha comisión
paritaria para abordar “todas aque-
las cuestións que precisen ser con-
cretadas ou puntualizadas, así co-
ma o réxime  de retribucións, de-
dicacións exclusivas, composición
e funcionamento de comisións de
estudios, informes ou consultas.

Póñense deste xeito as bases
dun novo funcionamento na De-
putación no que se lle concede au-
téntico protagonismo aos conce-
llos rachando con todas as etapas
anteriores. Intentarán, sobre todo

acabar co caciquismo e que non
haxa “concellos nin duns nin dou-
tros”, pero tamén é conferirlle
máis protagonismo a este organis-
mo provincial nos planos globais.
Sen dúbida un auténtico reto para
un nacionalismo que, histórica-
mente, renegou das Deputacións.

Compromisos programáticos

Nos compromisos programáti-
cos asinados fálase de “gober-
nos que teñan un compromiso
inequívoco co noso país, con
Galiza e os seus intereses”. Ne-
se sentido é de resaltar que am-

bos se comprometen explícita-
mente ao acatamento escrupu-
loso da lei de normalización
lingüística tanto nos concellos
como na Deputación, e ao “po-
tenciamento do uso do galego
en todas as actividades públicas
e sociais”. Semellan que se di-
sipan así os temores que podía
ter o BNG nos casos de Fernán-
cez Moreda na Deputación ou
Pérez Mariño en Vigo.

Tamén se recollen entre os
compromisos programáticos
que os gobernos estarán cimen-
tados “na proximidade dos cida-
dáns e os seus problemas na
procura dun maior nivel de be-
nestar e coesión social”. Así co-
mo uns concellos “comprometi-
dos co medio ambiente, co de-
senvolvimento rural e co equili-
brio do territorio”. Resgátase
asimesmo a democracia e a par-
ticipación cidadán como eixos
de funcionamento.

Satisfación dos asinantes

Non se menciona para nada a
palabra “progresista” ao referir-
se aos concellos ou aos acor-
dos. Os nacionalistas tentarían
deixar así claro non só que o
pacto se realiza en pé de igual-
dade, como se recolle no docu-
mento, senón que existen dous
polos distintos: por unha banda
estaría a política progesista, pe-
ro, pola outra a nacionalista, de
compromiso co país, como se
recolle nos compromisos pro-
gramáticos. Esta idea era unha
das que o BNG parece que de-
fendeu con máis firmeza.

Existe tamén acordo á hora
de analisar este pacto. Tanto An-
xo Quintana como Antón Louro
coinciden non só en calificar os
acordos como moi positivos,
que dan resposta ao encargo que
realizaron os cidadáns o 25 de
maio, senón que resgata a capa-
cidade de “compromiso, de diá-
logo e de acordos”.

Compromiso que queda
plasmado expresamente nun do-
cumento que, tanto o coordina-
dor da executiva do BNG como
o secretario de organización do
PSdG-PSOE se mostran seguros
que cumprirán en todos os con-
cellos, pois esa “é a vontade de
ambas organizacións”, coinci-
den en afirmar.♦
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Latexos

Servidumes
X.L. FRANCO GRANDE

Émáis claro cada día que a
actividade política non
se pode desenvolver sen

unha gran servidume. Trátase
da mentira como norma.
Chámeselle mentira ou de
calquera outra maneira, pois
admite certos matices.
Mentira, e isto é o grave, que
se vai aceptando pola
sociedade ata formar parte da
súas referencias, das súas
maneiras de pensar, da súa
cultura. E que, ó cabo, leva
ao desprestixio da política e
dos que a exercen. O que,
asemade, leva ó
escepticismo,  de todos
coñecido, da nosa sociedade
en canto se refira á política e
ós políticos.

Paréceme  que pode estar
aquí unha das claves para
comprender ben a nosa
sociedade. Pois a actividade
política, en calquera tempo,
estivo sempre emparellada
cunha sorte de pedagoxía, ou
se se prefire, cunha certa
capacidade de orientación
didáctica das masas
destinatarias das mensaxes
dos homes políticos. E isto
foi así ata tempos ben
recentes. Políticos como
Kennedy,  McMillán, De
Gaulle, e outros, souberon
exercer este maxisterio
político sobre os electores. E
penso que foron os últimos
en facelo.

A mercadotecnia  foise
apropiando  da mensaxe
política á par que, con
medios de chegada  ás masas
nunca vistos pola súa
eficacia e poder de
influencia nelas, foi
banalizando aquela  mensaxe
de sempre, converténdoa
nunha sorte de píldora que a
xente se traga e a releva de
pensar e  lle aforra  ter
decidir. Isto é outro
problema, e moi grave, de
carácter colateral que agora
non imos considerar. As
imaxes substituíron ás ideas
e ó pensamento, como é ben
sabido. E cunha eficacia
nunca sospeitada.

O problema é que vai
pasar en pouco tempo, cando
xa non se resista (e hai
síntomas de que isto empeza
a suceder) a mentira como
valor  reverenciado e
cultivado, imposto  dende as
máis altas instancias do poder
político, dende os poderes
imperiais ós municipais máis
insignificantes. Pode que os
electores miren de esguello a
política e pasen dela,  máis
aínda do que xa está
ocorrendo, ou pode que o
porvir non sexa outro ca
aceptación pasiva do
embuste. Calquera das dúas
alternativas é mala cousa. E
dá arrepío pensar que ese
pode se-lo mundo dos nosos
fillos e dos nosos netos.

Volvendo unha vez  máis
á feliz expresión de Antonio
Machado, confiamos que non
será verdade nada do que
pensamos.♦

A.N.T.
O PSOE vigués ven de facerlles
aos seus probábeis socios de go-
berno no concello a proposta de
aumentar as dedicacións exclu-
sivas dos concelleiros de sete a
trece. Desas trece, seis serían
para o seu propio partido, cinco
para o BNG, unha para o PP e
outra para os independentes. A
pesar de incrementarse, polo
tanto, as “liberacións” de con-
celleiros en seis, o Partido Po-
pular perdería dúas. É dicir:
máis poder para o Goberno, lea-

se alcaldía, e menos para a opo-
sición. O máis significativo é
que o PSOE pretende darlle un
volco a unha situación que el
mesmo propiciara hai catro
anos. Daquela unírase aos po-
pulares para reducirlle os me-
dios humanos ao BNG, afín de
que os nacionalistas non poide-
sen gobernar con comodidade.

O caso dase tamén noutros
campos. Pero agora os naciona-
listas poden ter aprendido a lec-
ción. Así, o membro da comi-
sión negociadora do BNG, Xa-

vier Toba, xa avisou de que, se-
gundo os estatutos, “o Xerente
de Urbanismo non o nomea o
alcalde, senón o consello da Xe-
rencia”. Deixando con iso ím-
plicito que un acordo do BNG
co PP, podería impedirlle a Ven-
tura Pérez Mariño nomear o Xe-
rente que ten na cabeza e que
pretende traer de Madrid. O sig-
nificativo é, de novo, que esa
facultade do consello da Xeren-
cia é o resultado dunha modifi-
cación nos estatutos imposta hai
catro anos polo dúo PSOE-PP.♦

O PSOE proba en Vigo a súa propia medicina

Asinan un novo modelo para a Deputación da Coruña

BNG e PSdG-PSOE comprométense
na gobernabilidade de 50 concellos

O PSOE apoiará
ao BNG en:

Corcubión
Carnota
Sada
Carballo
Boiro
Rois
Teo
Arzúa
Pontecesures
Ponteareas
Pontevedra
Bueu
Moaña
O Grove
Monforte
Fene
Mugardos
Porqueira

O BNG apoiará
ao PSdG-PSOE en:

Pontedeume
Carral
Ames
Compostela
Lousame
Muros
Malpica
Baiona
Mos
Vigo
A Guarda
Viveiro
Ribadeo
Verea
Piñor de Cea
Baltar
Verín
Ribadavia

Cabanas
Cariño
Neda
Betanzos
Cambre
Porto do Son
Cotobade
Vilaboa
Marín
Nigrán
Redondela
Catoira
Vilagarcía
Illa de Arousa
A Fonsagrada
Guitiriz
Sarria 

Miguel Barros (PSOE) e Olaia Fernández (BNG) negociadores no concello vigués.
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A.N.T.
Emilio Pérez Touriño e Francis-
co Rodríguez coinciden en que
PSdG-PSOE e BNG se necesitan
para construír un cambio polí-
tico na Galiza. Esta coinciden-
cia salientada por nacionalistas
e socialistas está a propiciar o
pacto municipal e pode ser a
base de futuros entendimentos.

Na dirección do PSdG-PSOE leu-
se moi detidamente a entrevista
publicada a pasada semana por A
Nosa Terraco parlamentario na-
cionalista Francisco Rodríguez.
Nela, o dirixente nacionalista,
afirmaba que nacionalistas e so-
cialistas se teñen que facer á idea
de que se van necesitar por bas-
tante tempo para construír unha
alternativa de goberno á dereita.

Ao día seguinte de sair publi-
cada, Pérez Touriño en La Opi-
nión tamén declaraba que preci-
saban do BNG “para construír o
cambio político”. Ata aquí o nú-
cleo esencial do entendemento,
no que se poden sentar os acor-
dos. Pois, como declaraba Fran-
cisco Rodríguez, “ambos temos
culturas e programas diferentes”.

En xogo tamén está que forma-
ción liderará a alternativa. Loxica-
mente, ambos partidos apostan por
logralo. Esta puxa trae tamén de-
sencontros e ficcións, porque pode
levar a tácticas “desleais”.

Outra das asintonías entre BNG
e PSOE está nas diferentes sensibi-
lidades, ou líneas políticas exis-
tentes entre os socialistas galegos.

Pérez Touriño afirma que os
acordos co BNG realizarase “res-
pectando os criterios non coinci-
dentes coma os de Francisco

Vázquez”. Aínda que tamén quer
deixar claro que quen marca a lí-
nea política do PSdG-PSOE é el,
como secretario xeral.

Respecto e non supeditación

Francisco Frodríguez demanda
do PSOE que faga respetar as “le-
galidades, incluindo ao alcalde da
Coruña, senón a convivencia vai
ser case imposíbel”. Tamén de-
manda que se acepte que aquí hai
un marco galego de discusión.

É máis ou menos o que lle ven
pedir Xosé Manuel Beiras aos so-
cialistas, cando en Faro de Vigo
aposta porque o PSdG-PSOE se
galeguice para poder construír
uns acordos sólidos e duradeiros.

Ademais, Pérez Touriño de-
fende que non vai entablar unha
competencia co BNG polo voto
“progresista ou de esquerdas”,
porque a súa prioridade é “gañar
o apoio do electorado que vota o
PP”. Ao ser maioritario esta par-

tido, é onde se sitúa a maior par-
te do voto a gañar, non renun-
ciando o BNG tampouco a pes-
car nesas augas electorais.

Tamén Camilo Nogueira nun
artigo en A Nosa Terracoincide
con Touriño e Rodríguez ao afir-
mar que BNG e PSOE son “nes-
te momento aliados históricos
para vencer ao PP”. Aínda así, o
artigo do eurodiputado naciona-
lista gustou moito menos entre a
dirección socialista, segundo pu-
do saber este xornal, que a entre-
vista de Francisco Rodríguez, co-
mentada tamén amplamente en
todos os círculos nacionalistas,
incluidos o externos ao BNG.

Os socialistas consideran que
Nogueira é máis belixerante con-
tra os socialistas que Rodríguez.
Mesmo hai quen olla unha dife-
rencia política entre ambos. Rodrí-
guez afirma na entrevista que o
medre do nacionalismo non vai ser
espectacular e que é case imposí-
bel que, por si sós consigan gober-

nar Galiza nos próximos tempos.
Nogueira, pola contra, considera
que “non existe razón para pensar
que unha forza política nacionalis-
ta democrática, de esquerdas e
plural, non poida constituirse co-
mo forza política hexemónica”.

¿Son esas dúas expresións de
Rodríguez e Nogueira aceno de
dúas visións distintas dentro do
nacionalismo? ¿A análise de
Francisco Rodríguez é realista
ou ten medo a chegar ao poder
como afirman algúns? ¿Continúa
Nogueira co vuluntarismode Es-
querda Galega cando tamén se
postulaban como hexemónicos
ou é certo que o BNG non ten
hoxe teito electoral?

Nas distintas declaracións
aparecidas nestes días tamén se
abordou o debate existente den-
tro do BNG, ademais das cues-
tións de táctica política antes ex-
presadas (como conseguir o go-
berno e mudar a sociedade). Así,
Francisco Rodríguez en A Nosa
Terra e Xosé Manuel Beiras en
Faro de Vigo coinciden ao de-
clarar que o proceso de renova-
ción deberá de comezar xa.

Beiras móstrase disposto a
impulsalo e a xogar un papel des-
tacado no proceso. Rodríguez ta-
mén afirma que non se pode
prescindir de ninguén con expe-
riencia política, senón de asignar-
lle novos cometidos na dirección.

Esta renovación pode come-
zar polos catro cabezas de lista
nas próximas xerais. En discu-
sión tamén entrará o próximo
candidato á presidencia da Xun-
ta. Un proceso no que, de non re-
cuncar Beiras, semella presentar-
se máis aberto do que parecía.♦
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¡Que sorte temos na Coruña! So-
mos ricos, a envexa de toda Ga-
liza, e por iso o Goberno munici-
pal despilfarra os cartos públi-
cos. Ademais, podemos practicar
a virtude teologal da caridade.

O asilo de Adelaida Muro es-
taba desde hai moitos anos no
punto de mira dos especuladores
polos 9.000 metros cadrados que
ocupaba e pola súa situación pri-
vilexiada, cerca do Paseo Maríti-
mo. Había dous obstáculos para
poder derribar o asilo, que o Go-
berno se prestou a superar con
motivo da modificación do Plan
Xeral de Ordenación Urbana:
cambiar a calificación da parce-
la, que pasa a ter asignado un uso
dotacional a residencial, e retirar
a protección que tiña o edificio.

A Congregación das Irmás
dos Anciáns Desamparados, ad-
ministradora do asilo, actuou de
intermediaria, recibindo case
2.000 millóns de pesetas dos
compradores, Vivendas Confort
Coruña S.A., do grupo Azkar, au-
ténticos beneficiarios desta ope-
ración. Pero esta inmobiliaria
quería máis e por iso, antes de co-
mezar as obras de construción de
pisos de luxo, esperou o fallo dun
recurso que presentou a Congre-
gación para aumentar a edificabi-

lidade. A recente sentencia do Tri-
bunal Superior de Xustiza de Ga-
liza (TSXG), que califica os terre-
os como sólo urbano consolida-
do, permite construír ata 270 vi-
vendas, sen cesIón do 10% do
aproveitamento ao concello. O
negocio é redondo: teñen que pa-
gar, a maiores, 588 millóns de pe-
setas ás monxas, pero os benefi-
cios da inmobiliaria poden supe-
rar os 5.000 millóns de pesetas.

Cando 96 entidades da cidade
denunciaron públicamente esta
actuación do Goberno municipal
do PSOE como “totalmente in-
xusta: unha acción inmoral, que
ten que avergoñar a todos os coru-
ñeses”, o responsábel municipal
de urbanismo, Salvador Fernán-
dez Moreda, xustificouse dicindo
que era unha “obra de caridade”.

Non é a primeira vez que o

concello da Coruña practica este
tipo de “caridade”, facilitando fa-
bulosos beneficios a empresas,
promotoras e construtoras. En
1985 fíxolle a El Corte Inglés un
regaliño de 650 millóns de pese-
tas, infravalorando a parcela da
Cubela, de propiedade municipal,
permitindo unha planta máis e un
aumento da edificabilidade. En
1994 recurreu unha sentencia do
TSXG, que beneficiaba ao conce-
llo, porque os promotores do Pa-
seo das Pontes tiñan que ceder ao
concello un 15% de aproveita-
mento urbanístico por un importe
de 528 millóns de pesetas. Fixo
unha permuta dos terreos da can-
teira de Santa Margarida polo se-
cadeiro de peles, que era de pro-
piedade municipal; unha revalori-
zación dos terreos da canteira be-
neficiou aos seus propietarios e o

concello perdeu 240 millóns de
pesetas. Nestes e outros moitos ca-
sos o Goberno municipal puxo os
intereses particulares por riba dos
intereses colectivos de A Coruña.
Como sinalaba Xosé Lois Martí-
nez Suárez, profesor da Escola de
Arquitectura, “hai unha promis-
cuidade entre o poder político e
operadores inmobiliarios especu-
lativos privados da que o asilo é
unha mostra palpable e evidente”.

O concelleiro do BNG, Ma-
rio López Rico, denunciou estas
prácticas e reclamou ao concello
que presente un recurso de casa-
ción contra o fallo do TSXG no
tema do asilo porque de non fa-
celo pode haber unha serie de re-
cursos en cascada de particula-
res, reclamando maiores edifica-
bilidades e o Plan Xeral de Orde-
nación Municipal pode ser anu-
lado por defecto de forma.

Con esta crónica remato unha
colaboración quincenal de deza-
nove meses. O día 14 tomo pose-
sión como concelleiro de A Co-
ruña polo BNG; seguirei, como
sempre, con outro tipo de cola-
boracións, así que non é unha
despedida. Graciñas a todas e to-
dos polo seguimento destas cró-
nicas, feitas por un afeccionado,
e quedo á vosa disposición.♦♦

Obras de caridade
MANUEL MONGE

As operacións urbanísticas especulativas teñen no
caso do Asilo o seu paroxismo, un negocio de mi-
les de millóns sen contrapartidas para o concello.

A Coruña

Políticos
de fortuna
XOSÉ M. SARILLE

Ata onte, día do
escándalo madrileño,
os comentaristas espe-

cializados en estatística e ou-
tras herbas dedicábanse a ob-
servar os resultados
electorais. Na esquerda, ou o
que sexa iso, hai unha certa
inconsciencia sobre o que
ocorre no Estado español, co-
mo se non se estivese a
producir un cambio de
tendencia, como se non fose a
direita, máis hexemónica que
nunca, a que marca o paso.

Miopía pura e dura. Ou
covardía. Hai moitos dados
que nos indican un cambio
de ciclo, unha consolidación
do autoritarismo. Sen respos-
ta. Unha volta do líder forte,
que merma progresivamente
os principios, as
formalidades e os direitos de-
mocráticos. 

Son as últimas eleccións
as que afirman esa tendencia
e o demais son análises
inocentes. Demóstrase na
violación do poder lexislativo
en Euskadi, na declaración
da guerra, no aumento do ton
caudillista, na
preponderancia do poder exe-
cutivo, na subordinación da
xustiza. 

Aznar arrasou ao manter-
se, practicando unha política
como esa. O escándalo da
Asemblea de Madrid
reafirma a capacidade de aca-
parar poder, descartando a un
PSOE cun líder
impresentábel, incapaz de
gobernar a súa casa. 

Leguina chamoulles lixo
humano aos dous gángsters do
seu partido. Licencias do
intelectual  madrileño, que el
se pode permitir. Outros serían
fatalmente censurados. De pa-
so Leguina fala de Pepiño
Blanco, cun iño moi
madrileño, para desprezar o
que exporta Galiza. Como can-
do dicían hai anos que todos os
traidores rematan en eiro. Pois
non teñen eles nada que rañar.

¿Así que lles ocorreu iso
aos socialistas? Como non
lles ía ocorrer. Cren nos
paxariños preñados. E uns lí-
deres sen forza, cunha visión
infantil da política.  Zapatero
é un calzonazos incapaz de
exercer a autoridade, burlado
sucesivamente. ¿Lembran
cando viñera a Culleredo e o
pequeno Haider coruñés se
mofou del a conta dun
chapeu jipijapa e como se na-
da? ¿Lembran cando este
mesmo personaxe se abstive-
ra en plenas eleccións?
¿Lembran quen recibiu ao
goberno do PP na Coruña en
plena crise do Prestige?  Co-
sas de Paco. Claro, e cousas
de Tamayo, de indecentes
dispostos a traizoar todo o
traizoábel. E o bon de
Simancas cre que ao mellor o
PP non ten nada que ver no
de Madrid. Cando a
inocencia non ten cura, o ba-
ño autoritario faise
inevitábel.♦

Nacionalistas e socialistas ollan cun tizón as declaracións dos seus líderes

Francisco Rodríguez e Pérez Touriño coinciden
na necesidade de acordos

Francisco Rodríguez (BNG) e Emilio Pérez Touriño (PSdG-PSOE).



¿Como definiría os resultados
obtidos?

Por primeira vez gañamos
como primeira forza política
nunha cidade. Isto converte o no-
so resultado en histórico. Inde-
pendentemente das expectativas
que se crearon antes dos comi-
cios, pode dicir que cumprimos
sobradamente os nosos obxecti-
vos. Aumentamos en 2.500 o no-
so número de votos, acadando os
17.500. Este respaldo tan grande
por parte da cidadanía nunca o
tivera antes ningún outro alcalde,
nin tan sequera aqueles que go-
bernaron con maioría absoluta.
O resultado ademais foi moi ho-
moxéneo. Tivemos porcentaxes
semellantes no centro e nas pa-
rroquias. Débese a que en luga-
res onde case non posuíamos
respaldo, conseguimos tamén o
respaldo dos cidadáns. Fixemos
unha política de vertebración in-
terna da cidade que eliminou as
discriminacións do pasado.

Falaba vostede das expectati-
vas xeradas durante os comicios.
Algunhas enquisas situaban ao
BNG con maioría absoluta...

Ao longo da campaña fomos
ilusionándonos ao ver o gran res-
paldo que tiñan os nosos actos. As
expectativas nese contexto au-
mentaron con respecto aos ante-
riores comicios. Fomos quen de
mobilizar a novos electores, sen
embargo os demais tampouco
quedaron parados. O PP e o
PSOE teñen unha introducción
forte en todas as cidades e vilas e
era un pouco surrealista pensar
que ían perder o seu apoio da noi-
te para a mañá. As enquisas que
se publicaban outorgaban un gran
número de indecisos que ao final
responderon á chamada dos parti-
dos tradicionais, especialmente
do PP. Fraga fixo un chamamento
na recta final de campaña, cha-
mándolle traidores aos ponteve-
dreses que de dereitas que non ían
acudir ás urnas. Este reclamo
completouse co desembarco de
Mariano Raxoi e Ana Pastor en
apoio de Teresa Pedrosa. A todo
iso hai que unirlle os mecanismos
clientelares e de presións que tra-
dicionalmente teñen utilizado na
cidade. Todos estes factores pro-
piciaron unha gran participación
e orixinaron que tivesemos o
mesmo número de concelleiros
malia ter aumentado en sufraxios.

A peonalización foi unha
medida moi polémica e nestes
intres semella que é un dos
seus principais avais...

Para comezar teño que dicir
que nós non inventamos nada no-
vo. A peonalización é unha prác-
tica que se vén facendo en Euro-
pa dende hai séculos. Tratamos
de aproveitar as características da
cidade. Pontevedra é unha vila
comercial e pequena. Simple-
mente utilizamos o sentido co-
mún para que os peóns tivesen os
mesmos dereitos que os conduc-
tores. Non se trata só de “facelo
bonito”, senón de eliminar ba-
rreiras e de cohesionar social-
mente a todo o mundo. Pero a pe-
onalización non tería sentido se
eses espacios públicos que gañas
non os utilizas para darlle activi-
dade á cidade. Antes Pontevedra
era unha cidade gris e morta. Nós
queriamos cambiar esa imaxe e
convertela en referencia. Por iso
comezamos a dotar os novos es-
pacios peonais de actividades
culturais, musicais, lúdicas, de-
portivas... Agora temos festas,

mercados, concertos, exposi-
cións, teatro, etc. todas as sema-
nas. Saes á rúa e mírala ateigada
de público de tal xeito que seme-
lla que estás nas festas da Pere-
grina os 365 días do ano. 

Se as peonalizacións son tan
beneficiosas para o comercio,
¿por que o dos comerciantes é o
sector máis crítico con elas?

Nesta cidade o comercio
apostou por nós, agás certos sec-
tores que representan o pasado.
Hai algúns comerciantes que te-
ñen unha visión individualista e
interesada da peonalización. O
noso modelo é global, en benefi-
cio de todos e choca contra al-
gúns que querían que se lles peo-
nalizase ata a súa porta e que a

continuación empezase alí a es-
trada para que os coches puidesen
parar diante. Esta visión tan cutre,
ademais non é certa. Os datos es-
tán aí para ver o éxito económico
do modelo. Dende que se peona-
lizou, a actividade comercial in-
crementouse nun 23%. As vilas
dos arredores téñenos agora como
destino comercial cando antes
non era así. Un dos grandes pro-
xectos que temos para esta lexis-
latura é sacar adiante o novo mer-
cado. Obra que contará cun eleva-
do orzamento.

¿Esa vocación comercial se-
rá suficiente para absorver a de-
manda de emprego da cidade?

Non nos esquecemos do as-
pecto industrial. Cando chega-

mos á alcaldía, o polígono esta-
ba practicamente baleiro. Só
cinco empresas se instalaran
nel. A unha empresa por ano
que levaba en funcionamento.
Unha cifra evidentemente ridí-
cula. Agora hai case setenta em-
presas, que crearon 1.300 novos
postos de traballo. Isto debeuse
ás boas condicións que lle ofre-
cemos, mediante a baixada de
impostos e outras facilidades.
Por outro lado, inauguramos o
primeiro centro municipal para
emprendedores que lles permite
ter unha oficina e asesoramento
gratuíto durante o primeiro ano
de andadura. Tamén ideamos a
primeira Iniciativa Local de
Emprego Social, para integrar a

persoas discapacitadas, con sin-
drome de down...

Pactos co PSOE

¿En que momento están as ne-
gociacións co PSOE?

O noso obxectivo é acadar un
goberno estábel que sexa unha al-
ternativa á dereita. Das conversas
vai ter que saír un proxecto de es-
querdas e nacionalista. Estou de
acordo coas declaracións que fixo
Touriño de que quen ten máis vo-
tos ten que poñer as condicións.
Neste caso somos o partido máis
votado e polo tano tampouco pre-
cisaríamos do PSOE para gober-
nar. Sen embargo, a disposición
do grupo socialista é boa e consi-
dero que hai que atender as súas
demandas programáticas.

¿Amosou o PSOE a oposi-
ción a algún proxecto concreto
ao longo das negociacións?

En principio existen moitos
puntos coincidentes. Ao princi-
pio da anterior lexislatura opuxé-
ranse á planta de compostaxe,
decisión que nós vimos mal na-
quel intre, pero que examinada
con tempo non foi tan mala. Es-
tes anos fixéronos madurar o
proxecto e eses cartos puidemos
investilos noutros aspectos. Nes-
ta lexislatura queremos centrar-
nos no saneamento da ría, que se
facilitará co aumento da depura-
dora e a marcha de Tafisa. Agar-
do que para o verán do 2004 poi-
damos falar dunha ría saneada.

¿Que van facer no espacio
libre que deixa Tafisa?

O máis importante da marcha
de Tafisa é que se vai poder inte-
grar o seu espacio no río e na ría.
Tamén que se van manter os pos-
tos de traballo, que irán a outros
sectores. O noso obxectivo é des-
tinar 20.000 ou 25.000 metros ca-
drados á desenvolvemento urba-
nístico, co cal aumentará a oferta
de vivenda. Sen embargo, a maior
parte do terreo, uns 95.000 metros
cadrados serán convertidos en es-
pacios verdes e de lecer. Tamén se
construirá un hotel que estará si-
tuado en fronte do Pazo de Con-
gresos e que servirá para prestar
outro tipo de oferta turística. 

¿O feito de que en Vigo e
Ferrol non haxa xa alcaldes
nacionalistas, fará que aumen-
ten as presións externas ao seu
mandato?

Se do que se trata é de deitar o
nacionalismo, está claro que ago-
ra parece que hai menos lugares
cara onde apuntar as lanzas. Sen
embargo, penso que en Ponteve-
dra facendo unha política na-
cionalista sen complexos, acada-
mos unha resposta electoral extra-
ordinaria. Unha éxito que se acre-
centa se temos en conta que esta
era unha cidade aparentemente
conservadora. Aspecto que só
compartiamos con Lugo. Nas ou-
tras cidades xa houbera gobernos
de esquerdas con anterioridade. O
noso éxito fai posíbel pensar que o
proxecto do BNG ten futuro.

¿É partidario dunha reno-
vación dentro do BNG?

Non é un tema no que desexe
entrar, aínda que quero apuntar al-
gunhas ideas. É necesario mello-
rar a nosa introducción social. A
nós non se nos dá nada facilmen-
te, temos que traballar o dobre.
Sen embargo, penso que con ese
esforzo podemos defender o noso
proxecto de país. Ten que facerse
unha política integradora pero sen
complexos, nacionalista.♦
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Miguel F. Lores
‘Son o alcalde pontevedrés máis votado da

historia da democracia’
RUBÉN VALVERDE

“A miña aspiración é ser un bo alcalde”. Con esta frase remataba Miguel Anxo
Fernández Lores esta entrevista no seu despacho, que conservará outros catro
anos máis, da alcaldía de Pontevedra. Coa convicción de ter cumpridos os de-
beres, Lores explica cales son os seus obxectivos para esta lexislatura e analiza
as claves que fixeron que o seu respaldo electoral aumentase en 2.500 votantes.

PACO VILABARROS
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Denomínano a vostede como
intelectual galeguistaou gale-
guista histórico. ¿Ata que pun-
to é hoxe válida esa definición?

A figura do intelectual non
existe practicamente hoxe. Nou-
tros tempos tivo unha función e un
papel importante social e político.
O que non quer dicer é que unha
figura semellante á dos intelec-
tuais do pasado non fose necesa-
ria. O que pasa é que a sociedade

actual non o quer. Sí que me sinto
galeguista. O de intelectual, se iso
se considera como un xeito de uti-
lizar o pensamento para analisar a
realidade e tratar de formular ide-
as e pensamentos hexemónicos,
tamén. Pero hoxe os que marcan
as pautas son os famosos de todo
a cen das televisións.

¿O de galeguista non é un
término un pouco devaluado?
Todo o mundo se declara gale-

guista, comezan-
do por Fraga.

Cando a xente
comeza a conside-
rar que é intere-
sante que a deno-
minen con ese tér-
mino, a palabra,
loxicamente, de-
valúase.  Tamén
está devaluado do
mesmo xeito o tér-
mino “demócra-
ta”. Malia a deva-
luación, se teño que definirme
como algo é como demócrata e
galeguista. Tanto unha como ou-
tra verba seguen a ter vixencia
se son auténticas.

Galeguista
é a expresión
h i s tó r i ca  do
nacionalismo
nunha época
determinada.

H o x e  h a i
quen tenta con-
trapoñelas, pero
para min non o
están. Eu doulle
o significado de
g a l e g u i s t a  a
quen pensa por

e dende Galicia e traballa por
ela, en toda a súa amplitude, en-
ciclopedicamente.

Vostede foi o coordinador da-
quel grupo de catro parlamenta-

rios do PSOE (Piñeiro, Casares,
Alfredo Conde e vostede), deno-
minados “galeguistas históri-
cos”. ¿Que queda daquelo?

Tentábase dar unha idea de
continuidade, entroncar o que
foi o galeguismo antes do fran-
quismo co novo Parlamento. A
idea de Piñeiro era que non esti-
vese restrinxida a un só partido,
pero, ao final, unicamente entra-
mos no PSOE. Un PSOE que lo-
go, considerando a virtualidade,
quixo continuar polo mesmo
vieiro. Pero, habendo xa parti-
dos, nós creo que debíamos de
retirarnos. Esa era a idea primei-
ra. Alfredo Conde pensou que
debía seguir, os demais tiñamos
claro que non. Recibín moitas
presións para continuar e son
unha das poucas persoas que po-
de dicir que tiña un acta de de-
putado e que non a quixen.

Daquela a deriva do PSOE
non foi precisamente galeguista.

Os que viñan do PSG perde-
ron o control do partido. Pero
ten moi pouco que ver coa nosa
presencia ou ausencia alí. O no-
so peso político non podía con-
trapesar esa tendencia. O triunfo
de Felipe González en Madrid
catalizou o poder cara unha vi-
sión máis centralista e, polo tan-
to, Francisco Vázquez xa non
necesitaba o apoio de Ceferino
Díaz e o seu grupo.

¿Existe o Piñeirismo?

Miguel Barros, dirixente so-
cialista, está a rematar unha
tese doctoral sobre Ramón Pi-
ñeiro. Nela sostén que Piñeiro
non era nacionalista.

Se por nacionalista se entende
loitar por unha nación indepen-
dente e soberana, Ramón Piñeiro
non era nacionalista. Está moi
claro nos seus escritos: “Español
por história, galego por nación,
europeo por cultura”, iso indicaba
realmente cal era o seu pensa-
mento. Non ollaba a Galiza como
independente ou soberana, senón
que a entroncaba con España. Pe-
ro penso que hoxe hai moi poucos
nacionalistas arredistas.

Fálase do piñeirismo, do
pensamento piñeirista. ¿Existe
hoxe? ¿Como o definiría?

Piñeiro non era un político de
vocación, senón de obriga. Esti-
vo na política porque as circuns-
tancias o obrigaron. El era un ca-

Benxamín Casal
‘Non era que Ramón Piñeiro cambiase,

senón que mudaba os obxectivos’
AFONSO EIRÉ

Membro de Brais Pinto, parlamentario do grupo de galeguistas
históricos,  conselleiro, experto en agricultura, vicepresidente de
Galaxia e, agora, director da Grande Enciclopedia Galega Silve-
rio Cañada(El Progreso-Diario de Pontevedra), Benxamín Casal
ten unha longa traxectoria pouco coñecida polo gran público.

¿Como analisa a situación da
agricultura galega?

Hai que asumir que a entrada da
tecnoloxía tan forte implica a dimi-
nución da poboación agrícola acti-
va. Redución necesaria, ademais,
para poder ser competitivos. Aposi-
bilidade de desenrolo está na tradi-
ción do agro galego: que haxa unha
poboación rural que non se dedique
á agricultura. Sempre existiron ou-
tras actividades no campo de apoio
a poboación  agrícola. Ademáis, ho-
xe,  co mundo das novas tecnoloxí-
as, hai posibilidade de que haxa ou-
tras industrias e servicios que, sen
ter que ver directamente co campo,
están alí asentados por ter unha in-
fraestrutura máis barata. Por outra
banda, é autenticamente necesario
que non se remate o ciclo no que é

o sector produtivo agrario senón
que teña un desenrolo industrial
moito máis amplo. Para iso fai falta
un apoio á investigación que non
está a ter. O que non podemos é
mercar patentes e non producir as
nosas, por exemplo en gandería.
Rexistrouse un despilfarro moi
grande importando gando e, logo,
mandando moito dese caudal xené-
tico ao matadeiro. Galiza tiña que
ter unha potencía reprodutiva maior
ca Santander porque o noso caudal
xenético é importantísimo. Só é pre-
ciso que se desenvolva cun aparato
investigador. Que dicir das plantas
mediciñais, campo que está auténti-
camente virxe. As posibilidades co
campo galego son enormes aínda.
O que non ten sentido é pensar que
o futuro do campo está no turismo

rural, como lle escoitei a un conse-
lleiro. Pode ser unicamente un
apoio. O futuro do campo está na
súa capacidade,
que aínda ten sen
desenvolver. Hai
que pechar tamén
o camiño ao mo-
nocultivo e diver-
sificar: moitas ex-
plotacións mono-
valentes, pero non
todas especializa-
das no mesmo, por
exemplo no leite. 

Pero o mono-
cultivo foi indu-
cido polas políticas agrarias.

Claro está. E os técnicos agra-
rios temos tamén que entonar o
mea culpa. Existe o perxuício de

que os labregos non son recepti-
vos, cando é ao contrario. O que
pasa é que sempre tiveron uns

atrancos que lle
impediron evolu-
cionar. A proba é
que no momento
en que puderon fa-
celo, o agro evo-
luiu dunha manei-
ra extraordinaria.

¿Cal é o prin-
cipal problema
que tivo para
evolucionar?

A primeira di-
ficultade é que non

tiña capacidade de endebedamento
e financiación para levar adiante
unha transformación. Tampouco ti-
ña mercado á vista. Para que ía pro-

ducir se non podía vender. O que
estaba producindo era o que podía
permitirlle subsistir. 

Esta situación sería froito
dunha determinada política.

Cando comeza o desenvolvi-
mento da agricultura nos anos cin-
cuenta, tampouco existía capacida-
de de consumo noutros sectores.

Aldraxes e autoestima

Vostede ten afirmado que un
dos problemas do noso rural é a
baixa autoestima.

O galego non cree en si mesmo,
na súa capacidade. Só muda cando
abandona o país. Daquela é capaz de
grandes empresas. Pero esa falta de
autoestima tamén é constatábel nos
outros eidos, comezando pola políti-

‘Non ten sentido pensar que o futuro do campo está no turismo rural’

‘Os labregos
son moi abertos
ás innovacións,
ao contrario
do que se pensa”

‘O noso peso
político no PSOE
non podía
contrapesar a
tendencia centralista
de Madrid”
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O obxectivo da iniciativa, que
defendeu o deputado do BNG
Xosé Díaz, é o de garantir ao-
cupación futura do centro pro-
ductivo para o que establece co-
mo fin prioritario a realización
de proxectos integrais de cons-
trución naval, en troques de
parciais, e poder mellorar así a
situación actual. Segundo lem-
bra o BNG nesta proposición
non de lei, Izar-Fene foi some-
tido a diferentes procesos de re-
estructuración que reduciron
drasticamente o seu cadro de
persoal e lle impuxeron limita-
cións productivas que non exis-
ten en ningún outro estaleiro,
que provocaron, entre outras
cuestións, a necesidade crecen-
te e desproporcionada de sub-
contratación da produción, tan-
to interna como externa. 

No debate, o deputado Xosé
Díaz, pediu que se busque unha
solución para o cadro de perso-
al e denunciou a existencia de
represalias contra os traballado-
res. “Colla o teléfono e chamen
ao ministro de Industria, aos
responsabeis da SEPI, pero pa-
ren a barbarie que se está a co-
meter coa plantilla”, sinalou.
Tamén instou á Consellería de
Industria a que dialogue cos
sindicatos para buscar unha saí-
da. Segundo dixo, a cifra de
subcontratación de Izar-Fene é
tan “escandalosa”  que cando a
cargo de traballo é importante
chega a duplicar á da empresa.

O texto definitivo aprobado in-
cluiu unha emenda do PP.

A xornada comezou coa
presentación por parte de Xosé
Ramón Vázquez Sandes do in-
forme anual do Valedor do Po-
bo ao que seguiu un breve de-
bate no que tanto BNG como
PSOE solicitaron a elaboración
de informes de oficio sobre
aqueles temas que mais queixas
dos cidadáns provocan ano tras
ano e que acostumaba facer o
anterior titular da institución.
De seguido producíase a com-
parecencia a petición propia do
Conselleiro de Presidencia,
Xaime Pita, para informar so-
bre “o cumprimento do horario
de traballo do persoal” na Ad-
ministración galega e durante a
cal explicou os acordos para
servicios mínimos aos que o
Goberno galego chegou cos
sindicatos nos últimos paros. 

Unha comparecencia “fóra
de horario, de sitio e de tempo”
reprochoulle o portavoz do
BNG, Suárez Canal, que acusou
a Pita de utilizar esta iniciativa
como “tapón” para evitar intro-
ducir na orde do día outras inter-
vencións do Goberno solicitadas
pola oposición en relación a te-
mas de actualidade vinculados á
crise do Prestige. No mes de
marzo Pita pediu esta compare-
cencia en comisión pero hai uns
días cambiou de opinión e solici-
tou a súa inclusión na orde do día
Pleno, explicou Suárez Canal.♦

Suárez Canal acusa a Pita de
bloquear o debate sobre o Prestige

O Parlamento aproba
unha proposta para
potenciar Izar-Fene

P.B.
O Parlamento instará a Xunta a adoptar as medidas necesarias pe-
rante a Administración central, a SEPI e a empresa pública Izar pa-
ra intensificar a actividade comercial do esteleiro ferrolán. Así se
desprende dun acordo adoptado por unanimidade, a iniciativa do
BNG, o martes 10 de xuño na Cámara galega. O texto tamén recla-
ma que se impulse a ordenación da industria auxiliar do estaleiro,
con criterios que favorezan a súa diversificación e competitividade.

Imaxe do asteleiro ferrolán.

tedrático de filosofía frustrado.
Tiña unha clara vocación maxis-
terial e sustituiu as aulas pola me-
sa camilla, ata convertila nunha
parauniversidade. Cando tivo
ocasión de ter un protagonismo
maior non o quixo ter. A súa vi-
sión política fun-
damental era que o
país funcionase e
cando el artellaba
que tiña que haber
un partido socia-
lista ou un partido
democráta-cris-
tián, o que estaba
tratando era de re-
producir os esque-
mas que en Euro-
pa estaban funcio-
nando para que houbese unha au-
tonomía axeitada.

Pero ese pensamento conti-
núa con vostede, con Carlos
Casares...

Pero non é unha corrente polí-
tica, senón dun galeguismo de
ollar o país desde a globalidade.
Non se trataba de que estivésemos
primeiro co PSOE e logo co PP.
Piñeiro o que facía eran unhas
análises políticas verdadeiramente
certeiras e, en cada momento,
ollaba as liñas de forza que esta-
ban actuando no País... Aposta por
aquelo que pensaba que era me-
llor para que o País avanzase. Non
era que mudase, senón que, na-
queles momentos os obxectivos
eran outros diferentes. Piñeiro
prestáballe o apoio á xente que
pensaba que, co seu traballo, se
podían conseguir os obxetivos
que el creía necesarios.

O localismo

Fronte a esa visión que vostede
describe como integral de Piñei-
ro, agora semella que se está a

potenciar o localismo. O xorna-
lista Xoan Soto escribía que o
éxito de López Orozco en Lugo
se debía a ese localismo ao xeito
do Lopezperismo, alcalde fran-
quista do mesmo nome.

Orozco é un grande admirador
de López Pérez.

Como Fran-
cisco Vázquez de
Alfonso Molina...

O  m e s m o .
Orozco ve a Ló-
pez Pérez como
un alcalde para-
digmático, pero a
causa do localis-
mo é o debilita-
mento do poder
autonómico. É a

Xunta quen debía facer a función
aglutinadora. Por outra parte, as
Deputacións tamén realizan un
papel disgregador neste sentido.
Tiñan que ter desaparecido ou in-
tegralas máis, polo menos, no po-
der autonómico. Nese caso, os
concellos terían unha autonomía
que lles é propia, pero non para
suplantar ao poder autonómico
como pretenden algúns. Non fo-
ron quen siquera de promulgar
unha lei de Coordinación das De-
putacións e, menos, unha Lei de
Comarcas. Dos 315  concellos
que existen na Galiza, máis de
200 non teñen capacidade de su-
pervivencia. Están totalmente su-
peditados ás axudas das Deputa-
cións. Existe un trato de tipo de
señorío: eu préstoche estas axudas
e, ti, concello, tesme que prestar
submisión e votos. En Lugo, dos
10 concellos máis importantes, o
PP só vai gobernar en tres, pero
conserva o control total da Depu-
tación porque goberna en conce-
llos de moi poucos habitantes.♦

ca. O galego foi interiorizando ao lon-
go do tempo as aldraxes, mesmo na
emigración, interiorizando que é de
extración baixa e que non pode aspi-
rar a outras cousas máis ca iso.

Existe unha visión bastante
extendida, mesmo entre xente
que se declara galeguista, de
ollar o rural como atraso...

En política as forzas de esquerda
consideran que a agricultura é o atra-
so: os ascensos dos socialistas ou co-
munistas van ligados ao desenvolvi-
mento urbano e industrial. O labrego,
que ten que sobrevivir, vese na obriga
de convivir co cacique ou señor que
domina a terra e semella que é auten-
ticamente súbdito aínda que non o se-
xa no seu fondo. Os que pretenden fa-
cer o cambio óllano, polo tanto, como
inimigo, aínda que el está desexando
mudar, pero non olla esas posibilida-
des. É o mesmo que pasa coa propia
produción agrícola que tampouco po-

de mudar. Eses atrancos e eses aferro-
llamentos tanto na produción como na
expresión política están aí e non son
culpa súa. É certo que a moitas zonas
de Galiza aínda non chegou a demo-
cracia.

¿Como vicepresidente da Edi-
torial Galaxia, como olla a nova
etapa logo da morte de Carlos
Casares?

Queremos darlle a Galaxia unha
proxección máis moderna, ligada
ao audiovisual, ampliando as actua-
cións por ese campo para conectar
co mundo xoven. Foi un grande
acerto nomear a Vítor Freixanes co-
mo director xeral. Penso que é a
persoa máis axeitada para dirixila
porque leva moitos anos no mundo
editorial e da comunicación e por aí
vai ir a nova etapa. Hai que mos-
trarlles aos mozos quen fixo este
país e, eles, con este coñecemento,
que labren o futuro.♦

‘A Enciclopedia
só se podía
publicar
en galego’
¿Cales son as razóns para reedi-
tar unha enciclopedia en tomos
cando estamos na era dixital?

A enciclopedia sairá tamén
neses soportes; en CD Rom e
DVD. Pero aínda que vivamos
na era dixital somos
moitísimos os que necesitamos
o papel. Mesmo os que
traballamos todos os días cos
ordenadores temos dificultades
para ler na pantalla.

Que saia en galego é cus-
tión de axudas, de
marketing, porque hai outra
en español...

A decisión de publicala en
galego estaba clara antes de de-
cidir calquer tema de marketing
ou de procurar axudas. Todos
os que estabamos neste allo ví-
amos que non se podía facer
máis ca en galego. Silverio Ca-
ñada e a xente que o rodeaba ti-
ñan idea de facela en galego xa
de aquelas, pero a realidade so-
cial e política era moi diferente
e atopáronse con atrancos.

¿Por que é a Encliclopedia
de Silverio Cañadae non a
Gran Enciclopedia Galega,
simplesmente?

El foi quen a creou e nós
empatamos coa súa idea.
Tivemos contacto con el antes
de que morrera. Era da idea de
trasmitirlle os dereitos ao grupo
de El Progreso-Diario de Pon-
tevedrae despois os fillos fíxé-
rono tamén. Silverio Cañada era
un home moi arriscado e moi
esquecido, pero todo o mundo
informado sabe que a Grande
Enciclopedia Galega era súa.

Deberán reformala e actua-
lizala. ¿Cales son os criterios?

Hai que actualizar tanto as
persoas que morreron nestes 30
anos, como persoas que, neste
tempo, fixeron moita máis obra.
Tamén cambiou absolutamente
o marco político institucional de
Galiza e hai que facelo
presente. Por exemplo, aparece
a palabra Xunta, pero non
aparece autonomía, polo tempo
transcurrido entre a saída de
ambas palabras. Tamén hai
desequilibrios que teremos que
correxir.  Autores que daquela
tiñan certa importancia e, agora,
coa ollada do tempo non a
teñen e outros ao contrario.

Terá que dirixir un gran-
de equipo...

Temos un equipo importan-
te de lingüistas, redactores, fotó-
grafos, documentalistas..., que
traballan no día a día, pero máis
importante aínda é o equipo ex-
terno co que temos unha
relación moi estreita. Son os
que suxiren as voces que hai
que refacer ou conservar porque
os que a escribiron foron perso-
eiros importantes e agora é pre-
ciso facer unha engádega. Por
exemplo, non imos sacar a voz
Bos Aires, feita por Luís
Seoane. As voces importantes
van ter dúas ou tres firmas con
visión diferente. Galiza non é
uniforme nin homoxénea.♦

‘As Deputacións
realizan un papel
disgregador
da Autonomía”



No último pleno celebrado no
Parlamento o PP volveu rexeitar
unha proposta do BNG para mo-
dificar o sistema de seguridade
marítima das costas galegas. O
seu deputado, Bieito Lobeira de-
fendeu unha moción que tiña co-
mo obxecto instar ao Goberno
galego a adquirir unidades aéreas
e navais e persoal para evitar o
actual sistema de contratación de
servicios a empresas privadas,
presentar no Parlamento no prazo
máximo de tres meses un plano
de mellora do actual dispositivo
de salvamento marítimo e tamén
demandar do Goberno español
que abra unha investigación so-
bre a actuación do remolcador
“Ría de Vigo” e que envíe ao Par-
lamento galego a documentación
necesaria para aclarar os feitos.

Pero segundo defendeu o de-
putado do PP, Fernández Rosen-
de, a inciativa non vén a conto
porque, entre outras razóns, os
medios cos que conta a Adminis-
tración son “razonabeis” . Pola
tarde tamén se rexeitou unha pro-
posición non de lei do PSOE que
contemplaba a reorganización
dos medios do Estado para aten-
ción da seguridade marítima e a
proposta dun novo medelo inte-
grado de xestión. O Bloque vo-
tou en contra da iniciativa socia-

lista por considerar que, entre ou-
tras razóns, restaba competencias
ao Goberno galego en materias
como a inspección pesqueira.

A parcelaria, 25 anos máis

Mentres se coñece un informe do
Consello Económico e Social que
di que a viabilidade das explota-
cións agrarias pasa por se rema-
taren os traballos de reorganiza-
ción da terra, o PP tamén rexeitou
unha moción do BNG, que de-
fendeu o deputado Emilio López,
para instar á Xunta a dispor os fon-
dos adicionais necesarios para re-
matar antes do 2006 as concentra-
cións parcelarias en curso e pór en
marcha os traballos de bases provi-
sionais das que están solicitadas
para rematalas antes de cinco anos,
dándolle prioridade de actuación
ás zonas con máis posibilidades de
fomento da gandeiria. Pero o depu-
tado do PP, Roberto Castro, sina-
lou que o Goberno non ten que ser
impulsado nun tema no que está
traballando de maneira importante.
Sen embargo, segundo os datos
apuntados polo representante do
PSdeG-PSOE, Francisco Sineiro,
de non modificarse as partidas or-
zamentarias adicadas a esta cues-
tión a concentración parcelaria po-
dería adiarse máis de 25 anos.♦♦
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Son o único concelleiro electo polo BNG –por 10 do PP, en
Avión (Ourense), e quixera aportar unha explicación ou co-
mentario eleitoral, a respeito dos resultados das municipais
neste concello de Avión, e, ao mesmo tempo, dar a coñecer,
os métodos (o que eles chaman “Maquinaria Electoral”),
que emprega o PP, en moitos concellos do interior e que te-
ñen unhas características moi semellantes: preferentemente,
de menos de 3.000 habitantes, poboación moi envellecida e
dispersa con moitos pequenos núcleos e pouco habitados.

Invitaría aos medios de comunicación a seguir en di-
recto unha xornada eleitoral, en concellos como o meu,
para ter unha idea cabal e exacta de como logra o PP as
súas porcentaxes de voto tan extraordinarias (do 80% e
máis), en moitos dos pequenos concellos rurais do inte-
rior da provincia de Ourense. 

En Avión hai 1.400 votantes efectivos e unhas 40 enti-
dades de poboación. Na maioría destes lugares viven arre-
dor de 20 ou 25 persoas, coa facilidade que comporta para
acceder diretamente a cada un dos votantes potenciais. 

Avión é coñecido pola súa intensa emigración
–maiormente exitosa– a México, e de todos é coñecido o
sistema político mexicano, onde o PRI, gobernou 70 anos
ininterrompidos –con corrupción, fraude, mordidas, etc–,
o que tamén conforma dunha determinada maneira aos
meus paisanos –social e psicoloxicamente– á hora de ac-
tuar nos asuntos públicos.

Penso que os resultados do 25 de maio son, global-
mente considerados, bastante esperanzadores, para un fu-
turo de cambio no noso país e indicativos da persistente
tendencia á baixa, (aínda que reducida -4%-, constante),
por parte do PP, desde o ano 1993.

■ AUTOBUSES SI, PROGRAMA NON . Debe ser un ca-
so bastante raro nun sistema democrático, pero o PP en
Avión preséntase ás eleccións municipais, sen progra-

ma e sen ningún tipo de proxecto ou documento escri-
to no que se poida visualizar, minimamente, que é o
que queren ou pretenden facer ao longo da lexislatura. 

No Colexio Público de Avión, onde están instaladas 2
mesas electorais (das 5 que ten o concello), e nas que vo-
ta algo máis do 50% do censo electoral, o PP pon, dentro
do propio colexio electoral, nas portas do colexio público
e no seu entorno, un dispositivo de candidatos, intervento-
res e apoderados, que comprende unha media, permanen-
te, de 8 persoas, e que situados
de forma estratéxica, controla,
de forma persoal e directa, a
todo canto votante se aproxi-
ma ao colexio electoral. 

A administración concedeu
un microbús ao concello, para
transporte institucional de elec-
tores, ao que non se lle dou a
debida publicidade, como era
obrigado pola alcaldía. Durante
todo o día da votación, pero
máis pola mañá –e sen parar–
desde a primeira hora, había 3
autobuses (e 4 microbuses “ca-
rretando” xente, de tal xeito que ás 8:45 h. (15 minutos antes
de abrir o colexio electoral), había agardando para votar nas
portas do Colexio Público case 40 persoas, evidentemente
traidas pola “Maquinaria Electoral” do PP. Toda esta flota de
autobuses e microbuses pertencen á mesma empresa (Auto-
cares Rodríguezfai o transporte escolar do concello e tamén
o transporte público de viaxeiros do concello).

Os tres taxis que operan no concello estiveron, to-
do o día, de arriba para abaixo carretando votantes
¿quen chama un taxi nunha aldea e paga 6, 10 ou 12 eu-
ros para ir votar?, ¿quen os paga realmente...?, ¿son

gastos electorais do PP?, ¿existe coación, limitación ou
intimidación, no exercicio libre do dereito de voto...? 

Pero o máis indecente e inmoral de todo é que, ao car-
go de varios dos autobuses que recollen aos votantes, ían
algúns dos propios candidatos do PP, que serían, con case
total seguridade, concelleiros no próximo goberno munici-
pal. ¿Pódese-lle chamár a isto acoso electoral?, ¿pode un-
ha persoa, ou dúas ou tres, normalmente xubiladas, de 70
ou mais anos, negarse a ir, cando o que lles pide que suban

vai ser o concelleiro da súa pa-
rroquia? Sí... aquel ao que,
máis adiante, lle terán que ir
pedir, que lles limpe un cami-
ño, lles abra unha pista no
monte ou lles coloque un pon-
to de luz... 

En definitiva, ¿existe ou
non, coación ou intimidación
electoral?, ¿hai acoso electo-
ral?, ¿existe coacción ao elec-
tor?, ¿como se pagan e quen
paga todo ese despregamento
de medios de transporte, que
o PP ten á súa disposición

nestes concellos pequenos...?, ¿son gastos electorais, ou
son simples contraprestacións graciosas...?

Eu pregunto: Se o acoso moral e laboral (moving) es-
tá tipificado como delito penal, ¿para cando o acoso (mo-
ving) electoral será considerado tamén un delito?

Ah, e agora... ¡todos e todas para a casa!, que a polí-
tica é cousa nosa... (dixo Fraga), ¡ata as próximas elec-
cións...!, e nada de sair á rúa, nada de manifestarse, nada
de reivindicar, nin de protestar, nin de asociarse... Sí, pe-
dir..., sí. ¡Nada de exercer dereitos!, ¡Non vaia ser o de-
mo, e a xente queira facer política...!♦

Un día coa maquinaria electoral do PP
FERNANDO ROSENDO

‘No concello de Avión
o PP preséntase

sen programa coñecido,
pero paga taxis a esgalla”

O Bloque considera que a diso-
lución da Comisión, imposta
unilateralmente polo PP, impe-
diu o normal desenvolvemento
da actividade parlamentaria e
vulnerou os dereitos dos deputa-
dos a levar a cabo o seu cometi-
do. Ademais, o recurso baséase
na maneira de disolver a Comi-
sión, en base a unha norma in-
terpretativa do Regulamento da
Cámara, aprobada tamén en so-
litario polo grupo maioritario,

que se aplicou de maneria retro-
activa e sen reunir á Mesa. Por
último, explica o BNG, esa nor-
ma implica unha reforma encu-
berta do Regulamento do Parla-
mento. Ao tempo denúnciase a
falta de colaboración institucio-
nal entre o Goberno central e a
Cámara autonómica.

O recurso presentado polo
PSOE tamén ten como obxecto,
segundo explicaron os seus por-
tavoces, o reestablecemento da

legalidade  e a anulación do que
consideran unha “norma espú-
rea”. O PSOE tamén mantén que
a negativa a remitir a documen-
tación solicitada por parte do
Goberno central e a forma na
que se disolveu a Comisión con-
culcan dereitos constitucionais e
acusan ao PP de facer un “claro
abuso” do poder. En rolda de
prensa, o deputado Ismael Rego,
sinalou que debería ter sido o
presidente da Cámara galega o
primeiro interesado en defender
a dignidade da institución. De
prosperar as iniciativas, o Cons-
titucional podería dictaminar a
reapertura da Comisión e a com-
parecencia nela de altos cargos
da Administración estatal.♦

Denuncian que se vulneraron os dereitos dos deputados

BNG e PSOE recorren no Constitucional
a disolución da Comisión do Prestige

A.N.T. 
Rematou o proceso electoral e o BNG e o PSOE cumpriron co
seu anuncio de presentar diante do Tribunal Constituiconal re-
curso de amparo pola disolución da Comisión de Investigación
creada para esclarecer a xestión da catástrofe do Prestige.As dú-
as forzas entenden que se vulneraron os dereitos dos deputados. 

PACO VILABARROS

O PP conforme
coa actual seguridade marítima

A parcelaria podería
retrasarse outros 25
anos, segundo o PSOE



Hai poucos días que a Conven-
ción Europea, presidida por o
francés Valery Giscard D´Es-
taing, presentou o Proxecto de
Constitución Europea que, natu-
ralmente, é un texto provisional,
pendente do exame e censura
dos Gobernos dos países mem-
bros. En España o texto que re-
sulte definitivo mesmo será so-
metido a referendo dos cida-
dáns, tal como levan proposto
tanto o PP como o PSOE.

Á devandita Convención
asistiron como representantes
de España a Ministra de Asun-
tos Exteriores e os Deputados
Gabriel Cisneros, do Grupo
Parlamentario Popular, e Josep
Borrell, do Grupo Parlamenta-
rio Socialista, que o día 29 de
maio pasado compareceron an-
te a Comisión Xeral das Comu-
nidades Autónomas do Senado
(polo Sr. Borrell fíxoo o seu
sustituto, tamén Deputado do
PSOE, D. Diego López Garri-
do) para explicar as liñas xerais
dos traballos e a postura de Es-
paña, especialmente en relación
co exercicio das competencias
de que son titulares as CC.AA.
Esta sesión solicitada pola Ge-
neralitat de Cataluña, e as pos-
turas mantidas polas CC.AA.
presentes e polos Grupos Parla-
mentarios ben merecen un ulte-
rior comentario específico.

Digamos, namentres, que o
Proxecto de Constitución Euro-
pea supón un paso importante no
camiño da unión política de Eu-
ropa, definindo o efecto un mar-
co de convivencia presidido po-
los principios da democracia re-
presentantiva, da dignidade, da
liberdade, da igualdade, da so-
lidariedade e da xustiza.

Particularizando en aspectos
esenciais vemos cómo en Polí-
tica Social o proxecto, de acor-
do coa Carta Social Europea e
coa Carta dos dereitos sociais
fundamentais dos traballadores,
fixa como obxectivos o fomen-
to do emprego, a mellora das
condicións de vida e de traballo
a fin de lograr a súa equipara-
ción por vía do progreso; unha
protección social adecuada, o
diálogo social, o desenvolve-
mento dos recursos humanos
para conquerir un nivel de em-
prego elevado e duradeiro e a
loita contra as exclusións.

E vemos como asimesmo es-
tablece o espacio europeo de se-
guridade e xustiza como instru-
mento de eficacia na loita contra
a delicuencia, o racismo e a xe-
nofobia; así como unha política
común de asilo e inmigración,
con garantías de controles e vi-
xiancia no cruce das fronteiras
exteriores e progresiva instaura-
ción dun sistema integrado de
xestión desas fronteiras.

Polo que atinxe a Educa-
ción, e tras propugnar o fomen-
to dos aspectos europeos do de-
porte pola súa función social e
formativa, o proxecto promove
a contribución da Unión Euro-
pea ao desenvolvemento da
Educación de calidade, fomen-
tando a cooperación entre os
Estados membros e, se fose ne-
cesario, apoiando e comple-
mentando a acción dos mes-
mos. En especial a Unión con-
templará a dimensión europea
do ensino a través do aprendi-
zaxe e difusión das linguas dos
Estados membros; favorecerá a
movilidade de estudiantes e

profesores e o recoñecemento
de títulos e períodos de estudio;
promoverá a cooperación entre
centros docentes, etc.

Estes son claros feitos no ca-
miño da unión política de Euro-
pa, que a fin de contas parece un
epílogo lóxico da súa unión eco-
nómica e das súas raices cultu-
rais comúns. Galicia, pola sua
parte, non pode esquecer que Eu-

ropa é ante todo unha suma de
valores e culturas comúns; nin
que o Camiño de Santiago, de-
clarado Patrimonio Cultural da
Humanidade, foi “pilar da cons-
trución histórica e da formación
da identidade cultural europea”,
según recoñeceron os Ministros
de Cultura das Comunidades Eu-
ropeas; nin debe esquencer tam-
pouco que “Europa fíxose pere-

grinando a Compostela”, confor-
me dixo Goethe; ou que “o mapa
de Europa é o mapa dos Cami-
ños de Santiago”, según engadiu
a Universidade de Lieja.

Esa é unha indubitada sinal
de identidade de Galicia e fonte
do seu protagonismo histórico
como meta dun Camiño que,
millóns e millóns de europeos,
crearon durante máis de mil

anos, e que uniu vilas, cidades e
aldeas, enlazou pontes e comu-
nicou hospitais, albergues e
pousadas, talleres, feiras e mer-
cados, catedrais e igrexas, er-
mitas e mosteiros. Pero naque-
les séculos inciais, en que os
europeos terminaron por con-
querir conciencia de si mesmos,
o Camiño foi tamén arte romá-
nica, música, literatura épica ou
lírica, e, en xeral, cruxol de cul-
turas que ensinaron ás Nacións
todo iso e moito máis creado
polos saberes artesanais. Resul-
ta, pois, lexítimo que os galegos
vexamos á Europa como unha
parte irrenunciábel da nosa his-
toria e do noso porvir. ♦
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A Unión Europea
VÍCTOR M. VÁZQUEZ PORTOMEÑE
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O informe resalta a ameaza me-
dio ambiental que supón seguir
mantendo unha cantidade de fuel
tan grande no fondo do mar.
Concretamente, o documento
elaborado pola ponencia de
Transporte -Dirk Sterckx (grupo
Liberal)-, de Medio Ambiente -
Isler Beguin (Grupo Verde)- e de
Pesca - Bernard Pognant (Grupo
Socialsta), afirma
que “hai que eva-
cuar sen máis di-
lación o fuel que
queda no pecio”.
Na investigación,
que deixa varios
aspectos abertos a
“futuras investi-
gacións para es-
clarecer aspectos
confusos”, o eu-
rodeputado Dirk Sterckx sinala
que “todos os implicados consi-
deraron dende o primeiro mo-
mento que o Prestige estaba tan
danado que non podería sobrevi-
vir ao temporal”. Por esa mesma
razón, os tres ponentes amósanse
especialmente críticos coa deci-
sión de afastar o barco que to-
mou o Goberno central. Argu-

mento que contrasta co defendi-
do ata agora polo executivo esta-
tal, de que se tratou dunha “deci-
sión científica”.

Isler Beguin considera que os
equipos especializados en España
resultaron claramente insuficien-
tes. A eurodeputada francesa re-
clama que se constitúa unha co-
misión de investigación que

“aclare as causas
precisas que ori-
xinaron a catás-
trofe do Prestige e
sacar as leccións
pertinentes”. Ta-
mén pide que “se
estableza un in-
ventario dos luga-
res de almacena-
mento dos resi-
duos e que se es-

tableza un calendario para a súa
eliminación”. Rexeita polo tanto
frontalmente o acordo ao que
chegou o Goberno central e a em-
presa Repsol, para comezar o ba-
leirado do que aínda fica nas ade-
gas para o verán do vindeiro ano. 

Esta afirmación tamén é
compartida polo tamén eurode-
putado francés Bernard Poig-

nant. “Os pescadores son os máis
directamente afectados pola con-
taminación mariña polo que é
necesario eliminar o fuel do fon-

do do mar o máis axiña posíbel.
Mentres continúe alí, continúa a
contaminación”, afirma o ponen-
te de Pesca.♦
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Estamos
perdidos
PERFECTO CONDE

Os que temos por
oficio xuntar letras,
do alfabeto e das de

cambio, sabemos dende a es-
cola que as boas noticias non
son noticia. Isto, que tan pou-
co lles gusta aos políticos go-
bernantes, constitúe para nós
unha proposición que non
precisa demostración por ser
evidente.

O que pasa é que resulta
especialmente fatigoso
aplicar este axioma en
Galicia, país no que cando
alguén non funde un barco
contaminante é que está ocu-
pado en proxectar un mal ac-
ceso ao porto exterior de Fe-
rrol ou que está recibindo
inmerecidamente a medalla
de ouro de Galicia mentres
que o do lado recibe a de
Castelao (ai, se o de Rianxo
erguera a cabeza).

A última mala noticia,
noticia polo tanto, saíu nos
xornais o martes pasado e
púxonos ao día sobre algo
lamentábel que ocorreu en
Camariñas cos desaprehensi-
vos que roubaron nada
menos que a famosa Pedra
do Oso, unha rocha inmemo-
rial que había preto do cabo
Vilán. Polo mundo adiante,
os ladróns apodéranse de ca-
dros de pintores famosos,
asaltan bancos ou, se levan
luvas brancas, estragan os
aforros de miles de
xubilados que tiveron a des-
gracia de fiarse de quen non
merecía a súa confianza. Se
cadra, ata hai alguén que
vende fume enlatado ou que
cobra en euros o que só valía
en pesetas. Por haber, tamén
hai os que pagan en euros
salarios que son propios da
peor miseria e característicos
da explotación máis aberran-
te (repárese, se non, no que
lles aconteceu aos
costureiros chineses dese
obradoiro téxtil de Teo).

Como diría o ministro Tri-
llo, se fora galego, ¡manda ca-
rallo! Con Franco levábannos
os cartos que aforrabamos pa-
ra Catalunya, Euskadi e
Madrid. Facíannos limpar os
váteres de Europa. En Améri-
ca trunfaban os menos e
sobrevivían os máis, mentres
que por aquí seguiamos como
podiamos detrás da rabela do
arado romano. Logo veu o ca-
pitán, a democracia, e
mandou parar. ¿O que? Dígao
Trillo ou non, ¡manda carallo!
E agora, para que non nos fal-
te de nada, postos a roubar,
róubannos as rochas, a paisa-
xe, a decencia, o espírito.
¿Qué nos vai quedar? Emigrar
xa non podemos. ¿Acaso tere-
mos que roubarlle aos ladróns
o que antes nos roubaron
eles? Vaia dilema. ¿Será
verdade que estamos
perdidos, como di un amigo
meu?♦

POSONEJRO posonejro@yahoo.es

Esixe a evacuación do barco sen máis dilación

O Parlamento Europeo culpa o Goberno
central da catástrofe do Prestige

No informe Sterckx pídese que se
aproben medidas para que nun fu-
turo se reduzan as posibilidades de
padecer unha catástrofe semellan-
te. O eurodeputado belga puxo es-
pecial énfase na necesidade de me-
llorar a seguridade marítima. Para
iso “é preciso construír portos refu-
xios e compensar a aqueles portos
que acollan buques en perigo”,
apunta Sterckx. Tamén sinala que
“cada Estado debe dispor dunha
estructura de toma e de mando pa-
ra actuar ante situacións de emer-
xencia, así como dunha autoridade
independente na materia con auto-
nomía xurídica e financeira”.

O eurodeputado galego, Ca-
milo Nogueira, presentou varias
emendas co propósito de mello-
rar a seguridade. Foi aceptada a
súa proposta de emprazar a sede
da Axencia Europea de segurida-
de marítima nunha rexión de
gran tráfico internacional. Na ac-
tualidade está instalada en Bru-
xelas. Tamén foi aprobada a cre-
ación dun Servicio de Gardacos-
tas Europeo, que vixíe que se
cumpra a normativa de distan-
cias do tránsito de mercadorías
perigosas con respecto á costa. 

Oposición do Grupo Popular

Camilo Nogueira denuncia que o
Grupo Popular Europeo votou en
contra de que a UE levantase a
prohibición que ten Izar-Fene pa-
ra construír petroleiros de dobre
casco. Tampouco aceptou que se
crease unha lexislación específica
na UE para o control do tráfico
marítimo internacional nas augas
de soberanía económica dos Esta-
dos membros  e da protección dos
recursos pesqueiros. Os popula-
res tamén se opuxeron á aplica-
ción do principio de “quen conta-
mina paga”, establecendo un sis-
tema de responsabilidade penal
para sancionar aos causantes dos
accidentes e crear un fondo para
indemnizar os prexudicados.

A proposta do eurodeputado
popular Daniel Varela, aprobou-
se a creación de áreas marítimo-
pesqueiras sensíbeis, en cuxas
proximidades estaría prohibida a
navegación de buques perigosos.
Varela considera que é indespen-
sábel “protexer aos máis febles,
que son os pescadores, marisca-
dores e acuicultores, que teñen os
seus recursos de vida no mar”.♦

O informe esixe medidas
de seguridade para o futuro

RUBÉN VALVERDE
O informe elaborado polo Parlamento europeo sobre o accidente do
Prestige, fai responsábel ao goberno central da catástrofe ecolóxica
orixinada. “A decisión de afastar o barco foi a causa de estendese a
contaminación”, asegura o traballo presentado polo eurodeputado
belga Dirk Strecks (Grupo Liberal). O documento conclúe coa ne-
cesidade de baleirar as 37.500 toneladas que aínda quedan nas
bodegas do Prestige. Esta ponencia, que se votará no pleno do
Parlamento, contradí o plano anunciado polo vicepresidente Ra-
xoi de baleirar o fuel que aínda queda no barco no verán do 2004.

‘O informe contradí
o plano de Raxoi
de baleirar o barco
dentro de un ano”



MAR BARROS
“Unha autentica provocación á
dignidade de Galiza”. Así dan
en definir diferentes sectores
sociais a decisión do Consello
da Xunta de conceder as Me-
dallas de Galicia 2003 de Ouro
a Álvarez Cascos e Loyola de
Palacio, despois da actuación
na crise do Prestige. Burla Ne-
gra e Nunca Máis desaproban
tamén a concesión das distin-
cións e considérana un “acto
de prepotencia e soberbia”.

A decisión da Xunta de entre-
gar a Medalla de Ouro de Gali-
cia ao ministro de Fomento,
Francisco Álvarez Cascos e a
vicepresidenta da Comisión
Europea e comisaria de Rela-
cións co Parlamento, Loyola
de Palacio, na reunión do Con-
sello da Xunta o pasado día 4
de xuño, volve facer saltar os
resortes da sociedade galega e
da oposición. 

“É unha autentica provoca-
ción a dignidade da Galiza”. Di
o presidente da Fundación Cas-
telao Avelino Pousa Antelo.
“Non ten explicación –afirma-
que lles entreguen estes recoñe-
cementos, os motivos saberaos
quen llas outorga”. E engade
“entre xente da mesma leria po-
den entregarse medallas a eito”. 

Para Avelino Pousa Antelo
“a distinción ténselle que facer
a persoas que prestaran un ser-
vicio social, económico e polí-
tico a Galiza, que serviran de
exemplo”. “Aínda que o Mi-
nistro de Fomento poda ter os
seus méritos, -sinala o presi-
dente da Fundación Castelao-
paréceme lamentábel que lle
concedan a Medalla de Galicia
de Ouro, especialmente se te-
mos en conta a xestión do go-
berno no desastre do Prestige”.
A tardanza na creación de in-
fraestructuras que comuniquen
axeitadamente Galiza co resto
do Estado, a demora da entrada
do tren de alta velocidade no
país e o feixe de proxectos sen
realizar son algúns dos moti-
vos polos que a distinción se-
mella, en palabras de Pousa
Antelo“un insulto”. “Premiar
algo que non está feito non ten
sentido, é lamentábel”.

Uxío Breogán, presidente
da Asociación Galega de His-
toriadores e xerente da Funda-
ción Bóveda, fai da concesión
da medalla a Álvarez Cascos e
a Loyola de Palacio un “balan-
ce negativo”. A distinción ou-
torgada a estes membros do
goberno central por parte da
Xunta é “desproporcionada”,
máxime cando Cascos é  “co-
rresponsábel dunha deficiencia
administrativa do goberno es-
pañol no desastre do Prestige”.
Para o presidente da Aso-
ciación Galega de Historiado-
res o recoñecemento “responde
a razóns meramente electo-

rais”. “Un gober-
no como é o ga-
lego, rexido polo
PP, outórgalle a
medal la  a  un
membro decisivo
do goberno cen-
tral. Séguese así
a liña de negar a
ineficaz xestión
da catástrofe, as
consecuenc ias
do afundimento e
t a m é n  t o d o  o
movemento so-
cial. Segue sen
recoñecerse que
o goberno non
estivo a altura das circunstan-
cias”. Aínda que non houbo
mobilizacións na rúa, como as

que se viviron
no país trala ca-
tástrofe,  Uxío
Breogán sinala
que a cidadanía
g a l e g a  e s t á  a
most ra r  o  seu
desacordo coa
d e c i s i ó n  d a
Xunta. “Os me-
dios de comuni-
cación veñen re-
collendo nas sú-
as páxinas as
críticas. Apré-
ciase afortuna-
damente distan-
cia entre o go-

berno e a cidadanía e cómpre
falar dunha nova sociedade ga-
lega a raíz da catástrofe”. E en-

gade “segue moi vivo o berro
Nunca Máis. Estase a consoli-
dar o ditado da cidadanía, que
non coincide coa obediencia da
Xunta, que executa os manda-
tos de Madrid sen ter en conta
os galegos”.

O PSdeG a través do seu se-
cretario xeral, ve como “un
exercicio de prepotencia a dis-
tinción e un acto de irresponsa-
bilidade e de provocación a ci-
dadanía”, o BNG, pola súa par-
te a través de Alfredo Suárez
Canal, cualifica de “esperpénti-
ca” a concesión ao tempo que
“evidencia a perversa concep-
ción do poder que ten o PP que
confunde partido con institu-
cións mentres utiliza a Galiza
como moeda de cambio”.♦
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O Tempo Aberto

Premiemos
nós
SUSO DE TORO

Amedalla que lle vai
pór Fraga Iribarne po-
lo pescozo a Álvarez

Cascos e a Loyola de Palacio
non é nada do outro mundo,
é cousa de todos os días des-
de hai anos. É vulgaridade,
chulería, memez e desde logo
unha provocación, mais non
é nada que non vísemos xa
antes aquí. Con dicir que xa
vimos a un falanxista premiar
coa “medalla Castelao” a pis-
toleiros falanxistas pois xa
está dito todo. Somos os que
somos e temos a historia que
temos. A ver se a deixamos
de ter pois agora empezamos
a ter as nosas horas abertas.

(Non se desanimar, que é o
que queren, a análise fría dos
votos di incontestábelmente
que, por primeira vez, están as
bases para un cambio que deixe
respirar a este país. A provoca-
ción que é esa medalla
manifesta a carraxe de Fraga
Iribarne polos maos resultados
electorais, está anoxado con to-
dos e demóstrao así cun xesto
irado. É comprensíbel a decep-
ción e o desánimo dalgunha
xente; con todo, subestimar o
resultado electoral da oposición
é ignorar a realidade e mesmo
pode ser unha miga frívolo,
eses votos do cambio son o re-
sultado do custoso traballo de
moitos e son unha base moi fir-
me que levou anos construír.)

No que cómpre reparar é
en que a identificación entre o
partido gobernante e as
institucións autonómicas, a
Xunta, fixo que teñamos algo
moi semellante a un réxime e
que vivamos dentro dun bucle
espacio-temporal propio. Hai
xente que vive nun mundo ce-
rrado e controlado ferozmente
no que só ten referencias crea-
das polo réxime que tecen un
simulacro, xente que vive nun
país da terceira idade chamado
“Galicia”, ou “Ghalisia”, terri-
torio limitado por “Luar”,
“Supermartes”, conselleiros,
Juan Pardo, e sempre ese
“Fragha” inaugurando algunha
cousa...Resulta un país verosí-
mil para esas persoas que
viven dentro do “Réxime”.

Porén, a Galiza que está a
nacer, que numéricamente,
demográficamente, económi-
camente, vitalmente é máis
vizosa non ten medios para
crear esas referencias, nin
medios de comunicación nin
institucións. E ten interioriza-
da aínda unha cultura fratrici-
da e devoradora que incita a
cortarlle o pescozo aos que
levantan alto. De maneira
que seguen premiando os de
sempre o de sempre. 

Convén reparar niso,
aprendamos nós a premiar á
nosa xente, porque
precisamos instituír novas re-
ferencias alternativas. Temos
que facer visíbel socialmente
para todos ese novo país que
nace. Contra a indignidade,
premiemos nós á
dignidade.♦

‘Non ten explicación’, Avelino Pousa Antelo da Fundación Castelao 

Indignación social polas medallas
a Cascos e Loyola de Palacio

Na plataforma cidadá Nunca
Máis e en Burla Negra a deci-
sión do Consello da Xunta non
pasou desapercibida. Despois
de acadar unha mobilización
social sen precedentes, con
manifestacións e actos por to-
do o Estado nos que se pedía,
entre outras, dimisións a do
Ministro de Fomento, Nunca
Máis ve as medallas como “un-
ha nova provocación e unha
falta de respecto á sociedade
galega. Nunca pensamos –in-
dica unha das portavoces da
plataforma, Uxía Senlle- que o
talante da Xunta chegase a ta-
les extremos de insensibilida-
de”. Como un acto de “prepo-
tencia e soberbia” define Uxía

Senlle a condecoración de
Álvarez Cascos, “sobre todo
cando el mesmo insiste en que
volvería actuar do mesmo xei-
to no caso dunha nova catás-
trofe” e considera que estas
distincións son “resposta ao
premio que a Fundación Pe-
drón de Ouro lle outorgou a
Nunca Máis e aos que está a re-
cibir a plataforma constante-
mente por todo o Estado”. “O
Ministro por dignidade debería
en primeiro lugar dimitir, –si-
nala a representante de Nunca
Máis– e logo, por suposto re-
nunciar a súa medalla. Pero iso
vai coa ética de cada un”.

A distinción tamén topa coa
desaprobación de Burla Negra

que a considera “unha subli-
mación do absurdo”. “Barco
arriba, barco abaixo, rocían to-
da a costa galega como se o
Prestige fose un tractor de pu-
rín, lévano ‘ao quinto pino’ e
deixan que se afunda a unha
profundidade insólita, onde
non se pode facer case nada
–comenta o membro do colec-
tivo Burla Negra Miguel de Li-
ra–. E dámoslle unha medalla a
un dos directamente responsá-
beis de que a catástrofe adqui-
rise unhas dimensións despro-
porcionadas. Paréceme un acto
de chulería da Xunta e non
creo que Galiza estea nun mo-
mento para poder pendurar
medallas”.♦

Resposta ao Pedrón de Ouro a Nunca Máis

Manuel Fraga, Francisco Álvarez Cascos e Xosé Cuíña inaugurando en Santiago a exposición Viaria, antes do afundimento do Prestige.

‘Premiar algo
que non está feito
non ten sentido,
é lamentábel”
Avelino
Pousa Antelo



A abertura de expediente estaba
cantada cando Manuel Fraga
mencionou o caso no Parlamen-
to días despois de producirse a
manifestación. É máis, ao día
seguinte da manifestación, a
inspectora e instructora inicial
do expediente, Elisa Amoedo,
presentouse no centro para in-
dagar.

A acusación formulada con-

tra as integrantes da dirección do
Instituto é que convocaron a ma-
nifestación e que suspenderon as
clases para acudir á inauguración
da estación de autobuses da
Guarda, que foi presidida por
Manuel Fraga.

Sen embargo, trátase dunha
acusación que non responde á
realidade. O acto foi convocado
polos representantes dos alum-

nos no Consello Escolar –todos
eles maiores de idade– e á mani-
festación acudiron 180 estudian-
tes, tamén maiores de idade, dos
novecentos alumnos matricula-
dos no centro. Tampouco é certo
que se suspenderan as clases,
aínda que algunhas non puide-
ron celebrarse porque nese mo-
mento había avaliación, como
tamén a había ao día seguinte,
cando se presentou a inspectora.
Cómpre ter en conta que este
centro é moi grande e complexo;
hai tres quendas de estudios, no-
vecentos alumnos e noventa e
tres profesores, polo que as ava-

liacións supoñen que non se ce-
lebren algunhas clases. Aínda
que é obrigatorio pedir permiso
para variar o calendario escolar
e convocar avaliacións que coin-
cidan con clases, por razóns de
operatividade é unha práctica
habitual neste instituto desde hai
15 anos e en moitos outros insti-
tutos de Galiza.

De momento, as dúas inte-
grantes da dirección xa acudi-
ron á Delegación de Pontevedra
a explicar qué aconteceu. Poste-
riormente, recibiron unha co-
municación da segunda instruc-
tora do expediente, Pilar Mira-

valles, na que non se corrixiron
as inexactitudes no relatorio dos
feitos. O próximo día dezaoito
están convocadas para un trámi-
te de audiencia na Delegación e
de momento non se coñece nin-
gunha proposta de sanción, aín-
da que na CIG-Ensino temen
que a Delegación empregue a
non celebración dalgunhas cla-
ses para sancionar ás profeso-
ras. Na opinión deste sindicato,
a Consellería de Educación “ac-
túa de forma represiva contra o
profesorado, tentando atemori-
zar e amedrentar con medidas
exemplarizantes”.♦
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Fraga dixo no Parlamento que lle molestara o acto

Expedientada a dirección dun centro da Guarda
por unha manifestación dos alumnos

H.V.
A Delegación de Educación de Pontevedra abriu un expediente
contra a directora e a secretaria do Instituto da Sangriña na
Guarda por unha manifestación de alumnos do seu centro cele-
brada o pasado 18 de febreiro ante unha inauguración de Fraga.

A.N.T.
O domingo quince de xuño
ten lugar a tradicional Marcha
contra Celulosas que organiza
a Asociación pola Defensa da
Ría de Pontevedra. Ao remate
do acto celebrarase un xantar
festa.

A marcha parte das alame-
das de Pontevedra e Marín ás
once de media da mañá e tras a
manifestación celebrarase un
xantar festa que estará presen-
tado polo Dúo Chapapote e
que contará coas actuacións do
grupo folk MacFéck e dos Di-
plomáticos.

Segundo o presidente da
Asociación pola Defensa da
Ría, Antón Masa, “dous feitos

marcan especialmente a convo-
catoria deste ano”. Os fitos aos
que se refire Masa son que “é a
primeira marcha despois da ce-
lebración do xuízo e por tanto a
primeira contra unha empresa
que xa está condenada por de-
licto ecolóxico, por iso ten que
abandonar a súa ubicación ac-
tual; o outro aspecto é a políti-
ca propagandística de ENCE de
que vai instalar a papeleira”.

A respecto do xuízo ao que
se refire Masa, a súa celebra-
ción o cinco de novembro do
pasado ano durou media hora e
concluíu cunha condena contra
seis dos seus directivos e ex di-
rectivos –a empresa non foi
condenada porque só as perso-

as teñen capacidade para delin-
quir. A condena foi por delicto
ecolóxico e a consecuencia da
mesma os directivos foron sen-
tenciados a cinco meses de
arresto maior e a pagar seiscen-
tos mil euros de multa.

No que atinxe á referencia á
papeleira que anunciou que vai
instalar ENCE para completar o
ciclo de producción de papel e
non quedar só na elaboración de
pasta de papel, Masa afirmou
que “non podemos aceptar a
chantaxe da empresa de ir rega-
lando postos de traballo, que
veña a papeleira é un engano á
zona, tamén dixeron que Celu-
losas ía ser moi boa e despois se
demostrou que contamina”.♦

Partirá das alamedas de Pontevedra e Marín este domingo

Primeira marcha
contra Celulosas despois
da condena por delicto ecolóxico

A Marcha contra a Celulosa leva celebrándose máis de unha década.                                                                        A.N.T.

INFANTIL

Marea Negra
de Pepe Carreiro

Colección Contos do Miño

XUVENIL

As marés negras
de Adela Leiro, Mon Daporta, Marta Lois e

Manuel Domínguez

Contos e Información no
PAÍS DO CHAPAPOTE

A NOSA TERRA



ADEGA pasou por momentos
difíciles, outros mellores, unha
traxectoria ben errática.

Ten unha historia de dentes
de serra, de momentos moi ma-
los e doutros moi bos, como na
actualidade, con moitas expecta-
tivas, despois da crise do Presti-
ge, cando se abriu unha vía para
que unha parte da sociedade asu-
ma os postulados ecoloxistas,
unha consciencia ambiental mí-
nima. Agora o ecoloxismo é algo
que está admitido, aínda que se-
xa na teoría.

Outra cuestión foi a identi-
ficación política. Ás veces ADE-
GA foi correa de transmisión
do nacionalismo político.

É certo que en certos mo-
mentos houbo unha identifica-
ción política; hoxe temos un
compromiso en defensa do país,
pero non apoiamos a un partido.
Apoiamos calquera iniciativa
que sexa boa para o país, aínda
que haxa grupos cos que poda-
mos coincidir máis que con ou-
tros. O da relación co BNG
usouse moito, pero non só na no-
sa contra, tamén a favor, pero re-
pito que hoxe non estamos de
acordo porque iso limita o noso
acceso á xente.

En todo caso, parece que a
súa organización hoxe é máis
madura.

A asociación fundaméntase
no traballo da xente, cando hai
persoas con gañas de traballar,
pódense atender moitos temas e
incrementar o apoio social, coas
sinerxías que iso comporta, e ho-
xe temos moitas persoas nese
plan. Así cuadriplicamos o traba-
llo nos dous últimos anos. De to-
dos xeitos, tamén conta a historia
e nós temos unha historia detrás.
En calquera asociación o currí-
culo é importante, pero tamén
necesitas persoas activas que fa-
gan tanto o traballo na rúa e per-
soas con coñecementos técnicos
profundos. Isto último permite
responder aos problemas con ar-
gumentos técnicos. O traballo
que levas acumulado ao longo
do tempo facilita dar respostas,
como no caso do Prestige.

Agora que menciona o
Prestige, hai un cambio, destas
ADEGA demostrou capacidade
para dialogar coa Administra-
ción.

O diálogo coa Administra-
ción é fundamental, nunca per-
demos a capacidade de dialogar
pero hai que distinguir entre
mandos políticos e os técnicos.
Con estes últimos sempre tive-
mos relación e cos primeiros
sempre estivemos dispostos a
colaborar. Ademais, houbo unha
emerxencia nacional e neses ca-
sos sempre hai que colaborar. Ti-
vemos unha actitude aberta e pa-
ciente, que non se recompensou
de abondo. Ademais, non perde-
mos a capacidade reivindicativa.

Desde fóra dá a impresión
de que demostraron moita ca-
pacidade durante a crise. ¿Que
consecuencias tivo?

Para reivindicar hoxe tes que
presentar alternativas técnicas
reais, que se podan executar. Ta-
mén hai que demostrar capacida-
de. Durante a crise do Prestige
movemos moitos voluntarios,
quince mil, contando coa colabo-
ración da Administración, hai
que dicilo. Iso permitiu mostrar
unha forma de traballar que
aporta credibilidade. Hoxe co-

mezan a chamarnos entidades
como a Fundación Arao;antes
non existiamos.

¿É unha revolución?
É unha evolución, pero a no-

sa liña política e ideolóxica non
mudou, só que agora temos máis
capacidade de diálogo coa Ad-
ministración, algo que, como xa
dixen, hoxe é imprescindíbel.
Ademais, medramos na organi-
zación, nas infraestructuras pro-
pias, na capacidade de traballo.
Os froitos veranse no futuro. O
ecoloxismo é un traballo de fon-
do, nótase co tempo.

Dá a impresión de que che-
gan á maioría de idade.

Hoxe pertencemos á Oficina
Ambiental Europea e estamos en

condicións de presentar propos-
tas elaboradas, tecnicamente fac-
tíbeis e economicamente viábeis.
Un exemplo é a resposta á inci-
neración, que está a dar os seus
froitos. Santiago valora un pro-
xecto; a planta de compostaxe de
Lousame está recén inaugurada;
na Coruña hai un proxecto en
marcha... Ponse de manifesto
que a nosa alternativa é factíbel e
máis eficaz e rendíbel que o pro-
xecto de SOGAMA.

Sen embargo ao principio
ADEGA naceu como unha orga-
nización moi idealista.

Fomos un pouco atípicos. Ti-
ñamos utopía, pero tamén había
profesores universitarios e técni-
cos como Ramón Bermejo; ha-

bía un respaldo técnico. No 76 e
77 xa se sacaran publicacións
que hoxe forman parte do patri-
monio bibliográfico do país.

E parece que ADEGA sube
cando a Federación Ecoloxista
perde peso.

A Federación Ecoloxista Ga-
lega é un grande instrumento ao
servicio do ecoloxismo galego,
que ten un problema de fragmen-
tación. Hai grupos de corenta so-
cios pero deles só dous activos.
Ademais, a FEG xorde da nece-
sidade de non pisarnos uns a ou-
tros nas nosas iniciativas. ADE-
GA, de todas as organizacións, é
a maior e ten unha responsabili-
dade como tal. De todas formas,
temos dificultades de achegarnos

aos medios e os ecoloxistas ne-
cesitamos facer denuncias públi-
cas para conseguir os nosos ob-
xectivos. A FEG niso é máis efi-
caz e nese sentido é un bo instru-
mento ao servicio da protección
do medio ambiente, que é o im-
portante. É unha organización
moi útil que ADEGA sempre
apoiará. Ademais, tampouco
creo que perda peso, xogou un
papel importante durante do
Prestige.

E qué me di de organiza-
cións como Greenpeace,¿non é
un chisco vedette?Algo que por
certo abocouna a certa crise na
actualidade.

Cando adquires certa dimen-
sión precisas dunha infraestruc-
tura permanente para levar a ca-
bo os proxectos. Só con base vo-
luntaria é imposíbel facelo. Eu
non vou criticar a Greenpeace
porque como organización é co-
herente cos principios ecoloxis-
tas e porque ten un papel. É cer-
to que nunca temos colaborado
con eles, pero si asinado posturas
conxuntas. O que acontece no
caso de ADEGA é que nunca pro-
fesionalizará a súa directiva, aín-
da que teña algúns traballadores
cun contrato en condicións. Nós
fuximos da imaxe vana, nunca
imos colgarnos da torre da cate-
dral se detrás non hai un traballo
serio. Greenpeaceexplota ben os
medios, quizais por iso en Galiza
teña 7.000 socios, unha cantida-
de á que ADEGA nin se aproxima.

¿E as ONGs?
As organizacións non gober-

namentais mediáticas están en
crise, perden credibilidade no
corpo social porque todo o esfor-
zo que fan vai en perdurar, en
existir.

Volvamos ao ecoloxismo,
¿como ve a realidade 28 anos
despois de nacer ADEGA?

Continúa igual de mal, con
melloras puntuais. Hai un pro-
blema de consciencia, de actitu-
de. A educación ambiental ten
que mudar, como ten que mudar
a actitude dos que nos gobernan.
Un exemplo é que se gaban das
enerxías renovábeis cando non
cambiaron para nada o modelo
enerxético, só mudou o modelo
de xeración de enerxía, o petró-
leo polas minicentrais. Antes hai
que falar de reducción de consu-
mo enerxético, de eficiencia
enerxética. Acontece a mesma
manipulación co desenvolve-
mento sustentábel, que é un con-
cepto que se devalúa. A Admi-
nistración ten a capacidade de
fagocitar conceptos como eses e
cuspilos logo baleiros de sentido.

Entón, é pesimista.
Non o son. Se digo que ADE-

GA está mellor que hai cinco
anos significa que sempre se po-
de mellorar. É certo que os fun-
damentos das nosas relacións so-
ciais en Galiza están destruídos.
En Euskadi ou en Catalunya
conservan unha estructura e un-
ha tradición e así é máis doado
traballar. De todos xeitos, a
transformación social ou ven
desde a base ou non é duradeira.

Por último, dígame as liñas
de futuro de ADEGA.

Traballar no desenvolve-
mento sustentábel, crear tecido
social e chegar a compromisos
con outras organizacións sociais
e implicar o ideario ecoloxista
coas inquedanzas do resto da
sociedade.♦
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Xan Duro, presidente de ADEGA

‘Colaboramos coa Administración
sen perder carga reivindicativa’

HORÁCIO VIXANDE

Presidente da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADE-
GA, desde a súa asemblea do 23 de marzo deste ano, Xan Duro é un
militante ecoloxista de vello que asume a dirección dunha organi-
zación con 28 anos de historia que está no seu mellor momento.

PACO VILABARROS



Os condutores do programa
Kulturzeit (Tempo para a cultu-
ra) da canle xermana 3sat que
se emite de luns a venres, fala-
ron, o xoves 5 de xuño, da ma-
nipulación na canle estatal
TVE. Aos redactores do progra-
ma non lles pasou desapercibi-
do o eslogan “televisión mani-
pulación”, popular nas rúas du-
rante varios meses, como tam-
pouco as protestas de fotógra-
fos e xornalistas por mor da ac-
titude de Aznar despois da mor-
te de Xosé Couso. Xuntaron
material, imaxes e entrevistas
para transmitir unha imaxe da
situación española parella á ita-
liana e enraizada, no que a TVE
se refire, na época franquista.

A reportaxe centrouse en
dous eixos, unidos entre si polo
papel activo do goberno espa-
ñol: a situación xeral no ámbito
dos medios de comunicación e
o caso concreto de TVE. Para o
primeiro bloque botaron man
dos investigadores Enrique
Bustamente e Carlos Taibo. Do
último deles foi a frase: “Para
min está claro que o goberno
leva sete anos intentando aca-
bar coa pluralidade e a diversi-
dade das opinións no país [...]
Abusa dos medios para cimen-
tar o seu propio poder”. Busta-
mente destacou a chocante in-
congruencia entre a opinión
pública e a opinión publicada
pola televisión oficial, patente

durante os sucesos dos últimos
meses. Falou tamén do lastre
estrutural que arrastra televi-
sión española e que procede da
súa fundación como órgano ao
servicio do goberno. Tamén foi
mencionada, neste contexto, a
entrada de Berlusconi en Tele-
cinco, apoiada directamente
por Aznar.

Comité contra a manipulación

O segundo eixo da reportaxe
estivo dedicado ao chamado
Comité contra a manipulación
en TVE. “Decidimos dirixirnos
á opinión pública porque fomos
manipulados”, declarou o xor-
nalista Javier Sáenz Munilla.
“Supúñase que nos convertéra-
mos en portavoces do goberno.
Todo comezou o ano pasado
coa distorsión das noticias so-
bre a marea negra en Galicia”.
Sáenz Munilla abordou as es-
tratexias para disciplinar os pe-
riodistas, como por exemplo a
concesión ou supresión de “plu-
ses”, que poden chegar a repre-
sentar o 50% do salario. “Nas
redaccións de TVE hai un am-
biente de medo. Rexístrase cal-
quera oposición”, engadiu o
xornalista.

3sattamén intentou entrevis-
tar a Alfredo Urdaci, xefe dos in-
formativos de TVE, do que des-
tacou que baixo a súa dirección
nunca se criticara o estilo do go-

berno Aznar. TVE non reaccio-
nou á petición de 3sat. 

Unha cadea trasnacional

A cadea 3sat foi creada en 1984
como proxecto común das tele-
visións públicas de Suíza
(SFDRS), Austria (ORF) e Ale-
maña (ARD, ZDF). A canle

transnacional (a segunda en Ale-
maña xunto con Arte) ten unha
programación propia na que se
inclúen tamén os informativos
das cadeas colaboradoras, emiti-
dos nos tres países. A súa au-
diencia potencial é de máis de 90
millóns de persoas. 3sat non
emite publicidade e ten unha pá-
xina web (www.3sat.de). 

O programa Kulturzeit cos
seus catro presentadores de tres
países converteuse desde a súa
creación en toda unha institución
no mundo da cultura. A semana
pasada dedicou ao debate sobre a
iniciativa pro-europea dos filó-
sofos Derrida e Habermas unha
mesa redonda retransmitida en
directo.♦
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A televisión 3sat analizou as informacións sobre o Prestige e a guerra do Irak

Unha cadea xermana critica a manipulación en TVE
FRANCK MEYER

A catástrofe do Prestigerevelou, de forma drástica, a manipulación
levada a cabo por unha parte dos medios de comunicación espa-
ñois. Moitas persoas buscaron información noutros lugares, como
a páxina web do Instituto Hidrográfico Portugués. Outra infor-
mación polémica foi a da guerra do Irak. Agora, a canle 3sat, con
sede en Maguncia (Alemaña), vén de analisar criticamente a situa-
ción dos medios españois, en particular, os informativos da TVE .

A.N.T.
“A sociedade demanda de nós
un grupo de comunicación en
galego e esta ampliación de ca-
pital por valor de 661.100 euros
(110 millóns de pesetas) vai ne-
sa dirección”, afirmou o novo
presidente de Promocións Cul-
turais Galegas S.A., Xosé Fer-
nández Puga, na Asamblea
anual de accionistas celebrada o
pasado día 7 de xuño.

O director de A Nosa Ter-
rra, Afonso Eiré, sinalou, pola
súa parte, que esta asamblea “é
o comezo dun impulso que
continuará, con novos pasos, a
partir de setembro”. “Do que se
trata agora, dixo, é de retomar
un proxecto xornalístico que
abeiráramos durante algún
tempo para non confluir con
outras propostas”. Aínda que
non quixo empregar a palabra

“diario”, o director de A Nosa
Terra si afirmou que “o obxec-
tivo é responder as necesidades
informativas, cada vez máis
acuciantes, que ten un impor-
tante sector deste país”.

O 15 de xuño será a data de
apertura da ampliación de ca-
pital, pola que se poñerán á
venda 22 mil accións, ao prezo
de 30,05 euros cada unha. O
capital que se pretende ampliar
é de 661.100 euros, cantidade
practicamente igual ao capital
social actual da empresa. As
normas aprobadas establecen
unha prima do 100% para os
novos accionistas e un límite
de compra do 15% do capital
que sae á venda para cada un
dos novos socios. Promocións
Culturais Galegas S.A. conta
na actualidade con máis de 900
accionistas.

25 aniversario da empresa

Esta ampliación de capital ven
coincidir co 25 aniversario da
empresa, que fora fundada o 23
de xullo de 1997 en Santiago de
Compostela por un grupo de do-
ce persoas cun capital social ini-
cial de 115 mil pesetas. Fernán-
dez Puga resaltou que nestes
anos o valor de cada acción ten
aumentado moito, lembrando
que só no período 1987-1992
tanto a cifra de negocios como
os ingresos totais multiplicáron-
se por dez. Puga resaltou tamén
que entre 1996 e 1998 estes
dous conceptos medraron a un-
ha media de 45 millóns de pese-
tas anuais. A evolución dos últi-
mos catro anos reflexa a conso-
lidación económica do proxecto
que mantén uns valores de 270
millóns de pesetas como im-

porte neto da cifra de negocios.
Unha das últimas iniciativas

de Promocións Culturais foi a
creación, xunto coas editoriais
Baía e Sotelo Blanco, do Con-
sorcio Editorial Galego, grupo
dedicado á elaboración e venda
de libro de texto, así como á dis-
tribución do fondo editorial das
tres empresas asociadas. O Con-
sorcio Editorial abriu, segundo
os seus promotores, a posibili-
dade de competir, desde Galiza
e en mellores condicións, cos
grandes grupos que nos últimos
anos veñen promovendo a nivel
internacional unha forte concen-
tración no sector.

Fernández Puga resaltou ta-
mén o reforzamento da sección
editorial da empresa que actual-
mente está implantada, non só
no libro de texto, senón tamén en
sectores como as enciclopedias,

o relato e a memoria histórica, a
fotografía, as edicións singulares
ou o libro infantil, ata cubrir na
práctica todo o abano de publica-
cións. A empresa dotarase tamén
proximamente de novos medios
de impresión dixital, axeitados
para pequenas tiradas.

Novos cargos

A entrada nesta nova etapa deu
lugar a unha recomposición do
organigrama da empresa, pola
que o ata agora Conselleiro De-
legado, Xosé Fernández Puga,
pasa a exercer o cargo de presi-
dente, cesando nesta función, a
petición propia, Cesáreo Sán-
chez Iglesias que se incorpora
ao Consello de Administración
como vocal. Como novo direc-
tor editorial foi nomeado Xan
Manuel Carballa Alonso.♦

A Nosa Terra busca consolidarse como grupo de comunicación galego

Promocións Culturais ampliará en 661.100 euros
o seu capital

Alfredo Urdaci, xefe de informativos de TVE.



Veñen de darlle o nome de Luís Pita a un-
ha rúa da Coruña: a primeira que atopas
enfronte, unha vez se entra na cidade pola
Ponte da Pasaxe, subindo cara a Alfonso
Molina, primeira á dereita. Noviña, aberta
na rocha como unha trincheira; sen saída
ás Xubias, como un frontón fronteirizo.
Foi un acto simpático e agarimoso, que
congregou un puñado de familiares e ami-
gos ós aires da banda e baixo mazas de so-
lemnidade, dobremente evocadoras por
aquel folletón seu, Coa maza dando, que
publicou por entregas El Correo Gallego.

Pola tarde houbo un acto de homenaxe
máis profesional, unha mesa redonda,
Luís Pita: Xornalismo e Liberdade, na
que eu me metín entre os ponentes con
certo apuro, mais decidido. Ás veces os
periodistas, para selo, temos que ser un
punto impertinentes, non políticamente
correctos. E se ademais era o desexo da
viuva, Marimat, daquela xa tiven eu máis
ganas de estar arriba, na mesa, pensando
ambos, sen dicírmonolo, que interpretaba-
mos un desexo ucrónico do Pita. Non por-
que a mesa estivera mal representada, por
favor, iso non teño que explicalo. Senón
por crer Marimat e mais eu que a miña
presencia nela levaría ao auditorio un
chisco de ollo e memoria  para un libro
que se vorrou ata do banco de datos do
Colexio Profesional de Xornalistas de Ga-
licia: Paco Vázquez, A pegada dun prínci-
pe. Biografía non autorizada. Non vaian
buscalo, está xa descatalogado. 

Pero se o tema era Luís Pita e estaba-
mos na Coruña de Paco Vázquez, o noso
PV, A pegada dun príncipetiña que facer-
se aí explícita, aínda a risco de suliñar, co-
mo axiña fixo algún corifeo a touro pasa-
do, a magnanimidade do príncipeco seu
pouco compracente biógrafo.  A pegada…
foi unha obra primordial para Luís Pita e
como tal non podía pasarse por ela de co-
rrido ou ás furtadelas, e menos se era por
non estragar o magnánimo xesto. Por iso
subín eu á mesa e fago agora estas refle-
xións que debín entón ter preparadas.
Contra o silencio como outra forma de
censura, todas putas.

“…o libro que lle dedicou ao alcal-
de”, dixera o concelleiro que oficiara a ce-
rimonia da mañá, e así o transcribiron os
cronistas do acto, demasiado noviños pa-
ra ter memoria e porque non se dixo máis
nada do asunto. ¿Estaríanlle a dar o nome
de Luís Pita a unha rúa por terlle “dedica-
do” un libro ao alcalde?... ¡E un corno!

Luís Pita tiña merecementos dabondo
para dar nome a unha rúa coruñesa antes
de biografar a Paco Vázquez. Foi cronista
non oficial, senón dos veciños e da socie-
dade civil, das liortas partidarias no Con-
cello e das máis pintorescas entre conce-
lleiros. Foi o seu un periodismo de tema-
rio básicamente local, pero ó que aplicaba
as claves mellores do oficio porque non
hai temas menores e ás veces os resulta-
dos animan (Manolo Rivas ten contado
estupendamente, p.e., o serial que mon-
tou, activado día a día polos leitores, co
caso dun can solto que mordera a un vian-
dante no porto e que acabou custándolle a
demisión ao xefe superior de Policía de
Galicia, dono teimudamente agochado do
can). Un periodismo feito con vontade de-
mocrática, con sagacidade profesional e

con boas doses de humor. Con moita de-
dicación, nun camiño a miúdo nada doa-
do. La Callefoi a súa principal tribuna en
El Ideal Gallego, menos memoriada e tan
memorábel como a de
Cal y Arenaque escri-
bía co Gaciño. O Pita
ou L.P. era, en fin, o
decano dos cronistas
municipais da Coru-
ña, como, con aquel
humor, gustáballe ser
recoñecido entre nós,
da fornada seguinte.
Non se lle concede o
seu nome a unha rúa,
xa que logo, por escri-
bir A pegada… Pero
dubido que escribira
outra cousa con máis
paixón profesional.

■ UNHA BIOGRA -
FÍA DESEXADA . Leva-
ba uns anos con ganas
de facerlle unha biografía a Paco Váz-
quez. “É un personaxe total”, insistía. O
alcalde empezara a ser el príncipe nunha

páxina de crítica municipal, La Tolva, que
facíamos con desenfado en El Ideal Ga-
llego, logo de gañar as súas primeiras
eleccións municipais, en 1983. Daquela

PV retiroulle o saúdo
para sempre. Antes ti-
veran boa relación,
pero PV encaixa mal.
Confundía xa daquela
periodismo con plei-
tesía, e o Pita estaba
no primeiro. Non é
que tivera nada perso-
al contra PV, o mes-
mo feito de teimar en
biografialo deixa ver
un fondo de admira-
ción. Tentáballe bio-
grafialo pola súa mili-
tancia na ideoloxía da
información, do xor-
nalismo, e por non
querer transixir coa
deturpación democrá-
tica que PV estaba a

practicar abondo –o libro demóstrao–, e
aínda menos coa propaganda que estaba a
silenciar os razonábeis indicios de preva-

ricación e enriquecemento familiar que o
alcalde estaba a detraer do cargo, do que o
libro tamén informa.

O detonante anecdótico, repito do outro
día, foi unha ampla reportaxe que eu escri-
bín para unha revista e que non me publica-
ron (pagáronma como nunca, arredor de
200.000 pesetas, pero tampouco compen-
sa). O Pita propúxome daquela, con defe-
rente xenerosidade, escribirmos xuntos a
biografía que el viña matinando. Traballa-
mos nela nove meses, de febreiro a outubro
de 1992, cando PV viña de revalidar a súa
segunda maioría absoluta. Queriamos pu-
blicala no Nadal dese ano, por interese co-
mercial. Eu dediqueime a tempo completo
e el, as medias xornadas que lle deixaba o
seu emprego na RN. Contabamos cun im-
portante background, singularmente o del,
e dedicamos seis meses ás entrevistas –un-
has tirando das outras e abertos nós, en to-
do momento, a que o príncipenos recibise
como lle tiñamos solicitado–, á colleita de
documentación e á introdución dos datos
nun índice previamente deseñado e que re-
sistiu ata o final. Escribímolo no mes de xu-
llo, por aproveitar o seu mes de vacacións.
O resto, ata outubro, foi correxir e peitear o
texto.

Pita volcou no libro un destilado da
súa experiencia de vello cronista munici-
pal e unha concepción do periodismo
que asume con sentido de compromiso o
rigor informativo e o papel da prensa en
democracia. A pegada…non perdeu niso
a menor vixencia. Tampouco son menos
verdade as cousas que conta e que o pa-
so do tempo non desmintiu, que incluso
confirmou; mesmo o título resultou pro-
fético: ¿ou non é a dun príncipe a pegada
de PV na Coruña? Outra cousa é que ho-
xe concite interese coñecer as súas ma-
neiras de acadalo, que xa daquela intere-
saron pouco.

O libro foi unha ruina comercial. Pu-
blicouse en febreiro de 1993 e non en-
ganchou lectores. Vendéronse uns 1.200
exemplares. Eu mesmo –aviso a nave-
gantes– tiven serias dificultades para
reunir e devolver á editorial, cos dereitos
de autor de varios anos, as 150.000 pese-
tas que me adiantou para o traballo de
campo (as viaxes de Vigo á Coruña e
Santiago). Foi unha ruina e unha gran de-
cepción para o esforzo e expectativas
que puxéramos. 

Pero cada cousa no sitio e a vaquiña
polo que vale, non vaiamos ser cómplices
os propios periodistas desta outra censura
do éxito cando opera unha traslación ma-
niquea: dado que PV puido renovar as sú-
as maiorías electorais e construír a pracer
a cidade-estado que vemos, o libro que
cuestionaba o seu proceder foi un paso en
falso. Pois non. Foi un paso deliberado e
firme, cando menos na perspectiva profe-
sional que se festexaba o outro día. Non
estabamos nós a poñer o quitar príncipes,
senón a retratar o labor e xenio do noso
príncipena paisaxe da política herculina.
E quedamos satisfeitos, incluso orgullo-
sos, do traballo feito. Non hai rúa na ci-
dade-estado, aínda teña xeografía de trin-
cheira, pola que Luís Pita aceptase ven-
der seu silencio ao príncipe. Por ieso su-
bín á mesa: acaso fose tan irrelevante co-
mo innecesario; daquela, descúlpese.♦
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Pola rúa-trincheira de Luís Pita,
na cidade-estado de Paco Vázquez

PRIMITIVO CARBAJO

O concello da Coruña ven de adicarlle unha rúa ao xor-
nalista Luís Pita, finado en 1997. Pita escribiu en 1992
unha biografía non autorizada sobre o alcalde da cidade,

Paco Vázquez, A pegada dun príncipe(Xerais). Aquel
traballo realizouno man con man co xornalista Primitivo
Carbajo, que lembra os avatares percorridos pola obra.

‘L uis Pita
tiña merecementos

dabondo para dar nome
a unha rúa coruñesa
antes de biografar
a Paco Vázquez”



Máis de 5.000 labregos e gandei-
ros se manifestaron en Madrid o
10 de xuño en contra da reforma
da PAC que debaterá en breve o
Consello Europeo de Ministros
de Agricultura. Para os principais
sindicatos do Estado español, a
nova política europea é lesiva pa-
ra os intereses das pequenas e
medianas explotacións e atenta
contra os principios básicos da
seguridade na produción e a inde-
pendencia alimentaria europea.
Segundo os cálculos dos convo-
cantes da mobilización, ao redor
de 400.000 labregos deberán
abandonar o seu labor nos vindei-
ros dez anos en todo o estado.

Para o Sindicato Labrego Ga-
lego (SLG), é contraproducente
camiñar cara a un modelo de agro
baseado na irresponsabilidade.
“Os que se verán abocados a
abandonaren o seu traballo son
xustamente os labregos que exer-
cen a agricultura e a gandería
máis respectuosas co contorno”,
explica a central nun comunica-
do. Para a secretaria xeral do co-
lectivo labrego, cómpre unha re-
forma urxente da PAC, mais na
dirección contraria. “Necesita-
mos un sistema que conserve os
postos de traballo, que manteña o
rural en pé e garanta unha ali-
mentación de calidade”, explicou.

En realidade, estas premisas
foron as que, teoricamente, ins-
piraron a reforma agora en deba-

te. O eurodeputado do BNG, Ca-
milo Nogueira, entende que hai
unha distancia incomprensíbel
entre a letra da reforma e o seu
espírito. “As intencións da nova
PAC son, en aparencia, as mello-
res para manter un agro pegado á
terra e ás necesidades dos consu-
midores, mais na realidade os
máximos beneficiarios seguen a
ser os grandes produtores.”

Cobrar sen producir

A contradición chega cando se
comproba que o borrador de re-
forma non é quen de conxugar a
necesidade dunha
alimentación de
calidade cunha re-
novación profun-
da dos sistemas
agrícolas benefi-
ciarios das sub-
vencións europe-
as. Aprincipal pre-
ocupación da UE
respecto ao sector
primario é o exce-
sivo custo da PAC,
que absorbe o 30
por cento do orza-
mento comunita-
rio. Mais estratexicamente, as au-
toridades europeas saben que a
agricultura e a gandería son os
mellores sistemas para manteren a
independencia alimentaria e o coi-
dado do territorio non urbano. Por

iso, os novos subsidios procuran
estabilizar a poboación rural, des-
ligando as axudas da produción.

Tal e como explica Nogueira, a
nova PAC evita que haxa novos
casos como o do liño en España,
fraudes que consistían en cultivar
determinados produtos non para o
mercado senón para percibir o di-
ñeiro das primas públicas. “Pero
non resolve o problema”, explica o
parlamentario. “As axudas vanas a
seguir cobrando os mesmos bene-
ficiarios de sempre, que só terán
unha preocupación, ter conta de
que a terra non acabe de monte.”

Esta situación ataca directa-
mente os intereses dos labregos e
gandeiros galegos, ao non permi-
tir o aumento da cota asignada
ao noso país. “Tamén se prevé
unha redución do prezo de inter-
vención, polo que os produtos
valerán menos no mercado.”

Para Camilo
Nogueira, a me-
llor maneira de
coordinar o dese-
xo dunha agricul-
tura sa coa reali-
dade dos subsi-
dios europeos é
estudiar máis polo
miúdo as condi-
cións da agricul-
tura en cada lugar.
“Haberá países
onde faga falta
primar o coidado
da terra, noutros

axudar a unha reforma agraria aín-
da incompleta e noutros, como
Galiza, potenciar a produción, que
non poría en risco o equilibrio eu-
ropeo, xa que o mercado estatal
absorbería todo o producido”.♦♦
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Os traballos da
Convención Europea

MANUEL CAO

Son importantes os avances da Unión Europea orientados a
constituírse en potencia política, económica e institucional
dominante no escenario global. Nestes días destaca a posta a
punto do proxecto de Constitución Europea que pretende
afortalar as políticas e institucións comúns, axilizar e mello-
rar o proceso de toma de decisións e promover o modelo so-
cial, político e cultural europeo como o máis idóneo para un-
ha convivencia pacífica entre as diversas sociedades, cultu-
ras e valores existentes no planeta.

A convulsa situación internacional caracterizada por un-
ha grave crise económica, un intento de acabar cos equili-
brios político-institucionais vixentes dende mediados do
século XX por parte da agresiva Administración Bush e a
crise do modelo social, afectado pola globalización e o ne-
oliberalismo, non é un marco idílico para avanzar na cons-
trucción europea ampliada. pero o realismo aconsella adap-
tarse ás circunstancias. Neste contexto, os traballos da
Convención víronse gravemente afectados pola división
europea arredor da guerra contra Irak e, en particular, pola
presión exercida polos asinantes da Carta dos Oito lidera-
dos por Aznar, Blair e Berlusconi. Na Unión Europea exis-
te un núcleo duro que corresponde aos países que forman
parte do euro e dentro destes ao eixo franco-alemán que re-
presenta o maior potencial económico, tecnolóxico e insti-
tucional da UE tendo o resto dos países socios unha parti-
cipación parcial no acervo comunitario por razóns de von-
tade política interna ou por déficits económicos ou institu-
cionais que impiden a integración total.

A posición de España nos traballos da Convención foi
de obstrucción e deslexitimación das propostas que supoñí-
an unha potenciación das institucións comunitarias. A vira-
xe radical da política exterior emprendida por J. Mª. Aznar
tivo como punto fundamental a potenciación das relacións
cos EE UU e o boicot activo das políticas da UE. Isto tra-
dúcese nunhas preferencias negociadoras que se centran en
acadar apoios na loita contra o terrorismo, tratar de preser-
var as fronteiras españolas, privar de contido e recoñece-
mento institucional en Europa ás CC AA e reafirmar a pre-
eminencia das políticas dos Estados sobre as preferencias
dos cidadáns europeos. Esta percepción sobre a construción
europea tradúcese nunha estratexia negociadora de curto
prazo, de busca de avantaxes específicas con alianzas ines-
tábeis e de mutua comenencia arredor de obxectivos ou de-
cisións concretas na que, en todo caso, debe prevalecer a
soberanía absoluta do Estado español sobre calquera direc-
triz, norma ou acordo comunitario. Esta falta de compromi-
so, a tendencia ao incumprimento dos acordos e as descon-
fianzas mutuas derivan razonabelmente nun isolamento das
posicións españolas tendo en conta, ademais, que a minus-
valoración dos beneficios recibidos coa incorporación á UE
por parte de Moncloa non é compartida nin en Europa nin
en moitos lugares de España.

A facilidade do Presidente español para crear conflitos
(conflict maker) acadou éxitos significativos en Europa e al-
gúns dos réditos están a punto de acadarse. No proxecto da
Convención, España perde posicións no novo sistema de to-
ma de decisións, perde forza á hora de influír nas beneficio-
sas políticas comúns (fondos estruturais e política agraria co-
mún) e, sobre todo, conseguiu quedarse en soedade frente aos
principais países que xa empezan a considerar a exclusión dos
países que queiran ir por libre. Os erros de apreciación en ca-
librar a potencialidade real da posición negociadora propia
pode levar a decisións con consecuencias desastrosas afec-
tando á disposición a pagar dos países contribuíntes e a optar
por unha activa e maior inxerencia comunitaria para a resolu-
ción democrática dalgúns dos problemas territoriais que
aqueixan ao Estado español.♦

‘A posición de España nos traballos
da Convención foi de obstrucción e
deslexitimación das propostas que
supoñían unha potenciación das

institucións comunitarias.

Pon en crise o agro ecolóxico e familiar
que di defender, segundo o SLG

A nova Política Agraria europea
destruirá 400.000 empregos
en dez anos

Máis de 5.000 persoas protestaron en mdrid contra a reforma da PAC.

A UE quere reducir
o gasto da PAC,
que consome
o 30% do orzamento
comunitario.

CÉSAR LORENZO GIL
A nova Política Agraria Común (PAC) ten como base teórica a de-
fensa da labranza tradicional, vinculada ás pequenas empresas fami-
liares e á produción ecolóxica. Mais, na realidade, a reforma que se
prepara segue a favorecer os grandes produtores, cunha novidade
sorprendente, xa non fará falta producir para cobrar os subsidios.



H. VIXANDE
A publicación dun informe
sobre o impacto do Prestige
que elaboraron a Fundación
Pedro Barrié de la Maza e o
Instituto de Estudios Econó-
micos de Galiza incide nas
críticas sobre a actuación
dos gobernos central e auto-
nómico na xestión da crise.

O texto preséntase baixo o títu-
lo “O impacto do Prestige. Aná-
lise e avaliación dos danos cau-
sados polo accidente do Presti-
ge e dispositivos para a rexene-
ración ambiental e recuperación
económica de Galiza”. Contén
639 páxinas e está dirixido polo
catedrático universitario Fer-
nando González Laxe.

Estructurado en cinco partes
con vintetrés capítulos, o infor-
me aborda cuestións xurídicas,
económicas, impacto ecolóxico,
danos económicos e recupera-
ción ambiental.

O informe parte criticando o
“negocio do petróleo” e o seu
transporte, onde “prima o para-
digma neoliberal, baseado sobre
todo, na liberalización de mer-
cados e actividades”, e onde o
50% dos buques navega baixo
bandeira de conveniencia, aínda
que recoñece que “a delimita-
ción de responsabilidades civís
por vertidos de hidrocarburos é
especialmente difícil”. Ademais,
sinala o informe que “hai unha
excesiva dependencia das socie-
dades contemporáneas dun sis-
tema enerxético non sostíbel”.

Para os autores, todo iso le-
va á necesidade de que a UE es-
tableza unha normativa en ma-
teria de seguridade marítima,
aínda que afirma que os avances
atrásanse moito, entre outras ra-
zóns polos “diferentes intereses
dalgúns estados”.

Como medidas para aumen-
tar a seguridade sinala a necesi-
dade da construcción de infraes-
tructuras portuarias con medios,
a creación dun sistema de vixi-
lancia –con colaboración entre
as distintas administracións– e
mecanismos financeiros que
permitan afrontar rapidamente
as indemnizacións. Neste con-
texto, fai fincapé na “interven-
ción pública” para a solución
deste “fallo de mercado”.

Máis de dez anos
para a normalidade

Nos efectos ambientais, o in-
forme da Barrié de la Maza si-
nala que houbo “unha primeira
fase de toxicidade aguda que
xera alta mortaldade de orga-
nismos” e “unha segunda fase
correspondente a un período
de latencia que pode durar des-
de algúns meses ata dous
anos”. No que atinxe á tercei-
ra, “de recuperación cara a
normalidade”, indica que “po-
de estenderse ata sobrepasar os

dez anos tras a marea negra”.
Os autores do informe consi-

deran difícil dar resposta a al-
gunhas consecuencias do vertido
do Prestige. Por exemplo, no
que se refire aos fondos profun-
dos, denuncia que “a informa-
ción gráfica obtida no pecio non
transcendeu pero pola análise da
plataforma continental sábese
que no fondo existen aglomera-
cións moi dispersas de chapapo-
te”. Os autores temen que nos
ecosistemas profundos os verti-
dos “ocasionen sempre conse-
cuencias que poden ser moi no-
tábeis”. Ademais, recomendan o
“seguimento da dinámica de po-
boacións” para coñecer cómo se
desenvolve a recuperación na
fauna mariña e o recurso a “equi-
pos multidisciplinares, con siste-
mas de mostraxe homoxéneos”.

No que se refire á vexeta-
ción, sinala que todas as áreas
quedaron afectadas. Contabiliza
unha “mortaldade global” de
250.000-300.000 exemplares”
entre a avifauna e sinala que se

trata dun “dos maiores episodios
de mortaldade non natural de
aves mariñas a nivel mundial”.

Incidencia na saúde

O informe sinala que os vertidos
do Prestige afectaron á toxicida-
de dalgúns productores pesquei-
ros, polo que reclama un segui-
mento continuado destes pro-
ductos. Ademais, prevé que “o
peixe das costas galegas vai ser
unha fonte potencial de hidrocar-
buros aromáticos policíclicos”
–a fracción máis tóxica dos ver-
tidos–,  “un incremento das en-
fermidades crónicas nos seres vi-
vos” e advirte que “un aporte ex-
tra de hidrocarburos no home
pode incidir na saúde das poboa-
cións costeiras”, polo que recla-
ma “unha lexislación ou regula-
ción dos niveis dalgúns hidrocar-
buros aromáticos policíclicos”.

Segundo o informe, o verti-
do afectou a gran extensión de
costa, aínda que “non severa-
mente ás Rías Baixas debido a

causas naturais e á decidida ac-
ción de mariñeiros, bateeiros e
mariscadores”. Ademais, sinala
que “o fuel sufrirá unha serie de
modificacións que poden au-
mentar a súa biodispoñibilidade
e toxicidade inicial” e que “os
sedimentos pasan de ser un po-
zo de contaminantes a unha fon-
te crónica de contaminantes que
é necesario vixiar”.

O informe recomenda a eli-
minación do fuel, para o que su-
xire empregar microorganismos
como bacterias, fundos e algas a
través dunha práctica de degra-
dación que se coñece como bio-
rremedio, aínda que reclama
prudencia por se os axentes in-
troducidos no medio son tóxi-
cos ou patóxenos.

Implicacións económicas

Unha valoración económica re-
alizada neste informe considera
que “a importancia económica
da pesca e o seu contorno so-
borda con moito a considera-

ción sectorial”, polo que o dano
esténdese “sobre un tecido moi-
to máis amplo do desexábel por
todos”, con “implicacións eco-
nómicas xerais”, aínda que si-
nala que é a provincia de Ponte-
vedra a máis afectada. Ademais,
indica, “a conducta dos seres
humanos en sociedade tende
historicamente a converter en
estratéxicos os sectores produc-
tores de alimentos”, razón que
cobra maior importancia a inci-
dencia da catástrofe.

Descendendo a un nivel
máis concreto, avalía como “al-
tos” os efectos económicos e
sociais, o que xerará “unha no-
tábel perda de renda”, que “será
incluso máis elevada se se enga-
den os danos ao capital natural
afectado (e que, ata a data, non
se recolle na contabilidade na-
cional)”. Con todo, non realiza
unha estimación dos danos, se-
nón que reclama “equipos inter-
disciplinares que permitisen re-
alizar unha estimación econó-
mica global”.

Hai outros aspectos econó-
micos nos que incide o informe,
como os danos á imaxe de mar-
ca, polo que critica a abertura da
pesca sen datos precisos. Así, fa-
la de crear “confusión en canto
ás garantías de salubridade do
producto mercantilizado desde
Galiza (abertura de zonas á pes-
ca sobre as que se está a infor-
mar nos medios de comunica-
ción que seguen a recibir fuel)”.

Segundo o informe, hai
1.000 quilómetros de costa
afectados, 30.000 persoas en si-
tuación de paro forzoso total,
perdas de 1.000 millóns de eu-
ros ao ano en valor engadido
bruto, uns custes de limpeza
doutros 1.000 millóns e o coñe-
cido Plan Galiza, cuns investi-
mentos totais previstos de
12.500 millóns. O custe total da
limpeza, rexeneración e pago
das indemnizacións dos afecta-
dos polo paro forzoso ascende-
ría a 3.955,2 millóns; a biorre-
mediación a 2.472 millóns.♦
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Un informe da Fundación Barrié moi crítico coa Xunta e o Goberno

‘Os restos do Prestige
erixíronse nun monumento abisal á ineptitude’

O informe da Fundación Barrié
de la Maza é moi crítico coa
Administración e non omite
cualificacións sobre as conduc-
tas do Goberno, adxectivos en-
tre os que se contan ineptitude,
incompetencia, prepotencia,
necidade ou conivencia.

Nas reflexións finais, crití-
canse as afirmacións “dalgúns
responsábeis políticos” que di-
xeron, “sen moito fundamento”
que o fuel do barco se solidifica-
ría. Tamén ponse en cuestión a
decisión de afastar o buque e en
xeral todas as medidas tomadas

nos primeiros momentos, ao di-
cir que “o ministro de Fomento,
cando toma a determinación de
alonxar o Prestige da costa gale-
ga descoñecía os conceptos máis
elementais da meteoroloxía e di-
námica de masas de auga”, pero
actuou levado pola “improvisa-
ción e a ignorancia”, para afir-
mar case a continuación que “os
restos do Prestige erixíronse nun
monumento abisal á ineptitude,
á necidade e sobre todo á prepo-
tencia da ignorancia”. Ademais,
afirma que “durante os primei-
ros meses tras do accidente, os

científicos foron e sentíronse
bastante ignorados”, así como
que non entenden “cómo un fe-
nómeno tan complexo e desgra-
ciado pode chegar a trivializarse
ou a procurar ocultar”. A crítica
esténdese ao feito de que aínda
non se implementasen “medidas
reguladoras” e a “carencia dun
plan de actuación integral”, o
que “supuxo unha duplicación
de esforzos e escaseza de me-
dios e recursos”. “O accidente
do Prestigeé unha clara adver-
tencia e un exemplo de cómo
non deben facerse algunhas cou-

sas”, chega a dicir, non sen afir-
mar antes que “moitos políticos
e gobernantes parecen estar
máis ocupados noutros asuntos,
que neste grave problema am-
biental que segue patente”.

O informe tamén reclama
como prioridade “unha solu-
ción definitiva ao pecio” e cri-
tica veladamente o Plan Galiza
ao afirmar que “o contexto de
estabilidade presupostaría limi-
ta notabelmente as posibilida-
des de poder financiar as de-
vanditas actuacións recorrendo
aos presupostos públicos”.♦

Ignorancia, incompetencia ou prepotencia
algúns dos termos que aparecen no informe

A piscifactoria de Carnota salvouse a pesar de estar nunha das zonas máis afectadas.                                   PACO VILABARROS



A.N.T.
O sucedido na Asemblea de Ma-
drid, con dous parlamentarios
socialistas ausentes á hora de eli-
xir a presidencia da Cámara,
ten o efecto de retrotraer o clima
político aos anos nos que o
PSOE se viu acosado polas acu-
sacións de corrupción. Máis gra-
ve aínda cando este partido non
ten recuperado aínda cuotas de
poder importantes e a só nove
meses dunhas eleccións xerais. 

As posibilidados do candidato,
José Luis Rodríguez Zapatero
sufriron sen dúbida un duro gol-
pe o pasado 10 de xuño cun su-
ceso que constitúe ao mesmo
tempo un agasallo, non se sabe
se inesperado ou non, para o su-
cesor de José María Aznar. 

A hipótese da corrupción pa-
rece fundada. A relación de
Eduardo Tamayo e María Teresa
Sáez con intereses urbanísticos
estivo en boca de todos os infor-
madores ás poucas horas da súa
incomparecencia na cámara. O
propio Zapatero afirmou desde
un primeiro momento que os
motivos da fuga “non son políti-
cos, senón doutra natureza”. 

Sen necesidade de recorrer a
tramas ou maletíns, é sabido que
na actualidade o maior volume
de construción non se atopa entre
os xa limitados e explotados lin-
des da capital, senón no territorio
que abrangue a Comunidade ma-
drileña. Propostas, como a am-
pliación das liñas de metro aos
concellos colindantes, esixen or-
zamentos millonarios e mobili-
zan polo tanto un gran interese
entre os construtores. Se a isto

engadimos que, segundo algun-
has fontes, IU aspiraba ás compe-
tencias de urbanismo dentro do
novo equipo de goberno, teremos
xa un bo móbil para o ocorrido. 

Teses políticas compartidas por
un importante sector do partido

Mais, para a desgracia do equipo
de Zapatero, que organizou ou

cando menos deu o prace á lista
para a Comunidade autónoma de
Madrid, a faceta económica non
esgota o conflito. Tamayo aludiu
en primeiro lugar, para explicar a

defección, ás súas discrepancias
respecto aos acordos con IU. Hai
que lembrar no seu descargo, que
o candidato de IU reclamara, na-
da máis coñecerse o resultado, un
acordo entre iguais, proposta ina-
ceptábel dada a desproporción de
representantes existente entre un
e outro partido (47 e 9).

Tamayo e Saez pertencen a
unha corrente interna denomina-
da Renovadores por la base, que
ten experiencia en pactos con to-
dos os sectores do partido. Pero o
ideario expresado (“un pacto con
IU a nove meses das eleccións
xerais pode ser moi prexudicial
para o PSOE”, afirmou Tamayo)
vén coincidir en boa medida cos
líderes que, como Bono, piden
que o partido “se centre”, a fin de
captar mellor unha parte dos vo-
tantes que ata agora ían parar ás
arcas do PP. Non é suficiente, na
opinión dos membros desta ten-
dencia do partido, en Galiza re-
presentada nomeadamente por
Francisco Vázquez, con que Za-
patero se tivese ofrecido ata ago-
ra a todo tipo de pactos co PP, nin
que faga uso dun discurso moi
afastado de calquera tese radical,
postura só matizada pola súa par-
ticipación nas mobilizacións do
Prestige e da guerra. 

O caso de Tamayo e Sáez pu-
xo tamén á lúz pública a preca-
riedade dos pactos no seo do par-
tido, así como a natureza dos
acordos laborais existentes entre
a burocracia interna, factores que
non por comúns a case todas as
forzas políticas, deixan de repre-
sentar un espectáculo pouco
atractivo para o electorado a pou-
cos meses dunhas eleccións.♦
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Andamos estes días queimando o
ultimátum que o Tribunal Supre-
mo lle deu ao Parlamento vasco
para a disolución do grupo Sozia-
lista Abertzaleak (SA). Un caso
que aparece como a crise institu-
cional máis grave acontecida
desde a chegada da chamada de-
mocracia española. De novo, a
deformación da realidade e o
simplismo co que se está a tratar
o tema obríganos a matizar varias
cousas que nun país normalizado
xa deberían estar claras. En pri-
meiro lugar: a disolución do gru-
po SA no Parlamento vasco non
implica nada en particular: nin os
parlamentarios perden o seu es-
cano, nin a potestade para votar
iniciativas e presentalas, nin o
poder de intervención nos ple-
nos. É dicir, disolver un grupo
parlamentario, na práctica, non
supón nada. O único que ocorre-
ría é que os sete parlamentarios
independentistas pasarían ao
grupo mixto. Aínda que os me-
dios submisos ao PP venden o
tema como se os nacionalistas,
máis Ezker Batua-IU, estean a
darlles aire aos independentistas,
e outra serie de lindezas do esti-
lo, isto é o primeiro que debemos
deixar claro. ¿Entón, por que tan-

to empeño en que se disolva SA?
O pasado domingo tiven a

oportunidade de falar cun dos in-
tegrantes da Mesa do Parlamento
vasco, un dos que votou en con-
tra da disolución do grupo, e dí-
xome: “Mira, se o Tribunal Su-
premo se atreve a entrar no Parla-
mento, aquí acabouse a democra-
cia”. E ten razón. Falamos da se-
paración de poderes: o Executi-
vo, o Goberno español, cunha es-
tratexia moi definida; o Lexislati-
vo, o Parlamento vasco, coa súa
potestade para elaborar leis e
funcionar de xeito autónomo; e o
Xudicial, o Supremo neste caso,
que dita sentencias, pero que ten
que facilitar os mecanismos ade-
cuados para que se poidan cum-
prir. É dicir, ou se modifica o re-

gulamento da Cámara vasca ou
os xuíces entran a saco. E entón a
democracia española acabouse,
polo menos en Euskadi. Pero non
olvide, lector, que o que se fai en
Euskadi, faise logo sen comple-
xos en calquera outro lugar.

Porque o regulamento da Cá-
mara contempla, como toda le-
xislación, que non é o mesmo un
grupo parlamentario que un par-
tido político. Polo tanto, Batasu-
na e SA non son o mesmo segun-
do a lei. As sentencias hai que
cumprilas, si; pero antes haberá
que cambiar a lei. Iso di a lóxica,
pero como a lóxica do PP e o seu
poder apéndice que hoxe é o xu-
dicial non entenden de lóxica en
Euskadi, senón de actuar como
quen colle unha desbrozadora no

medio das xestas, así estamos,
cunha ameaza de procesamento
a Juan Mari Atutxa, Presidente
do Parlamento, a segunda perso-
nalidade institucional da CAV. 

É curioso o caso de Atutxa:
onte era o exemplo do naciona-
lista comprometido na loita con-
tra a ETA, no seu tempo de con-
selleiro do Interior, e agora é
cómplice dos terroristas. Outro
caso semellante é o socialista Ja-
vier Rojo, antes, o exemplo da
firmeza ante os nacionalistas,
agora, que lle pedía ao PP a pre-
sidencia da Deputación de Ála-
va, era un oportunista que quería
pactar co PNV. Hai moitos casos
así, os medios de comunicación
do PP usan os políticos desafec-
tos a modo de bonecos de vudú:

cando hai que cravar as agullas,
faise sen piedade.

E así chegamos a situacións
kafkianas: tras o último asasinato
da ETA en Navarra, no funeral, a
Llamazares se lle chama desde o
público “asasino”, e a Zapate-
ro… rojo e “cómplice”. Non
lembro o tempo que levo infor-
mando desde esta humilde tribu-
na sobre o que acontece en Eus-
kadi, pero si lembro que desde o
primeiro día veño avisando o so-
cialismo sobre o abrazo do oso
que lle fai o PP en Euskadi. O
PSE é cómplice desta política de
despropósitos: agora, Zapatero,
persoalmente, obriga a darlle ao
PP Álava enteira sen contraparti-
das; e está apoiando a entrada do
Supremo nun poder autónomo
como é o Parlamento. Só estou
de acordo con Aznar nunha cou-
sa: Zapatero é coma un globo,
vaise deshinchando pouco a pou-
co. A Constitución debería estar
ao servicio das persoas, e non as
persoas ao servicio da Constitu-
ción, como quere o PP. Se hai
que mudala para que todos viva-
mos en maior harmonía, hai que
ter valor para facelo, e Zapatero
non o ten, porque lle ten medo ao
PP, e así, xamais se lle gaña.♦

Asedio ao Parlamento vasco
DANI ÁLVAREZ

O PP converteu a disolución de Socialista Abertzaleak nun tema
crucial para o Estado de dereito. En realidade, só se trata dunha
pugna interesada por subordinar o poder lexislativo autónomo.

Bilbao

Eduardo Tamayo, deputado ausente, e Rafael Simancas, cabeza de lista do PSOE.

As súas críticas aos pactos con IU coinciden coa liña de Bono
Tamayo e Sáez espertan
a pantasma da corrupción nas filas socialistas

O caso Tamayo e Sáez resul-
tou especialmente desagradá-
bel para os socialistas. Men-
tres os seus compañeiros de
partido pelexaban para locali-
zalos, sen seren capaces de
acceder máis que a un mobil
fóra de cobertura, os dous di-
sidentes facían declaracións,
ao longo de toda a mañá e en
palabras do propio Tamayo, a

nada menos que dez medios
de comunicación. A súa apa-
rición televisiva en Antena 3
estaba ao parecer pactada
desde o día anterior. En pou-
cas ocasións o aparato orga-
nizativo dun partido se ve tan
burlado. Non cabe dúbida de
que o secretario de organiza-
ción socialista, o lugués Xosé
Blanco, deberá aturar estes

días duras críticas, por máis
que os responsábeis do acon-
tecido, con premeditación e
alivosía polo que se ve, señan
os propios deputados ausen-
tes. A ira do electorado socia-
lista contra eles é a estas altu-
ras notoria, moito máis desde
logo da que tería provocado,
segundo eles, un pacto con
IU.♦

Os xornalistas
si sabían onde estaba Tamayo



Supoño que estará satisfeito
cos resultados...

Satisfeito porque se cumpri-
ron todas as metas que nos mar-
caramos antes das eleccións. Po-
liticamente pode dicirse que o
éxito radica en que fomos capa-
ces de situarnos como terceira
forza, rachando coa polarización
bipartidista entre PSC e CiU. So-
mos a quinta forza do Estado en
canto a número de concelleiros,
dobramos o número de votos e
de cargos municipais. Pasamos
de 21 a 68 maiorías absolutas e
temos a posibilidade de acceder
a 60 alcaldías máis. Estamos pre-
sentes nas catro deputacións e
entramos no cinto industrial de
Barcelona. Socialmente foi un
éxito porque a subida non foi
conxuntural, senón estructural,

dado que se produciu en todo o
territorio. Por exemplo ICV, ou-
tro dos partidos que aumentou,
practicamente só subiu no cinto
barcelonés.

¿Que propiciou o cambio
de tendencia no voto de ERC?

Antes eramos un partido de es-
trutura interna feble e inestábel.
Nunca acababamos unha lexisla-
tura co mesmo número de deputa-
dos no Parlament. Penso que a cla-
ve do cambio está en que fomos
capaces de artellar un discurso e
un proxecto para o país. Pasamos
dunha palabra coa que nos identi-
ficaba o electorado, independen-
cia, a definir uns obxectivos políti-
cos programáticos. Tamén hai que
ter en conta que nestes 25 anos,
Catalunya estivo polarizada en
dous bandos. Por un lado o pro-

gresismo representado polo PSC e
por outra banda o catalanismo ca-
pitalizado por CiU. Nós consegui-
mos incluír nun mesmo discurso
ambos os dous factores. Pero o no-
so proxecto catalanista é distinto
ao de CiU. Nesta campaña, un
candidato de CiU fixo unhas de-
claracións nas que defendía a pu-
reza de sangue e afirmou que se
saía elixido o PSC gobernarían os
de fóra. Nós somos partidarios dun
proxecto catalanista civil, non ét-
nico. Non lle preguntamos á xente
onde naceu, nin de onde ven, se-
nón como se sinte e que quere ser
no futuro. Esta apertura ideolóxica
é necesaria e obrigada.

¿Que suporá para a políti-
ca catalana o final dese bipar-
tidismo do que fala?

A política catalana atópase

no tránsito de ser un partido de
tenis a ser un partido de fútbol.
Antes xogaban soamente dous,
agora xoga todo o mundo, pero
só tres o facemos no centro do
campo. Agora somos vistos co-
mo eses medio centros indespen-
sábeis en todo partido, xa non só
como os independentistas. A si-
tuación actual posibilita que poi-
damos afrontar os pactos do xei-
to que máis nos conveña en cada
momento. E digo conveña non
dun xeito partidista, senón refe-
ríndome a que só participaremos
en gobernos catalanistas e de
progreso.

¿Sitúa iso ao
PSC nunha si-
tuación de privi-
lexio?

Estamos aber-
tos a pactar o
PSC ou con CiU
en función do que
nos conveña en
c a d a  c a s o .  S e
pactamos co PSC
o elemento cata-
lanista poñeria-
molo nós, men-
tres que con CiU
asegurar íamos
que os gobernos sexan progresis-
tas. A nosa situación é de privile-
xio e de consolidarse de cara as
autonómicas podemos aspirar a
todo.

¿Vese como President?
Nestes momentos quen máis

difícil o ten para ser President é
Artur Mas. A única saída que ten
CiU para non saír do goberno é
pactar con Esquerra, pero só se
nós diriximos a Generalitat.

¿Considera que CiU vai su-
frir un descenso nos comicios
de outono?

Os cataláns aceptaron case to-
do mentres Pujol estaba á fronte
da Generalitat. Unha vez que se
marcha Pujol, os cidadáns consi-
deran que é importante que nós
sexamos decisivos. Sen embargo,
non descartamos que o PSC pac-
te con CiU. Hai que ter en conta
os acordos aos que chegaron no
terreo das relacións entre a admi-
nistración pública e a empresa
privada. Outra posibilidade que
contemplamos de cara ao futuro é
un goberno de coalición no que
entren todas as forzas políticas
non sendo o PP. De continuaren
as regresións do
goberno central, o
seu desprezo aos
nacionalismos e a
súa actitude con
Euskadi, non des-
cartamos formar
un goberno no
que participase-
m o s  c o n  C i U ,
PSC e ICV. Sería
unha sorte de “to-
dos contra o lu-
me”.

En caso de
que PSC e CiU
chegasen a un acordo, Esque-
rra deixaría de ser un partido
decisivo...

O ano pasado xa advertín
desta posibilidade cando por pri-
meira vez falei dun goberno de
salvación laboral que sairía dun
pacto entre PSC e CiU. Este pac-
to propiciaría para eles que non
se producise ningún cambio no
statu quoestablecido e que todo
seguise como está. 

Agora vostedes están repre-
sentados no senado nun grupo

chamado Entesa Catalana de
Progrés, integrado tamén por
PSC e ICV. ¿Desaparecerá ese
grupo por mor do posíbel cam-
bio nos pactos?

Fago unha valoración positi-
va deste acordo entre os tres par-
tidos progresistas e penso que
normaliza a Catalunya como na-
ción. O grupo de CiU representa
os valores conservadores e de-
mocristiáns do país, mentres que
o noso serve como plataforma do
proxecto de esquerdas. Penso
que é necesario que existan am-
bos os dous grupos. É mellor que
o PSC comparta grupo connosco

q u e  c o  P S O E
porque dá idea de
conso l i dac ión
dunha nación e
do  p lu ra l i smo
que nela reside.
De feito, o PSC, a
través de Entesa,
ten votado en va-
rias ocasións en
contra do grupo
do PSOE no se-
nado. 

ERC tamén
s e  p re s e n t o u
nestes comicios

no País Valenciá e Baleares...
No País Valenciá presentá-

monos como ERPV e en Balea-
res estamos nunha lista unitaria
de “todos contra o lume” en Ibi-
za. Os resultados en Valencia fo-
ron relativamente satisfactorios,
dado que non tiñamos ningún ti-
po de presencia e acadamos re-
presentación nalgúns concellos.
En Baleares a dor é grande por-
que a coalición de progreso que
gobernaba perdeu a maioría ab-
soluta. Estes resultados teñen
que servirnos como un toque de
atención, porque pensabamos
que en Baleares todo funcionaba
ben. A cidadanía pediunos un
pouco máis de humildade e me-
nos arrogancia. A maioría abso-
luta nunca podemos considerala
a verdade absoluta. Agora qué-
danos reconstruír un proxecto
común alternativo entre todas as
forzas de progreso.

¿Que opina dos resultados
en Galicia?

Nun primeiro momento aco-
llémolos con estupefacción. Sen
embargo, se os analizas con de-
temento, pódese comprobar co-

mo en determina-
dos lugares onde
o PP segue a ser
forte, existe unha
estructura caci-
quil de compra de
votos. Non pode-
mos analizar a
realidade galega
d e n d e  a  n o s a
perspectiva por-
que a estructura
social é moi dis-
tinta á catalana.
Prodúceme dor
que despois do

ocorrido non se producise un
avance maior do BNG. O que
presinto tamén, é que a xente que
analiza os resultados de Galicia
como se fose un gran desastre,
faino porque non se dá conta do
distinta e distante que está de
nós. E iso é o que máis nos preo-
cupa. En parte, porque despois
dos resultados seguimos pensan-
do que esa distancia non se vai
acurtar. Penso que Euskadi está
moi preto de nós porque as rela-
cións con eles son moi fluídas.♦
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Josep-Lluís Carod-Rovira,

Secretario Xeral de Esquerra Republicana de Catalunya

‘Agora falamos menos de independencia e
máis de obxectivos concretos’

RUBÉN VALVERDE

Éxito electoral. Esta é a expresión que mellor pode definir os resulta-
dos de Esquerra Republicana de Catalunya. Pasou de 225.000 a
413.000 votos, de 677 a 1.253 concelleiros e do 7,7% ao 12,7% dos
sufraxios. Nesta meteórica subida ten moito que ver o seu secretario
xeral. Ao longo desta lexislatura, Carod-Rovira dotou o partido dun
proxecto para Catalunya, artellou un discurso integrador e imprimiu-
lle personalidade. Na presente entrevista, este estudioso e amante da
lingua e da literatura galega, analiza polo miúdo os resultados de ERC. 

‘CiU só poderá
seguir no goberno
catalán se eu
son presidente
da Generalitat”

‘Existe un
achegamento entre
Catalunya e Euskadi
que non se produciu
aínda con Galicia”



CÉSAR LORENZO GIL
George Bush e Tony Blair se-
guen a insistir en que existen
armas de destrución masiva
no Irak. Os propios servicios
de intelixencia e os funciona-
rios de Defensa dos EE UU e
de Gran Bretaña admiten xa
que os arsenais foron un  en-
gano para xustificar a guerra.

O que fora xefe de inspectores das
Nacións Unidas no Irak, o sueco
Hans Blix, explica, con ton resen-
tido, cómo a CIA encheu de atran-
cos o seu labor para saltar a lega-
lidade internacional e invadir un
país. O subsecretario de Defensa
estadounidense, Paul Wolfowitz,
admitiu, durante unha xuntanza
con empresarios en Singapur, que
o perigo do armamento non con-
vencional é secundario e que o
que realmente decide preparar un-
ha guerra foi o petróleo. 

Alén destes testemuños, a cre-
dibilidade dos líderes británico e
estadounidense depende agora ta-
mén da investigación lexislativa. O
Senado dos EE UU creou unha co-
misión de investigación para escla-
recer as dúbidas xurdidas na lectu-
ra dos informes previos á guerra,
co apoio de varios senadores do
Partido Republicano agora gober-
nante. Blair conseguiu que a súa
maioría na Cámara dos Comúns o
librase dunha investigación inde-
pendente. No propio Estado espa-
ñol, o PSOE pediu explicacións no
Congreso sobre este asunto.

O que fora ministro de Exte-
riores británico ata 2001, Robin
Cook, relatou no xornal The
Independenta influencia decisiva
do gabinete do vicepresidente
dos EE UU, Richard Cheney, e
do secretario de Defensa, Donald
Rumsfeld, no deseño dunha es-
tratexia a longo prazo para derro-
car a Sadam Husein. “Antes dos
atentados de Nova York e Was-
hington, na Casa Branca xa había

documentos que esixían un cam-
bio radical na diplomacia para
Oriente Medio”, explica o ex
compañeiro de gabinete de Blair.

A reflexión de Cook conduce
directamente á entente que forma-
lizaron os grupos de poder sionis-
tas en Nova York e a grande in-
dustria petroleira texana que am-
parou a elección de George Bush.
Tanto Paul Wolfowitz como Ri-
chard Cheney consideraron que
arestora a importante dependencia
que existía entre Washington e
Arabia Saudita desde o plano polí-
tico e económico puña en perigo a
independencia de acción na zona.
A única maneira de romper eses
lazos pasaba por conquistar o Irak.
Só facía falta buscar o casus belli.

Para o profesor de Economía
norteamericano Paul Krugman, o
choque psicolóxico e moral que
deixou como pouso o 11-S facili-
tou o labor de engano permanen-
te dos gobernantes estadouniden-
ses, co beneplácito dos grandes
medios. “O gabinete Bush mente
e engana de contino. Igual no te-

ma das armas como no da baixa
de impostos. A idea de cada un
dos seus ministros é espallar co-
mo certo o que non é máis ca un-
ha burda mentira”, di nun artigo
publicado en España por El País. 

Nun intre de medo ao terroris-
mo internacional, nada mellor que
resgatar do po vellos informes e
estudios sobre os perigos das ar-
mas químicas e biolóxicas que po-
suía o Irak. Había un pé para cre-
ar unha ameaza. A propia ONU ti-
ña unha misión investigando en
Bagdad, no marco das prohibi-
cións nacidas do armisticio de
1991, logo da Guerra do Golfo. 

Os ‘informes’
do mozo de California

Nun ambiente de medo xeral e
alarma civil, onde cada avión ex-
traviado causaba pánico e varias
empresas de máscaras antigás con-
verteron os seus donos en millona-
rios, nas gabetas de Downing Stre-
et, en Londres, apareceu un docu-
mento ben saboroso. Tony Blair

mostroulle o mundo un traballo
universitario dun rapaz california-
no convertido en evidencia de que
o goberno de Sadam podería ata-
car calquera cidade nos EE UU só
en tres cuartos de hora. Agás a
BBC –que denunciou o engano un
mes antes do inicio da invasión–,
todos os medios deron por válidas
as explicacións do premier. En
Nova York, o secretario de Estado
norteamericano, Colin Powell, ga-
ñaba transmisión en directo en
cincuenta e seis canles de televi-
sión de todo o mundo para amosar,
diante do Consello de Seguridade
das Nacións Unidas, “probas irre-
futábeis e convincentes”, en pala-
bras da súa homóloga española, de
que o Irak estaba a producir armas
de destrución masiva. O propio
Powell foi collido en falta poucos
días despois, cando se soubo que
inventara da nada un informe in-
terno do seu departamento no que
consignaba a compra de uranio ao
Níxer por parte dos iraquís. Curio-
samente, o informe de Blair tamén
contiña a mesma falacia.♦
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Cumios
MONCHO LEAL

Ven de xuntarse o
G-8, o auténtico
goberno mundial,

o chamado clube dos
países ricos. Velaí a
auténtica discusión, o
foro real dos dirixentes
do mundo. As
contradicións entre a
política dos EE UU que
pretenden a hexemonía
do planeta, mascarando
a súa economía
fracasada, sen saída
para os sectores
populares que non se
benefician das
plusvalías, e os
capitalismos europeus e
xaponés, que son quen
de ver un pouco máis
alá. Se a esta altura
alguén cre que as
invasións de Afganistán
e Iraq foron motivadas
pola loita contra o
terrorismo, non pode ser
por ignorancia.

O capitalismo, tal e
coma o coñecemos, ten
caducidade. A data vai
depender de varios
factores. Blair e Chirac
afirman que deben facer
reestruturacións. O vello
axioma de mudar algo
para que nada se
modifique.

Por outra banda,
preséntase coma
contestación aos cumios
do gran capital o
chamado movemento
antiglobalización. A
denominación agocha
intencións. A
globalización, coma fase
evolutiva, é imparábel. A
tecnoloxía non ten freo.
O que si ten alternativa é
a característica do
fenómeno. A economía
mundial cambeou dende
a queda do sistema de
Bretton Woods no 71 e a
posterior crise do
petróleo. O 90% das
transaccións comerciais
internacionais son
puramente especulativas,
sen que se apoie en
ningún produto
manufacturado. 

Con frecuencia
percébese un tratamento
paternalista, coma de
salvador dos habitantes
dos países dependentes,
referido ao movemento
que cuestiona o proceso
actual. Non se pode
limitar a acción a
manifestacións e
contracumios. A
alternativa ten que ser
global, pero hai que
incidir localmente. De
xeito cotián. A conquista
do poder non pode ser a
calquera prezo. Ten que
pasar por un sistema
radicalmente distinto.
Non precisan que lles
boten unha man, abonda
con que llela saquen de
enriba.♦♦

O Senado dos EE UU investigará os datos esgrimidos por Bush

Altos cargos do Pentágono admiten que o das
armas de destrución masiva foi unha escusa

Unha vez conquistado o Irak, con
todas as mentiras e imposturas na-
cidas durante a propia guerra, nin-
gún misterio acabou por resolver-
se. Seguindo as pautas das expli-
cacións parlamentarias do presi-
dente español, José María Aznar,
diante do Congreso dos Deputa-
dos, quedan varios puntos por
aclarar. Para un dos privilexiados
socios do ataque a Bagdad, había
que derrocar o réxime do Baaz po-
lo perigo iminente do seu arsenal,
no que non faltaban nin enfermi-
dades pandémicas nin armas quí-
micas capaces de seren lanzadas
cara a Ocidente en mísiles de lon-
go alcance. Estes datos correspon-
den tamén ao informe de Blair. O
estudante de Berkeley utilizou pa-

ra confirmar estas posesións as
facturas de venda da propia Gran
Bretaña e os EE UU ao Irak de ta-
les elementos entre 1986 e 1989.
Aínda que ese material seguise
existindo, estaría todo caducado,
tal e com lembra Robin Cook.

Para Aznar, Sadam Husein
mantiña ao seu abeiro membros
de Al-Qaeda. Tras a conquista,
só se conseguiu deter o palestino
Abu Abbas, suposto organizador
do secuestro do buque italiano
Achile Lauro. A CIA, tal e como
denunciaron varios semanarios
estadounidenses nos últimos dí-
as, explicoulle, en repetidas oca-
sións, que o contacto entre Ben
Laden e Sadam era imposíbel,
pola animadversión existente

entre ambas as ideoloxías e a ne-
gativa de Bagdad a apoiar os ta-
libáns, considerados polos ira-
quís como aliados dos EE UU.

Conscientes da feble credibi-
lidade dos argumentos emprega-
dos antes da guerra para xustifi-
car o ataque, os invasores decidi-
ron argallar novas causas da in-
vasión. As axencias interna-
cionais espallan as noticias de fo-
xas comúns reflexo do terror ba-
azista, os soldados norteameri-
canos convertéronse en salvado-
res dos nenos esfameados por
culpa do seu propio bloqueo e ata
os países contrarios á guerra asi-
nan a paz con Washington, cons-
cientes de que a verdade, a estas
alturas, xa pouco importa.♦

A nova estratexia das foxas comúns

George Bush, na visita ao xeneral Franks e á súa tropa en Doja, preferiu non falar da busca das armas.



A UE é unha experiencia política
á que o goberno de esquerdas do
Brasil segue con atención. Para
Luiz Inácio Lula da Silva, con-
vén reformar totalmente o actual
Mercosur para asemellalo á ex-
periencia europea. É por iso que
os políticos máis importantes do
país latinoamericano quixeron
coñecer de primeira man cómo
funciona o Parlamento de Bruxe-
las e Estrasburgo.

O eurodeputado do BNG,
Camilo Nogueira, analiza o mo-
mento actual das relacións in-
ternacionais en América do Sur
con esperanza. “Lula confía en
Kirschner para que a Arxentina
e o Brasil poidan refundar un
Mercosur que teña tres piares
básicos. Por unha banda, cóm-
pre dotar esta institución de po-
der político mediante un parla-
mento. Fálase de que manteña
un orzamento que permita a
construción de infraestruturas
comúns e tamén se precisa con-
verter o subcontinente nunha
referencia diplomática para to-
do o mundo.”

Neste camiño de normaliza-
ción das relacións exteriores de
Brasil, en particular, e do Mer-
cosur, en xeral, Nogueira conta-
biliza tres paradas importantes.
“Lula estase a converter nun lí-
der rexional por mor da súa ma-
neira de entender o papel da
América Latina. Logo da des-
confianza con Buenos Aires du-
rante anos, arestora o contacto
mutuo é o principal cometido
diplomático de ambos os paí-
ses. As relacións coa Venezuela
de Hugo Chávez son excelentes

porque desde Brasília se com-
probou a seriedade e democra-
cia do réxime. E por último,
Lula é consciente de que ten
que seguir contando cos EE
UU, mais non desde unha posi-
ción servil.”

A ‘revolución’ do PT

Camilo Nogueira verificou, na
súa estadía no Brasil, o clima
de renovación que se vive nos
primeiros meses do goberno do
Partido dos Trabalhadores (PT).
“Hai unha gran confianza nas
posibilidades de Lula. Desde o
Movimento dos Sem Terraaos
empresarios, o presidente con-
seguiu transmitir un sentimento
de cambio”. Mais o eurodeputa-
do é consciente das dificultades
desta “revolución”. “Non será
doado cumprir un programa so-
cial que pretende tirar da marxi-
nalidade 40 millóns de persoas.
Primeiro cómpre sanear a ma-
croeconomía para logo xa ini-
ciar o cambio real nas vidas dos
brasileiros menos favorecidos.”

Nogueira recoñece que o
BNG pretende seguir mantendo
unhas estreitas relacións co PT.
“Estiven no último congreso,
que este partido celebrou en
Recife, coa intención de lles ex-
plicar aos líderes que Galiza é
unha nación fortemente ligada
ao Brasil. Amais da lingua co-
mún e os lazos históricos, am-
bos os países deberiamos estar
máis próximos en cousas máis
tanxíbeis, como os investimen-
tos”, explica o parlamentario
nacionalista.♦
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A confraría dos amigos de converter todos os
asasinos en posíbeis Premios Nobel da Paz xa
ten novo candidato: Ariel Sharon. O primeiro
ministro israelita non encaixa ben nese novo
disfrace de pacifista. A sonada ‘folla de rota’
aseméllase a un concerto dos tres (ou catro te-
nores). Non poderá haber paz en Palestina pre-
tendendo que os árabes acaben confinados
nuns cantóns misérrimos a condición de renun-
ciaren a calquera reclamación territorial sobre
territorios que gobernaban hai só 36 anos. A
ninguén engana Tel Aviv derruíndo catro al-

boios abandonados dicindo que eran acampa-
mentos de colonos se ao mesmo tempo queima
con catro mísiles o coche dun dirixente de Ha-
mas e lle nega a voz ao líder real dos palesti-
nos, Iasir Arafat. Sharon non está anguriado
por ningunha trama de radicais ultraortodoxos
contra el porque todos os que poderían matalo
téñeno como guía. O seu estrés, se exisitir, vén
máis da comedia que George Bush argalla, ca-
bo do “virtual” Abu Mazen, para gañar titula-
res de sorrisos, logo de tantos nos que o seu
nome era sinónimo de morte.♦

A pelica de ovella de Sharon
C. LORENZO

O meu oriente comezou en Polonia e
logo seguiu ata a China. Algún día ha-
berá que dar a volta completa. Os chi-
neses din que dúas persoas poden dur-
mir na mesma cama e non ter o mesmo
soño. Algo así debeu acontecer en Po-
lonia multiplicado por moitas veces e
moitas persoas, e ata nos dous actores
principais da vida política deste país
nas dúas últimas décadas, Solidarnosc e
o POUP (Partido Obreiro Unificado Po-
laco). 

Ven isto a conto do camiño perco-
rrido por este país nos últimos vinte
anos. Este domingo pasado o voto
maioritario dos electores daba o seu
prace ao ingreso na Unión Europea, su-
perando mesmo o nivel de partici-
pación, que se agardaba baixo, requiri-
do pola lei. Polonia sempre foi un país
estraño: aquí pode haber moita partici-
pación política, o que non quer dicir
que sexa algo equivalente de partici-
pación electoral. Agora vese que vai
entrando pola senda da normalidade:
os cidadáns van votando cando lle
mandan aínda que a política semella
interesarlle cada vez menos.

Hai vinte anos o soño dos polacos
non era este. Querían desprenderse dun
réxime que saqueaba o socialismo en
nome do poder obreiro. Querían, dicíao
moi ben unha señora nun programa de
Documentos TV que emitiron o pasado

sábado na primeira española, a liberda-
de, liberarse da opresión daqueles líde-
res mediocres que conduciran a cons-
trucción do socialis-
mo por camiños che-
os de lama. A dereita
e esquerda, os líderes
daquela rebelión ho-
xe non son ninguén.
Nin Kuron, nin Mod-
zeleweski, os autores
da Carta Aberta ao
Partido de 1964, nin
tantos outros... Que-
dan os da segunda
ola, Michnick, Ma-
zowiecki, Geremek...
e Walesa reducido á
mínima expresión,
case pintoresca.

Daquela, dentro, moi poucos sabían
ou imaxinaban a onde podía conducir
aquel proceso. Mesmo en 1989 cando
Guennadi Guerasimov, o portavoz de
exteriores de Gorbachov dixo que o
Kremlin ía substituír a doutrina Brezh-

nev (soberanía limitada) pola doutrina
Sinatra (cada quen á súa maneira), a
imensa maioría dos que batían con cru-

cifixos contra as se-
des onde residencia-
ba a nomenclatura
do POUP, querían
ser libres, ter acceso
aos bens normais de
consumo, máis be-
n e s t a r  e n  s u m a .
¿Quen pensaba na
OTAN, en Europa?
Algúns si, por su-
posto, Geremek e o
seu grupo de intelec-
tuais. E, naturalmen-
te, os dirixentes do
POUP, de Jaruzelski
a Rakowski. Os da

segunda tanda máis aínda. Kwasniews-
ki, o actual presidente do país, tivo a
habelencia de situarse sempre con ven-
to favorábel e acabar por ser máis pa-
pista que o papa. Se en Washington
pensaban en Walesa como o seu testa-

ferro, ignoraban as habilidades doutros. 
Atrás quedou o discurso dun socia-

lismo democrático, dun capitalismo
de rostro humano, dunha socialdemo-
cracia de sensibilidade social. E por
detrás dos discursos, a realidade dun
país repleto de desequilibrios, cuns
niveis de pobreza e desemprego que
hai vinte anos encherían as igrexas de
protestas e as rúas de procesións. Pero
case todos asumen que esa amalgama
de situacións ven a demostrar que a
Polonia de Chopin entrou para sempre
na senda da normalidade histórica, ne-
se mundo dos privilexios no que non
todos poden ser privilexiados.

As boas cabezas, que sempre as
houbo en Polonia, non se renden aínda
pero a súa influencia vai a menos e a
apatía e o cansazo fai o resto. A na-
cionalista Polonia fíxose europeísta e
nese treito perdeu toda esperanza de
anovar socialmente algo, como pensara
Adam Shaff. O socialismo real fracasa-
ra no seu intento de conseguir a demo-
cracia política e socioeconómica como
proclamaba no seu ideario, pero en xus-
tiza social, nestes vinte anos, Polonia
camiñou cara atrás. Ata o Papa soñaba
con outra cousa.♦

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

(IGADI), www.igadi.org

O soño polaco
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘A nacionalista Polonia
fíxose europeísta e nese

treito perdeu toda
esperanza de anovar
socialmente algo”

Unha delegación do Parlamento europeo visita un Brasil en plenas reformas

Lula busca aproximar a UE ao Mercosur
CÉSAR LORENZO GIL

O novo goberno brasileiro decidiu darlles unha importancia capital
ás relacións exteriores. Nestes días, unha delegación do Parlamento
europeo, na que participou o galego Camilo Nogueira, buscou ma-
neiras de achegar o modelo de construción europea ao Mercosur. 

Camilo Nogueira defende o achegamento entre o BNG o o PT. Na imaxe, o eurodeputado antes dunha conferencia sobre seguridade
marítima, no Foro de Porto Alegre.



CÉSAR LORENZO GIL
A directiva da Liga de Fútbol
Profesional (LFP), en plena cri-
se económica, prepara cambios
drásticos na programación
dos partidos e na súa retrans-
misión, co fin de gañar merca-
do no exterior a costa dos sia-
reiros que acoden aos campos.

O presidente do Salamanca e líder
do G-30 dos modestos da LFP,
Juan José Hidalgo, propón un au-
téntico estourido dentro do fútbol
de elite. Nunha situación compro-
metida pola falta de ingresos pro-
cedentes das televisións, as socie-
dades anónimas deportivas pre-
firen buscar espremer a galiña dos
ovos de ouro antes de formularse
un cambio radical do sistema de
xestión das súas entidades.

Hidalgo, adoecido pola fuxi-
da do G-12 de ricos e famosos,
busca apoios para converter defi-
nitivamente o fútbol español nun
couto no que só entra o que paga
máis, preferentemente por sentar
na poltrona e prender o televisor.
A medida máis estrambótica pasa
por ampliar os días hábiles para
partidos ata o venres e o luns. Se-
gundo o empresario, hai que di-
versificar a oferta televisiva para
que os espectadores das canles de
pagamento poidan gozar de fút-
bol moitas máis veces durante a
semana. Seguindo o modelo por-
tugués ou da División de Honra
de Holanda, habería encontros
programados desde a tarde do
venres ata a noite do luns, pasan-
do por partidos o sábado, o me-
diodía e o serán do domingo. 

De fondo está o interese de
varias canles estranxeiras por ad-
quirir os dereitos de retransmi-

sión en directo de partidos espa-
ñois para mercados con fusos
horarios diferentes. Concreta-
mente, varias compañías niponas
xa adiantaron cantidades multi-
millonarias por partidos do má-
ximo nivel que se xogaren ás 12
do mediodía dos domingos.

Alén de converter a liga nun
rosario de partidos espallados no
que a tensión se dilúe, a LFP for-
mulou tamén engadir anuncios
durante a retransmisión. Para iso
cómpre mudar a Lei que rexe os
partidos de fútbol televisado, que
impide que a publicidade supere
os 12 minutos en cada encontro. A
idea sería colocar pílulas comer-
ciais de cinco segundos ao xeito

das que existen na NBA ou as que
empregou Telecinco nas súas re-
transmisións deportivas na pri-
meira época de Silvio Berlusconi.

Tanto a devandita experiencia
de Telecinco como o fracaso
maiúsculo do partido dos luns de
Antena 3 TV poden servir de re-
ferencia para o modelo desexado
por Hidalgo. En Portugal, por
exemplo, cae alarmantemente o
público que vai aos campos ver
os seus equipos des que entrou en
vigor este sistema. Non hai que
buscar exemplos tan lonxe, o ven-
res, 30 de maio, Pasarón ficou
medio baleiro no importante parti-
do que enfrontou o Pontevedra. A
razón foi lóxica, o partido era tele-

visado á tardiña dun día laborábel.

Descensos pagos

O dono de Viajes Halcón concor-
da con moitos dos seus colegas
presidentes –a meirande parte de-
les tamén empresarios– na necesi-
dade de buscar diñeiro público pa-
ra manter en pé o negocio do fút-
bol. Conminado Mariano Raxoi
para que actúe e garante maiores
beneficios para o balompé, a LFP
pretende impoñer outras medidas
que sirvan de salvagarda para os
intereses dos clubes.

Ninguén fala da redución sala-
rial en serio pero todos coinciden
en que hai que liberalizar os con-

tratos cos futbolistas cando as
cousas van mal. Por unha banda,
Hidalgo esixe que a liga cree un
fondo de compensación para os
equipos descendidos (un premio
ao mal papel no campo) e ademais
quere que todos os xogadores re-
nuncien a parte do seu salario se
acaban na Segunda División. Esta
medida, disfrazada de “chamado á
motivación” é unha especie de ex-
pediente de regulación de empre-
go deportivo. Asinar contratos
curtos ou incluír cláusulas legais
como a renuncia pactada de parte
do soldo entre club e empregado
cando as cousas van mal non con-
vence a unhas estruturas incapa-
ces de refundaren as súas cantei-
ras e esqueceren os “bos tempos”
do pelotazo futbolístico.♦
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A Liga de fútbol prepara unha reforma que prexudica os espectadores

Siareiros, fiquen na casa e prendan o televisor

Os directivos da LPF prefiren que o fútbol se viva na casa e non no balbordo dos campos.                                   PACO VILABARROS

Dez medallas
para o remo
galego no
Campionato
de España

A.N.T.
Catro medallas de ouro, dúas
de prata e catro de bronce foi a
colleita que trouxeron os equi-
pos de remo olímpico galego
do Campionato estatal celebra-
do en La Cartuja (Sevilla) o 7
e 8 de xuño. Dos sete clubes
galegos que participaron, catro
lograron medallas.

O club mellor clasificado
foi o Náutico de Vigo,con tres
ouros, unha prata e dous bron-
ces. Ademais, os vigueses co-
locaron todos os seus equipos
na final. O Náutico venceu en
catro con temoneiro (Paulo
Hervés, timonel, Xesús Gon-
zález, Alfonso Riveiro, Fran-
cisco Domínguez e Xosé Luís
Méndez). As outras dúas me-
dallas gañáronas na categoría
de veteranos. Franco Cobas
venceu en skiffe o propio Co-
bas, xunto con Rafael Esté-
vez, en dous sen temoneiro.

A prata foi para Anxo Lu-
cio, en skiff de veteranos. Os
dous bronces gañáronos
Afonso Riveiro, Xoán Estefa-
nell, Xosé Bugarín e Serxio
García, en catro sculle en oi-
to, cun equipo formado por
Paulo Hervés, como temonei-
ro, Xosé Moreira, Xoán Zun-
zunegui, Álvaro Faro, Marti-
ño Hermelo, Xesús Gonzá-
lez, David Lago, Francisco
Castro e David González.

A outra medalla de ouro
para Galicia logrouna o Riba-
deo,en dobre, con Carlos Lo-
riente e Damián Alonso. O
Miño de Tui obtivo dúas pra-
tas. En dous sen veteranos, o
triunfo foi para Carlos Stein-
bruggen e Xoán R. Vilar; en
oito  con temoneiro tamén ga-
ñou o equipo tudense. O Ma-
rítimo-Xubias conqueriu a
prata de skiff de veteranos,
con Martiño Martínez.♦



ANDRÉS PANARO

Deserto
o Terra de Melide
O xurado do III Certame de Creación
Literaria Terra de Melide, integrado
polo crítico literario Armando Re-
queixo, a xornalista Carmen Dios, o
libreiro Antonio Couceiro, o escritor
Xoán X. Piñeiro e o editor e escritor,
Franck Meyer, decidiu declaralo de-
serto por careceren os traballos pre-
sentados “da calidade necesaria e de
mensaxe”. O mesmo ocorreu co Premio
de Poesía Esquío da pasada edición, na
que non houbo ningún gañador pero se
concederon dous accésits, feito que foi
motivo de debate entre os escritores.♦

Saramago prepara
unha nova novela
O escritor e Premio Nobel, José Saramago
ten previsto empezar a escribir a finais de
xuño a súa próxima novela que levará por
título Ensaio sobre a lucidez, segundo in-
formou o Jornal de Noticias a raíz dunha
conferencia pronunciada polo escritor en
Porto. A nova obra de Saramago presénta-
se como continuación de O home duplica-
do, novela publicada en novembro do pa-
sado ano, e nela posibelmente o escritor op-
taría por unha historia de forte contido po-
lítico. De non se producir ningún cambio, o
novo título sairía publicado en abril do vin-
deiro ano a través da editorial Caminho.♦

Leiro
en Bulgaria
A Galería de Arte Estranxeiro de Sofía
acolle dende o pasado luns e ata o vin-
deiro 20 de xullo, trinta das obras
máis representativas do escultor Fran-
cisco Leiro. O Sereo, Peregrina II,
Branca Neves, Camiñando a ningún
sitio, Marinam, Nadador ou Atlas son
algunhas das obras que se poden visi-
tar nas tres salas nas que se distribúe a
exposición, para as que utiliza princi-
palmente madeira de todo tipo, grani-
to e material sintético. Unha vez clau-
surada a mostra en Bulgaria, exhibirase
en Paraguai, Brasil, Arxentina e Chile.♦

Polas terras
de Fiz
O sábado 14, por volta de mediodía, sairá
da Casa da Cultura de Sarria a excursión
organizada pola Asociación Cultural Er-
gueitospara visitar as terras de Fiz Vergara
Vilariño. Como ven acontecendo en anos
anteriores, un amplo grupo de persoas par-
ticipan nesta visita que os levará polos lu-
gares emblemáticos de Lóuzara presentes
na obra do poeta. Varios escritores asistirán
ao encontro no que se recitarán versos de
Fiz xunto a varios membros da súa familia
que, recibirán aos visitantes. Ergueitos
acaba de establecer unha nova colabora-
ción co Festival de Poesía do Condado.♦
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e o sábado día 7 se entregaban en Compostela os pri-
meiros premios Mestre Máteo, para o seguinte día
14 son os literarios Xerais e Merlín os que teñan no-
vos gañadores e será Betanzos o lugar no que se co-

ñezan os seus nomes. Sorpresa é tamén a exposición que ten
aberta o Círculo de Belas Artes de Madrid cunha recompila-
ción antolóxica da obra do artista T. Behrens, vencellado á

escola de Londres e afincado na Coruña. Outras dúas grandes
cidades teñen presencia da cultura galega. En Barcelona a ar-
tista María Ruído participa na II Mostra Internacional de Films
i Dones coordinando un programa e presentando os seus víde-
os A voz humana e A memoria interior, e en Lisboa a So-
ciedade Guillerme Cossoul organiza a sesión poético-artís-
tica-reivindicativa Mare do Pobo a Arder o día 16 de xuño.♦

S

MOITA TELE E POUCO CINE NOS MESTRE MATEO



A profesora Rosario Álvarez
escolleu o paraninfo da Uni-
versidade de Santiago na Fa-
cultade de Xeografía e Histo-
ria para ler o pasado día 6 de
xuño o seu discurso de ingreso
na Academia Galega. Profeso-
ra da Facultade de Filoloxía de
Compostela, destacada inves-
tigadora do Instituto da Lin-
gua Galega –con sede enfron-
te ao paraninfo– e ex-vicerre-
tora da Universidade, o espa-
cio éralle á nova académica
especialmente afectivo así co-
mo o numeroso auditorio no
que destacaba unha nutrida
presencia de filólogos, entre
eles profesores das tres uni-
versidades galegas. Titulou o
seu discurso de entrada “Va-
riedade e diversidade da Lin-
gua. Algunhas reflexións so-
bre cambio, variación e galego
estándar” e escolleu ao acadé-
mico Antón Santamarina, ami-
go e compañeiro na Facultade
e no ILG, para que lle dese
resposta. 

Aproveitou Rosario Álva-
rez a obrigada lembranza ao
seu antecesor na académica
cadeira para evocar a cidade
de Pontevedra do seu nace-
mento e dos seus primeiros
anos. A casualidade quixo que
a filóloga ocupase o lugar de
Antonio Iglesias Vilarelle, fi-
llo adoptivo daquela cidade e
para ese espacio literario e
biográfico foron as súas pri-
meiras palabras. Pero non tar-
dou Álvarez en meterse de
cheo na análise dos cambios
lingüísticos, nun discurso que
os especialistas seguiron con
especial atención. Autora da
gramática de 1986 elaborada
xunto a Regueira e Monteagu-
do e da do 2002 da que é au-
tora con Xove, e protagonista
do proceso que deu lugar ás
normas de 1982, o discurso de
Rosario Álvarez espertaba un-
ha especial atención nun mo-
mento no que a Academia es-
tá a piques de retomar o deba-
te sobre a proposta de reforma
normativa que elaborou unha
comisión composta por acadé-
micos e profesores. “Coida-
mos pertinente que a Real
Academia Galega, consciente
da súa responsabilidade, re-
flexione sobre a conveniencia
e sobre os posíbeis efectos se-
cundarios dos cambios indu-
cidos polas súas orientacións;

e que, nunha situación de
anormalidade sociolingüísti-
ca, a Academia debe estar
igualmente atenta aos cam-
bios provenientes doutras ins-
tancias sociais” dixo a filólo-
ga quen puxo o bo coñece-
mento da lingua como condi-
ción para a codificación. 

Anunciou a filóloga que ía
ser descriptiva pero tornouse
valorativa ao mostrar a preo-
cupación “pola dirección e rit-
mo que levan os cambios lin-
güísticos que se están produ-
cindo” e mostrou o seu temor
de que os cambios tiren á lin-
gua os seus aspectos diferen-
ciais e, por outra banda, con-
duzan á “morre definitiva da
rica variedade diatópica e so-
cial”. Preocúpalle, en espe-
cial, o préstamo do español,
“porque tende a producirse
como unha enxurrada e teme-
mos que o corpo debilitado do
galego non poda resistila”.
Pero tamén fitou Rosario
Álvarez na relación do galego
co portugués. Defendeu que
as Normas de 1982 “se fixe-
ron cun ollo posto no portu-
gués” e avisou que “compre
actuar con xenerosidade mais
tamén con cautela: o galego
non se pode converter nunha
esponxa que acepte sen máis
todo o portugués, porque non
todos os seus trazos forman
parte da nosa tradición”. Con
dúas décadas desde a aproba-
ción das Normas das que é co-
autora, Rosario Álvarez apun-
tou que é “lóxico pensar que
ten que haber procesos de
cambio motivados pola nova
situación e instigados desde
arriba como consecuencia da
difusión do modelo normati-
vo”. 

Cara o consenso máximo

No discurso de resposta, An-
tón Santamarina valorou o
propio feito de ter unha nor-
ma e o seu valor simbólico
ademais da mellora idiomáti-
ca experimentada desde a súa
existencia.  A ausencia de
norma alimentaba, ao seu
ver, os prexuízos contra o ga-
lego e era “abondo para xus-
tificar a deslealdade idiomá-
tica de moitos”. Dixo que a
norma inflúe na lealdade dos
galegos coa lingua e afirmou
que “estamos aínda lonxe de

acadar ese grao de lealdade
óptimo, entre outras razóns,

se cadra, porque aínda as nor-
mas tampouco acadaron ago-

ra o consenso máximo espe-
rábel”. Tamén fixo Antón
Santamarina alusión directa á
Academia diante da grande
decisión que ten que tomar en
poucos días. “A Academia de-
be valorar se é posíbel e dese-
xábel ampliar ese consenso
porque en materia de norma-
tiva a disensión é percibida
como un indicio de falta de
elaboración e polo tanto é
motivo de desconfianza; a
xente sente devoción por un-
ha lingua estandarizada e sen-
te frustración se lle falla, por-
que aspira a falar sen faltas”
dixo na súa intervención.♦

Nº 1.086

Do 12 ao 18 de xuño de 2003

Ano XXVI

A lingüista Rosario Álvarez
ingresa na Academia 
Referencias á reforma da normativa nos discursos

A.N.T.
A Academia dispúñase a recibir como novo membro numera-
rio á lingüísta Rosario Álvarez nunha sesión extraordinaria
que se celebrou a menos de un mes de distancia do plenario
no que se votará a normativa da concordia. Rosario Álvarez
participou no proceso de elaboración das Normas de 1982 e
no seu discurso defendeu que a Academia debe estar atenta aos
cambios lingüísticos que proveñen doutras instancias sociais. 

A Academia prepárase para a
última reunión do plenario an-
tes do verán que, como aconte-
ceu o ano pasado, terá na súa
orde do día dous puntos de es-
pecial atención. Como recolle
o regulamento da institución
presidida por Xosé Ramón Ba-
rreiro, esta será a sesión na que
os membros numerarios esco-
llan a figura á que se lle dedi-
cará o Día das Letras Galegas
do 2004. A comezos desta se-
mana só unha proposta estaba
entregada formalmente –é di-
cir, co aval de tres académi-
cos– na sede da coruñesa rúa
Tabernas. Como cada ano, re-

cibíronse propostas e indica-
cións de institucións e colecti-
vos e cóntase con que sexan
máis as candidaturas que final-
mente cheguen ao plenario. Ao
igual que en edicións anterio-
res, varios son os nomes que se
barallan, entre eles, os de Flo-
rencio Delgado Gurriarán ou o
cura de Fruime, que xa soaron
o pasado ano, ademais de
Álvarez Blázquez, Varela Bu-
xán, Lorenzo Varela, María
Mariño, Ramón Piñeiro ou Ri-
cardo Carvalho Calero. 

A data da reunión está aínda
por fixar pero desde a Academia
indican que será a fins do mes

de xuño ou comezos de xullo.
Os académicos recibirán en bre-
ve nas súas casas a convocatoria
coa orde do día na que constará
tamén o debate e votación da
proposta de reforma normativa.
Coa documentación chegaralles
aos seus domicilios o texto
completo coas modificacións
sobre o que unha comisión cre-
ada con ese fin traballou nos úl-
timos meses e que xa foi pre-
sentado no plenario. O presi-
dente da Academia, Xosé Ra-
món Barreiro prefire gardar si-
xilo sobre o tema pero sinala o
“alto grao de concordia” co que
se conduciu todo o proceso.♦

Os dous puntos dunha orde do día

Rosario Álvarez con Euloxio Ruibal e Xosé Neira Vilas. Abaixo, lendo o discurso de ingreso na RAG. Reportaxe Gráfica: A. PANARO
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A.E.
O uso que se fai do tempo
marca o “ser”. Iso é o que sos-
tén A. Rei Ballesteros en Tem-
po e vinganza, premio Ramón
Piñeiro de ensaio.  Neste libro
Ballesteros racha coa pos-
modernidade imperante e
aposta por “un novo tempo”
que entronque co vivir tradi-
cional, porque, cando es escra-
vo do reloxo como na socieda-
de cosmopolita actual, o tem-
po remátase vingando de ti.

Anxo Rei Ballesteros filosofa.
Pergúntase e trata de responder
ás cuestións esenciais da vida.
Unha desas cuestións cruciais
para o home é o tempo, obxecto
de estudo, definición e contrade-
finición ao longo de toda a his-
toria do pensamento. A filosofar
sobre o tempo arriscouse preci-
samente Rei Ballesteros, “con
moito traballo”, compoñendo un
ensaio, “para non ser aborrido”,
que titulou Tempo e vinganza. O
libro foi galardonado co premio
Ramón Piñeiro de Ensaio, na
súa segunda edición, que conce-
de a editorial Galaxia.

Na súa entrega, Vítor Frei-
xanes, director xeral da editora,
referiuse a Rei Ballesteros co-
mo “continuador de Ramón Pi-
ñeiro e García Sabell” no pen-
samento galego. Algúns dos
presentes no acto non dubida-

ban en afirmar que este libro de
Rei Ballesteros “ten máis fon-
do” ca os dos ilustres autores.

A preocupación polo tempo
de Ballesteros levouno a darlle
unha reviravolta máis a Hamlet
para entrar nese grande enigma
que é a vida. “Achegarme a
Shakespeare ferozmente, non
coma un erudito, para que non
fose aburrido”, explica o autor.

A obra constata a existencia
dun tempo harmónico, natural e
outro artificial que pretende ig-
norar as leis da natureza. O pri-
meiro sería o tempo local, do
noso agro, pausado, vagaroso, e
o segundo o cosmopolita das
cidades, lineal, a toda presa.

Sostén Ballesteros que se es-

tá a vivir “nunha aceleración ate-
rradora e vertixinosa”. O autor é
partidario do tempo, de darlle a
cada cousa ou seu tempo, “sen
apuros, sen medicións”. Através
do tempo, das súas circunstan-
cias e tamén dos seus feitos e
desfeitas, do seu discorrir, fai un
repaso da orixe, da morte, da fa-
milia, das relacións comunitarias
que se dan na nosa sociedade.

Crise da modernidade

Analisa así Tempo e vinganzaa
crise da modernidade, entrando
no que significa o tempo na ac-
tualidade, como síntoma e ex-
presión dunha nova concepción
do vivir. Un novo xeito de en-

tender o tempo, de usalo, que
separou a actual sociedade da
cultura tradicional. Unha teima
por medir o tempo, por compu-
talo, por correr tras del e gasta-
lo que fixo que os verdadiros
protagonistas sexan os reloxios
e os horarios ata facernos escra-
vos das mesmas medicións.

Ballesteros sostén que “es-
tamos a vivir un cambio de
época” no que, cecais, “sexa
oportuno pasar a outro tempo
logo, evidentemente, de ter re-
flexionado sobre o cambio”.

O autor concibe o tempo co-
mo parte intrínseca do ser, e fai
propia a afirmación de Sexto
Empírico: “o ser é tempo”. Apar-
tires desta premisa, Ballesteros
pergúntase polo paso do tempo.

Non é este o primeiro en-
saio do autor, en 1989 xa publi-
cara A outra memoria. Pero as
obras máis coñecidas do escri-
tor residente da Pobra son as da
súa produción literaria. Iniciu-
se na narrativa coa novela Dos
anxos e dos mortosen 1977,
publicando en 1992 Loaira. 

Freixanes afirmou que Ba-
llesteros “racha cunha xenera-
ción e inagura un novo rexisto
nas letras galegas”. Agora ta-
mén racha coa posmodernida-
de e reclama a volta as orixes,
propoñendo unha concepción
nova da vida que entronque co
vivir tradicional.♦

Rei Ballesteros
na procura do tempo perdido
Recibiu o premio Ramón Piñeiro de Ensaio
por Tempo e vinganza

Pedras e
cultura
LOIS DIÉGUEZ

Énas numerosas e variadas
conversas para a
constitución dos novos

governos municipais da Gali-
za onde se poden comprobar
as distintas visións que cada
quen oferece sobre a nosa na-
ción. Mais desta vez podemos
comprobar posicións
claramente novidosas e
surprendentes. Os  partidos,
ou grupos chamados indepen-
dentes, axiña poñen sobre a
mesa o seu desexo de levar
concellarias relacionadas coas
obras públicas, a promoción
do emprego ou a xestión
directa co cidadán e a cidadá.
Nada que obxectar. A todos  e
todas nos gosta aquilo que se
ve e se valora. Pero xa non
parece tan normal que ante a
opción da cultura e do idioma,
os compoñentes da mesa de
negociacións entren nun estra-
ño e suspeitoso siléncio. Oco-
rre isto máis veces do que nós
desexaríamos. A cultura non
dá votos, ao parecer. Se foi
bandeira máis coerente noutro
tempo, parece ser agora  capí-
tulo a desbotar porque non su-
ma resultados electorais, ao
menos dun xeito masivo.

Pode parecer que a escura
e mediatizada realidade social
esixa este estraño
comportamento. Mais nunca
coñecimos pais ou nais que
non fixesen o imposíbel para
que os seus fillos tivesen unha
boa educación, e a educación
compon-se nunha boa parte de
cultura. Saber dos nosos rios e
cidades, saber o noso idioma
próprio e os demais, coñecer a
nosa história e a dos outros
países, cultura é. Detrás deses
coñecimentos, daqueles outros
que nos fan máis libres e
independentes, estará o abono,
dicimos, que nos leve a distin-
guir entre opcións próprias ou
alleas, entre alternativas supe-
radoras da submisión e outras
que nos manteñan na eterna
dependéncia, leven o signo
que leven.

Ás veces temos a
sensación de que andamos
perdidos; de que imos dunha
banda a outra sen tirar as
experiéncias obxectivas da
nosa curta história. As pedras
do camiño non están rifadas
cos coñecimentos necesários
para axeita-las dun xeito ou
doutro, pois nesa diferéncia
tamén se verá o gosto por un-
ha tradición urbanística que
mostra unha personalidade de
noso (Non é isto cultura
tamén?). Tapar pichocos para
que volvan aparecer aos
poucos dias  leva unha idea
diferente a facé-lo como obra
segura e permanente para a
colectividade. 

Recollamos o sentido
superador desta realidade ma-
goada. Non nos
equivoquemos, pois ao final,
se non unimos a pedra coa
cultura, o país seguirá a esmo-
recer no alleamento de si e no
complexo. E seguirá a votar
españolismo.♦

Anxo Rei Ballesteros, no centro entre Xaime Illa Couto e Víctor Freixanes, durante a
presentación en Vigo do seu libro.                                               PACO VILABARROS



Título: Galegos en Las Alpujarras grana-
dinas.
Autor: Fernando Cabezas Quiles.
Edita: Toxosoutos.‘
Fernando Cabeza Quiles vén de
publicar na activa editorial “To-
xosoutos” de Noia un título que
non ten desperdicio. Trátase de
Galegos en Las Alpujarras gra-
nadinas, libro froito de catro es-
tadías que o seu autor pasou na
zona, para ofrecernos un sor-
prendente e arrepiante episodio
da historia de Galiza, que ata o
de agora permanecía practica-
mente inédito. Trátase do que
Fernando Cabeza chama “a nosa
primeira emigración dirixida”;
éxodo dramático que tiveron que
facer milleiros de galegos para
repoboar As Alpuxarras, despois
do remate da Reconquista. O au-
tor –que se circunscribe á Alpu-
xarra granadina–, utilizando a
documentación escrita, o labor
de campo e os seus coñecemen-
tos sobre toponimia e onomásti-
ca, resucita as penalidades e os
traballos dos nosos devanceiros
do século XVI, que tiveron que
marchar cun nó na gorxa á escar-
pada comarca andaluza, porque
o seu país –tal coma hoxe– non
os puido acoller na terra de seu. 

No libro recóllese o proceso
completo daquela emigración-
escabechina e cóntase como,
despois do recrutamento dos
emigrantes galegos, estes des-
confían e, perante a eminente
partida, cara ao reino de Grana-
da, sofren un lóxico pánico es-
cénico e queren volverse atrás:
“algunas personas se esconden”
di o duro capataz recrutador

Murga, que pide castigos para
os indecisos de última hora:
“ tengan entendido que no se
han de rehusar ya que se alista-
ron para ir al dicho reino”. 

Despois verase que a preocu-
pación dos galegos por empren-
der a súa particular e tráxica odi-
sea estaba plenamente xustifica-
da. Moitos dos
repoboadores
morreron no
camiño. E dos
superviventes
máis da metade
faleceron, ao
chegaren, no
Hospital Real
de Granada.
Para rematar,
os que ao fin
lograron asen-
tar na abrupta
comarca grana-
dina tropezaron
con grandes di-
ficultades. Así,
a penas un ano
despois da súa
chegada, en se-
tembro do ano 1573, aparecen as
primeiras peticións de axuda:
“que el pan que el año pasado se
prestó a los pobladores gallegos
y a otros se va acabando... si se
cobrase todo se descompondría
[aínda máis] la población... el
año fue malo”. 

O libro tamén fala dos ac-
tuais galego-alpuxarreños, moi-
tos deles apelidados Gallego e
Gallegos, nomes meramente
identificativos que lles puxeron
aos seus devanceiros, recén che-
gados de Galiza, os amanuenses

casteláns e andaluces da repobo-
ación, que vían neles xentes es-
trañas, que “falaban raro”. 

Galegos en Las Alpujarras
granadinas vai dedicado, facen-
do referencia a un feito real, a
Miguel Gallego, un pastor en ex-
tinción de Capileira, que sufriu
un proceso xudicial recentemen-
te por coller unha mata de man-
zanilla, especie tamén en extin-

ción, que era, segundo a súa mu-
ller, “para darle a la niña cuan-
do tenía la barriguilla mala”. 

O libro leva un anaco-limiar
do veteranísimo xornalista Bo-
robó, colaborador deste sema-
nario e referencia e exemplo vi-
vente da recente, e non tan re-
cente, historia de Galiza.♦

M.A.
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Dombate
renovada
As torres no ar, de Antón Avi-
lés de Taramancos e O libro
da egoísta, de Yolanda Casta-
ño, son os últimos títulos
que a colec-
ción Domba-
te de poesía,
da Editorial
Galaxia, tirou
do prelo. Avi-
lés publicou
este poemario
en 1989, como
un repaso final
aos temas que
o inquedaron
durante toda a
súa vida. O
amor á terra, a
figura materna
ou o mar
desfilan nun
verso apretado e denso. Casta-
ño converte a súa identidade
na protagonista dunha obra
por veces diario por veces
confesión no que a autora se
ispe.♦

Textos
para facer rir
A editorial portuguesa Dom
Quixote segue a achegarlles
aos lectores europeos a prosa
do brasileiro Luis Fernando
Verissimo. En Comédias para
se ler na escola, o xornalis-
ta
propón
unha
manchea
de
relatos,
poemas e
vivencias,
escritas
con sinxe-
leza e ape-
go á lingua
real do Bra-
sil de hoxe. Historias
mínimas, cotiás e íntimas que
aboian nun mar de bo humor e
referencias constantes á actua-
lidade. Destacan a mestría de
Siglas, a tenrura de A bolaou
a ironía de A novata.♦

Franco
contra Curros
Xesús Alonso Montero
presenta agora o ensaio
Curros Enríquez no franquis-
mo (1936-1971), editado por
TresCtres. O escritor vigués
pescuda nas limitacións e
pexas que a ditadura militar
teceu ao
redor dos
editores e
estudosos
do autor
ourensán.
Ao tempo,
a obra
recupera o
labor de
exiliados e
emigrantes
a prol de recuperar o valor do
seu nome e da súa obra. Libro
que pon de relevo o
fundamental interese de
Curros Enríquez para o
coñecemento da Galiza real,
fronte ao terror franquista.♦

Moitos dos
repoboa-
dores
morreron
no camiño.
E dos
super-
viventes
máis
da metade
faleceron,
ao
chegaren,
no Hospital
Real
de Granada.
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Galegos en
Las Alpujarras granadinas

FERNANDO CABEZA QUILES

A crónica da nosa
primeira emigración

dirixida; o éxodo
dramático que tiveron

que facer milleiros
de galegos para

repoboar Las
Alpujarras.

Galegos en Granada,
épica da primeira emigración
Fernando Quiles reconstrúe
a colonización das Alpujarras no século XVI

Un dos repoboadores galegos de Las Alpujarras, a parte de labrego, era afiador. Ve-
laí o seu fermoso instrumento de traballo, hoxe convervado no Museo Pedro Antonio
de Alarcón de Capileira.
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Título: Dársenas do ocaso.
Autor: Xavier Seoane.
Edita: Caixanova e Pen Clube de Galicia. 
Colección Arte de Trobar.

O prolífico escritor coruñés
pertencente a xeración dos oi-
tenta, Xavier Seoane, inaugura
co seu poemario, Dársenas do
ocaso,colección de poesía (Ar-
te de Trobar) e premio literario
(Premio de Poesía Caixanova)

Camiñaba  Xavier Seoane
nas últimas obras polo vieiro da
reflexión sobre a literatura, os li-
bros e os leitores no ensaio Atra-
vesar o espello ou no específico
O sol de Homero, centrado no
mundo da poesía e que comenta-
mos dende esta mesma sección,
agora volta de novo á poesía, vo-
cación primeira convertida en li-
bro no 1978, Poesía experimen-

tal, en colaboura con Raúl Re-
guera e que foi devalando cara un
monllo de libros (Anisia e outras
sombras, Os bosques encendi-
dos, Presen-
cias, Iniciación
e regreso, O
canto da terra,
Eu tamén oín
as voces do or-
vallo,... ) que lle
deixaron ao po-
eta os premios
Cidade da Co-
ruña e Esquío.

Dársenas
do ocaso é un
poemario do-
minado pola
claridade conceptual e a nitidez
expresiva co emprego de endeca-
sílabo, alexandrino ou heptasíla-

bo que respostan á preocupación
do poeta pola beleza e o ritmo
que se refliten na forma. Estrutu-
rado en tres partes (Libro primei-
ro: Dársenas do ocaso; Libro se-
gundo: do sosego e do lar; Libro
terceiro: Da ventura e da viaxe)
cun limiar titulado Envío que lle
avanta ao leitor o seu interior 

O Libro da Esperanza
ten sempre poucas páxinas
Agarda pouco del, se é que algún día o abres.
E esquece que soñaches
porque, cando espertes
non volverás facelo por toda a eternidade.

O poemario é un navegar
constante polo Atlántico dos
sentimentos, dos estados de
ánimo do poeta, unha viaxe ao
interior onde a alma vaise te-
cendo en cada verso de melan-
colía coma os finos encaixes

¿Que podes outorgarnos,
pai,
que non sexa naufraxio?

¿Cómo
rescatar do teu fondo
certezas ou palabras?

Na mirada non cabe o pensamento.
Cavilar é imposible fronte ao mar.

Soñar, perderse, ser:
A única certeza fronte ás augas.

A paisaxe mareira vaise es-
vaecendo para deixar entrar a
casa do poeta, o seu interior,
cunha prolongación do íntimo,
do vicio solitario da leitura e do
amor á palabra que fora motivo
de reflexión no ensaio ou no po-
ema adicado ao editor Manuel
Bragado, Eloxio da lectura

Mais soñar que soñamos
o milagro imposible da vida nas palabras
é iniciar unha viaxe para só retornar
máis ricos de experiencia e de aventura
no espertar silencioso da incipiente mañá.

Aúltima parte é máis cultura-
lista con poemas  como: A morte
de Kveld-Ulf na viaxe a Islandia,
Rosaliana, Manuel Murguía e
Alejandro Chao lembran a Teo-
domiro e Serafín Avendaño,
Diante da estatua de Curros En-
ríquez, de Francisco Asorey,... 

Dársenas do ocaso, empre-
gando as palabras do propio
Seoane no ensaio Atravesar o
espelloé un libro que non me-
rece ficar orfo.♦

XOSÉ FREIRE

Viaxes polo Atlántico dos sentimentos
O regreso poético de Xavier Seoane

Homenaxe
a Taramancos
Título: Cantos Caucanos.
Autor: Rodrigo Romaní / Antón Avilés de 
Taramancos.
Edita: Boa.

Creado a partir da obra poética
de Avilés de Taramancos,
Cantos Caucanosé o novo
traballo discográfico de Rodri-
go Romaní. Xunto a voz de
María Arribe, Carlos Castro,
Xabier Cedrón, César Longa,
Xaquín Cesteira, Anxo Pintos
e a Real Philarmónica de Gali-
cia, Rodrigo Romaní reabre
con este disco o vínculo entre
a literatura e a poesía. Un dos
cortes máis destacados do
álbum é a recuperación da voz
orixinal de Avilés de Taraman-
cos, recitando un dos poemas
máis emblemáticos.♦

Volven
Los Deltonos
Título: Sólido.
Grupo: Los Deltonos.
Edita: Dro east west.

Os Deltonos volven aos escena-
rios cun novo traballo, Sólidoe
unha nova formación que racha
coa estructura habitual do grupo
cun segundo guitarrista, Mackie.
Este novo disco aproximase ao
rock sureño, a r&b, funk, metal,
country, á música dos setenta,

pero non se atopa ningún estilo
definido nos temas, nos que o
protagonismo sigue a residir na
personalidade propia que a ban-
da cántabra foi acadando en
máis dunha década.♦

Primeira
producción de Pai
Título: Silennce.
Grupo: Aphonnic.
Edita: Pai rock & pop.

Pai rock & pop, o novo selo
discográfico do ex-baixista de
Siniestro Total, Segundo Gran-
dío, estréase con Silennce
primeiro traballo do grupo
vigués Aphonnic. Nove temas
moi variados dende os máis
agresivos como “Tango”  ata o
máis divertido como “Here ap-
honnic” pasando polo máis hip-
hopeiro como “Emigrantes si...
pero nunca en mi barrio”, com-
poñen Silennce, con letras que
recollen algún dos problemas
actuais como son a pornografía
infantil, o maltrato ás mulleres,
o racismo ou a guerra.♦

Dársenas
do ocaso
é un
poemario
dominado
pola
claridade
conceptual
e a nitidez
expresiva.
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Títulos: Living in Motion: Deseño e arqui-
tectura para vivir en mobilidade / Alehop!: 
Deseños, enseños e remedios.
Lugar: Museu de les Arts Decoratives,Bar-
celona e Institut de Cultura La Virreina Ex-
posicións,Barcelona.
Datas: Ata o 6 de xullo de 2003.

Barcelona soubo apropiarse
neste ano 2003 de todos o
eventos culturais do Ano do
Deseño que  estamos a cele-
brar, e penso inxenuamente
que Galiza tamén ben podería
ter feito algo ao respecto, sobre
todo no que atinxe á moda, se é
que aínda existe iso de Moda
galega. Entrementres, xa digo,
BCN está a capitalizar, e non
sen razón, o do disseny cátala e
programa ao longo do ano e en
diferentes espacios culturais
reflexións-exposicións sobor
do deseño.

Eu veño de ollar dúas que
coido poden interesar as lecto-
ras e lectores de A Nosa Terra.
Alehop! vén de rematar, pero
non se preocupen conviven con
ela decote, e  a outra, Living in
Motion,  remata o 6 de xullo,
así que se van por Barcelona, o
cal sempre senta estupenda-
mente sobre todo se ollamos
cara esa nación da que tantas
cousas nos gustaría ter, poden
mirala e, de paso, coñecer, eu
tampouco o coñecía, o Museu
de les Arts Decoratives.

Principiemos por Alehop!.
Unha exposición que tivo lu-
gar na Virreina, en plenas
Ramblas, un espacio propie-

dade do Concello de Barcelo-
na e que tiña como comisario
a Emili Padrós. Pois ben, velaí
a exposición exemplar por an-
tonomasia, a exposición ideal:
cuns custes de produción exi-
guos e unha creatividade cura-
torial desbordante. E iso por
qué? Pois porque a  exposi-
ción trataba de todos aqueles
obxectos, pequenos ou gran-
des, cos que convivimos, que
supoñen un alarde de inxenio,
un exemplo de criatividade
absoluta, cáseque un xogo ma-
labar (de aí o
seu título) no
que o usuario
case fai maxia
ao usar esos
deseños enxe-
ñosos. Un
clip, unha pin-
za de tender a
roupa, un pos-
it, un moble
plegable, un
sacacorchos,
un abridor de
botes de con-
serva, un pack
para destruir
xeringas usa-
das, un tam-
pón vaxinal,
un coxín-colar de viaxe, as
bolsas de infusión, a tarxeta-
chave de hotel, etc., etc. Miles
de obxectos cotiáns aos que a
exposición rinde tributo, sobre
os que obriga a reflexionar,
lembrando aos visitantes a súa

sabiduría, a grandeza exem-
plarizante do seu deseño, e on-
de o uso e a forma acadan as
cotas máximas de eficiencia e
plasticidade formal. Unha es-
tupenda exposición, sen dúbi-
da, que contaba cunha monta-
xe ad hoc, é dicir, as cartelas
por exemplo, estaban plastifi-
cadas e penduradas dos obxec-
tos como se dunha etiqueta de
venda ao público se tratase e,
o catálogo, un pouco nesa
mesma liña de catálogo de
vendas, de abigarramento de
obxectos nos que o lector se-
mella converterse nun repre-
sentante, o nun comercial, ou
nun viaxante, como se dicía
antes. Ademais a exposición
nútrese de toda unha prolixa
documentación (é doado ver
aquí que a curadoría levaba in-
vestigando ao “fenómeno”
dende hai ben de tempo) de in-
xenios no campo do deseño
que se atopan como xeito de
supervivencia ao longo de to-
do o planeta, exemplos: o im-
provisado forniño dun vende-
dor de castañas, os taburetes e
mesas feitas ex profeso polos
obreiros da construción para
organizarse o seu xantar a pé
de obra, os remedios técnicos
para os vellos coches tercer-
mundistas. Baste saber que  a
cidade efémera que argallaron
no Paseo da Castellana os tra-
balladores de Sintel, ocupa to-
do un capítulo con fotografías
dos propios inxenios domésti-

cos creados polos traballado-
res e as súas familias. 

Curiosamente a exposición
Living in motion, semella un
tándem da anterior, tamén nes-
te caso, trátase dun espacio
municipal, pois o Museu de les
Arts Decoratives pertence ao
Institut de Cultura, que preside
o Rexedor ou Concelleiro de
Cultura do Concello. Desta
volta a exposición procede do
Vitra Design Museum, de Weil
am Rheim, Alemania, e consis-
te nun percorrido polo portátil,
polo transportábel, pola monta-
xe e a desmontaxe, polo pregar
e o despregar das nosoas vidas
errantes, “flexíbeis” dise na ex-
posición. Aí estaría, por exem-
plo, as nosas artesas, que ac-
tuaban de mesa e de banco, ou
unha amaca, ou as roulottes, ou
os mobles modulares, ou a ten-
da de campaña. Un vivir trans-
humante que procede da
prehistoria e que dende entón
xenerou todo tipo de obxectos
para ese vivir en movemento.
A exposición está montada nos
rexios salóns do Palau Reial de
Pedralbes, sede do Museu, que
por outra bnda, convén visitar,
polo que tén de repaso á histo-
ria do deseño dende o medievo
ata a actualidade (actualidade
na que o disseny cátala ten
moito que dicir, claro). Nós, se
o temos, non o dicimos. En fin,
suspiren conmigo.♦

XOSÉ M. BUXÁN BRAN
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Foto
Nº 246. Xuño 03. Prezo 4,50 euros.
Dirixe: Manuel López.

Publícanse neste número os
traballos gañadores nos
Premio Euro Fujifilm 2003.
Inclúense obras de Nicholas
Nixon, coa súa serie ‘Parellas’.
Avánzase tamén o que será
‘Photoes-
paña
2003’. En-
rique Vila-
Matas co-
menta as
fotografías
de Barcelo-
na na déca-
da de 1950,
realizadas
por Francesc
Català-Roca. Recóllese unha
reportaxe sobre ‘máquinas de
ver’, co gallo dunha
exposición do Museo Ludwig
de Colonia. No plano práctico,
danse consellos para probar o
obxectivo da cámara para
coñecer se está en bo estado.♦

Les Noticies
Nº 344. 8 de xuño de 03. Prezo 1 euro.
Dirixe: Inaciu Iglesias.
Edita: Ambitu.

Xuan Bello entrevista a Rafael
Palacios, líder do Bloque por
Asturies, confiado en entrar
no novo goberno autónomo.
Beatriz Viado conversa con
Miguel Molina, coordinador
da
‘Campaña
pola Paz’
ao redor
dos
orzamentos
militares do
Estado
español. In-
clúese unha
entrevista
con Carlos
Abril, do Li-
gallo de Fablans de aragonés,
que considera que a Constitu-
ción impediulles a aragoneses
e asturianos desenvolveren a
súa identidade.♦

Espiello
Rebista d`autualidat de
raso en aragonés

Nº 5. Primavera 03. Prezo 1,25 euros.
Edita: Asoziazión Cultural Nogará.

Chusé Bolea repara nas menti-
ras da Guerra do Irak. Rubén
Ramos reflexiona sobre o feito
de que non existe en Aragón
televisión autonómica. Serchio
Mur escribe o relato Quiesta
Nieuse Fernando Romanos
segue a
desenvol-
ver o estu-
do gramá-
tico sobre
o aragonés.
Chabi
Gimeno en-
trevista a
Chesús
Casaos,
estudioso da
toponimía
autóctona na Comunidade ara-
gonesa. Engádense diferentes
novas relacionadas co idioma e
a actualidade do país.♦

O deseño na vida de todos os días
Alehop! e Living in Motion expóñense en Barcelona

Alehop!
é a
exposición
exemplar
por antono-
masia:
custes de
produción
exiguos e
unha
creatividade
curatorial
desbor-
dante.



Nunha Cadea da Rúa do Prínci-
pe de Vigo, na nación de Tagen
Ata, desenvólvese a novela Bre-
taña, Esmeraldina, de Xosé
Luís Méndez Ferrín. O protago-
nista é un preso desa cadea con-
denado por razóns políticas que
se introduce nunha asociación
clandestina de nome Redes Es-
carlata, a través da que se mati-
na a fuga. Con estas referencias
é normal que para as Redes Es-
carlata o recital que o xoves 12
organizan no Museo de Arte

Contemporánea de Vigo teña un
especial sentido conmemorati-
vo. Razón esta para que, fora de
anunciar o acto só como unha
presentación do seu libro, os po-
etas titulen o seu recital como
“Homenaxe aos axustizados e
presos na antiga cadea de Prín-
cipe”.  Especial relevo terá ta-
mén a participación do escritor
Xosé Luís Méndez Ferrín neste
encontro literario no que recita-
rán arredor de vinte poetas entre
os que se atopan Chus Pato, An-

xo Angueira, Xabier Cordal,
Antón Lopo, Antón Dobao,
Carme Carballo, Raúl Gómez
Pato, Francisco Castro, Manuel
Vidal Vilaverde ou Luz Fandi-
ño. Rosa López e Antón Figue-
roa, autor do prólogo do libro,
serán os encargados de presen-
tar o acto no que tamén intervi-
rá o editor Xavier Paz, respon-
sábel do novo selo Difusora de
Letras, Artes e Ideas no que veu
a luz Xuro que nunca volverei
pasar fame. Poesía escarlata,
un libro con vintecatro autores
pertencentes ás Redes Escarla-
ta. O acto será ás 20 horas do
xoves día 12 de xuño no Museo
de Arte Contemporánea de Vi-
go, edificio rehabilitado pero no
que conserva a estrutura do que
noutrora foron galerías do cár-
cere franquista.♦
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Taramancos
XOSÉ MONTEAGUDO

Xa van alá os fastos do Día das Letras Galegas 2003. Ata o ano que
vén, para moitas persoas e institucións non volverá existir a nosa
cultura. Para eles, o homenaxeado desde ano é un nome máis da lis-
ta, vencellado a unha efeméride. Entre as innumerables contribu-
cións que con ese motivo se fixeron, máis dun motivo para a mati-
nación queda apousentado na memoria. Quero referirme a un deles,
a unha achega que este mesmo xornal facía cunha reportaxe de Car-
me Vidal, na que os parentes e veciños da aldea de Taramancos
lembraban ó seu poeta. O que máis me chamou a atención daquela
reportaxe foi a opinión que un irmán do poeta mostraba sobre este.
Con todo o grao de fama e institucionalización acadado polo poe-
ta, nin a estas alturas, polo que lle confesaba á xornalista, semella-
ba crer o irmán nas calidades poéticas de Antón Avilés. “Ese non
podía ser bo poeta”, expresaba literalmente nalgunha parte da re-
portaxe. O curioso da aseveración era que parecía fundamentarse
no feito de telo coñecido, de ter compartido nalgún período a súa
vida coa do irmán. E esa proximidade física na que, loxicamente,
se esvae calquera posibilidade de mitificación rebaixaba no parecer
do irmán sobrevivente a condición do poeta morto. 

En realidade, abondaba con ler a reportaxe no seu conxunto pa-
ra adquirir unha imaxe bastante precisa do ambiente: Unha aldea,
uns poucos veciños maiores e os traballos da labranza e o maris-
queo. Nun ámbito coma ese non resulta difícil tampouco imaxinar
que a cultura ha de verse como algo alleo e afastado. Un poeta é aí
un bicho raro, unha especie de alucinado. As persoas do seu entor-
no, a bo seguro que non se lle fan tampouco moito caso, porque
ninguén vai crer que un fa-
miliar ou un simple veciño
que fai as mesmas cousas
cós demais, e que mesmo
fala coma calquera deles,
poida ser quen de acadar as
metas dunha cultura que
habita no olimpo dos deu-
ses urbanos da televisión e
dos xornais. Suponse aínda
en certos sitios que ese
mundo só está ó alcance
duns poucos privilexiados
que naceron en berce de se-
da e poden permitirse, polo
tanto, a aprendizaxe e a de-
dicación a unha actividade
sen unha digna contrapres-
tación económica da que
poder vivir. E unha vez asu-
mido xa non hai máis que
falar do tema. A cultura a
un lado; a vida práctica a
outro, parece ser a máxima
que reflicte a dicotomía.  

E sen embargo, tamén
aí se está xogando o futuro
da Cultura galega. Precisamente aí, nas pequenas vilas e nos con-
cellos menos poboados, onde se segue falando habitualmente en
galego pola imensa maioría da poboación, a cultura galega é onde
menos presencia ten. En moitas familias, os libros de texto que os
rapaces carrexan de volta do colexio constitúen a única letra im-
presa que entra na casa cada día. A vida adulta: traballar arreo, ver
a televisión á noitiña e falar de fútbol ou dos personaxes da cróni-
ca rosa de cada día. 

Polo medio anda a Administración: a Xunta coas súas dúas fe-
bles campañas de maquillaxe cultural e algún que outro concello
que ten na súa área correspondente a unha persoa preocupada en
sacar da indixencia da acultura ós seus veciños. O demais: persoas
que un día deciden xuntarse con outras para formar unha aso-
ciación, publicar unha revista ou organizar calquera acto que estu-
die un aspecto descoñecido da nosa historia. Se teñen sorte, ata po-
den contar co apoio económico do concello. Se non, á rutina de
sempre. Están afeitos a moverse polas súas propias forzas en me-
dio da indiferencia, cando non da incomprensión dos seus propios
veciños, que non entenden que seres adultos poidan dedicar o seu
tempo a unha actividade que non reporta beneficio económico nin-
gún. O que os move é a mesma fe que nos move a todos cantos, dun
xeito ou doutro, poñemos o noso traballo en prol da cultura galega:
a convicción de que o esforzo será comprendido un día e que qui-
zais entón os galegos, tamén os das vilas e os das aldeas, sintan que
non viven nunha terra que está nos confíns da xeografía, senón no
centro dun universo cultural de seu. Se cadra daquela, en pequenas
aldeas coma Taramancos, a ningún veciño lle estrañará que entre
eles teña nacido un gran poeta.♦

XOSÉ MONTEAGUDO é escritor,
autor do libro As voces da noticia,gañador do Premio Blanco Amor 2002.

‘Nas pequenas vilas e
nos concellos menos

poboados,
onde se segue falando

habitualmente
en galego,

a cultura galega
é onde menos
presencia ten”

As Redes Escarlata
homenaxean os presos
no antigo cárcere de Vigo
Na actualidade alberga
o Museo de Arte Contemporánea

No MARCO estivo, anos atrás, a prisión e a súa estrutura de panóptico conserva a aquela fasquía.                  PACO VILABARROS

A.N.T.
A Associaçom Galega da Lin-
gua  celebrou o pasado fin de
semana unha asemblea xeral
coa finalidade de renovar o
consello directivo e co que pre-
tende “abrir unha nova etapa”.
Nela volveuse a elixir como
presidente da asociación, cun
apoio do 90% dos asociados
presentes e sen ningún voto na
contra, ao profesor Bernardo
Penabade, líder da única candi-
datura presentada.  

Penabade destacou que “a
serenidade dos debates e o
exemplar clima de conviven-
cia supoñen un enorme estí-
mulo para afrontar esta nova
etapa”. Para estes dous anos
Penabade salienta como me-
tas a acadar “o aumento da
masa asociativa ademais da
potenciación e descentraliza-
ción organizativa da AGAL”.
Entre outros obxectivos, o
presidente tamén destacou co-
mo unha necesidade a revita-

lización da Comisson Lin-
guística.

O novo equipo directivo do
Consello da AGAL conta entre
os seus integrantes co lexicógra-
fo Isaac Alonso Estraviz, que
exercerá de Secretario, con Jesús
Miguel Conde Llinars, na fun-
ción de Tesoureiro, con Óscar
Días Fouces, como Contador e
como vocais con Raquel Mira-
gaia Rodrigues, Anjo Gonçales e
co coresponsábel do Portal da
Lingua, Miguel R. Penas.♦

Bernardo Penabade
reelixido presidente da AGAL

A.N.T.
As Redes Escarlata presentan o xoves 12 de xuño o seu libro Xu-
ro que nunca volverei pasar fame no Museo de Arte Contempo-
ránea de Vigo. Sen embargo, non vai esta ser unha presentación
calquera xa que o recital constituirá unha homenaxe aos axusti-
zados e presos na antiga cadea da rúa do Príncipe, edificio onde
se celebrará o acto. As Redes Escarlata visitan tamén por vez
primeira o espacio literario da obra da que toman o seu nome.



C. VIDAL
Desde que se afundiu o Prestige
á feitura habitual das galas de
entrega de premios hai que en-
gadirlle a xa esperada dose de
protesta por parte dos repre-
sentantes do mundo do teatro,
o cine e a televisión. Non faltou
na festa da Academia do Au-
diovisual Galego que o pasado
sábado día 7 entregaba os pre-
mios Mestre Máteo en Com-
postela. A película para a tele-
visión Entre bateas foi a gran-
de gañadora nunha cerimonia
na que Luís Tosar denunciou a
existencia de listas negras pa-
ra os actores que se mobili-
zaron nestes últimos meses. 

Primeiro foron os Goyaen Ma-
drid, logo os María Casaresna
Coruña, os Maxen Vigo e agora
os Mestre Mateo en Compostela.
O chapapote meteuse no guión
das galas de entregas de premios
e tamén nos agradecementos dos
galardoados en boa parte das ca-
tegorías. Na do certame do au-
diovisual que tivo lugar no Pazo
de Congresos de Compostela as
alusións agromaban desde o
mesmo comezo, cando o presen-
tador Xavier Veiga anunciaba
que non se ía falar de política
“Nunca Máis”. E as dúas pala-
bras comportáronse case como
consigna ou sinal cómplice que
daba a calquera intervención un
claro signo reivindicativo. Pa-
sou, por exemplo, cando Antón
Reixa e Luís Tosar interpretaron
a dúo o tema “Resistirei” que in-
cluía na letra un alusivo “nunca
máis me rendirei”. 

Pero houbo tamén referencias
explícitas de agradecemento aos
que nestes meses se comprome-
teron na loita contra o chapapote.
O director Xurxo Coira recollía
un dos seus premios lembrando á
“xente que saíu a rúa a protestar e
dicir que outro mundo é posíbel”
vestido cunha camiseta de Burla
Negra, a mesma que levaban Rei-
xa e Tosar e algúns dos guionistas
de Terras de Miranda, que dedi-
caron o seu premio aos afeizoa-
dos que están a crear un arquivo
de imaxes sobre todo o que acon-
teceu despois da marea negra. Un
resolto Xavier Veiga fixo colec-
ción de títulos de películas para
os políticos das últimas eleccións
e, por exemplo, ao alcalde de Mu-
xía adxudicoulle Nunca digas
Nunca Máis. Rosa Álvarez dedi-
coulle á plataforma cidadá o seu
premio como actriz de reparto en
Entre bateas e dixo que o facía
polo que significara para ela e
“polo que fixeron e polo que se-
guro que van seguir traballando”.
Aos artistas de Burla Negra lem-
brounos María Bouzas na súa in-
tervención e mentou nomes como
os de Miguel de Lira, Manuel Ri-
vas ou Uxía para logo referirse a
todos os cidadáns de Nunca Máis.
Galardoada como mellor actriz,

María Bouzas recibiu a maior
ovación da noite ao citar ao cá-
mara Xosé Couso, “compañeiro
do audiovisual”, que non fora in-
cluído na homenaxe da Academia
aos mortos do ano na que se reco-
lleron imaxes de Roberto Vidal
Bolaño, Francisco Taxes e o fotó-
grafo Manuel Ferrol.

Unha revelación
xa coñecida

AAnxo Quintanilla custoulle re-
coller o premio para Os luns ao
sol en representación á TVG an-
te un atónito Ignacio Salas que
dicía “logo xa nos con-
tará por que lle costa
tanto subir”. Pero as
referencias á existen-
cia de vetos a determi-
nadas persoas na canle
pública galega non fal-
taron tampouco nas in-
tervencións da noite.
Saíron cando Xan Ruí-
dos dixo no seu núme-
ro que nunca máis ía
ser contratado porque
o que tiña que dicir era
precisamente “máis
que nunca” e tomaron
forza nas palabras de
Luís Tosar ao facerse
co premio ao mellor
actor e dicir: “Ao me-
llor son os últimos pre-
mios que recibimos
porque hai moitas lis-
tas negras”. O presen-
tador de Luar, Xosé
Ramón Gayoso resul-
tou escollido como
mellor comunicador
pero nin el nin ninguén
encomendado acudiu a
recoller o trofeo. Sal-

vou a situación o propio Xavier
Veiga engadindo á recollida do
premio só unhas palabras: “Te-
des Gayoso para rato”.

Dezine saiu escollido como
mellor programa de televisión
pero a noite non foi precisamen-
te para o cine galego. A película
Ilegal non recadou ningún dos
oito premios aos que era candida-
ta e unha longametraxe para a te-
levisión, Entre bateas fíxose con
dez dos galardóns, entre eles di-
rección e montaxe, son, banda
sonora, maquillaxe e perruque-
ría, dirección de produción, ac-
triz de reparto, mellor película de

televisión e premio do público. O
luns ao sol saíu escollida como
mellor longametraxe, nunha cate-
goría na que competía con Días
de voda, O alquimista impaciente
e Ilegal. Para a película de Fer-
nando León de Aranoa foi parar
ademais a mellor interpretación
de Luís Tosar e o mellor actor de
reparto que resultou Celso Buga-
llo, quen fixo mofa ao gañar ta-
mén a primeira edición do premio
Mestre Máteo como revelación.
“Parece que estiven trinta anos
esquecido e de súpeto esta nova
academia do audiovisual é a que
me revela” dixo. O mimetismo

cos premios Goyado
cine español víase
non só nas semellan-
zas da propia gala e
do novo trofeos senón
tamén nesta nova “re-
velación” de Bugallo.
Unha desmedida lista
de candidatos que op-
taban ás 24 categorías
a concurso –ademais
dos tres premios de
honra– poñían en evi-
dencia o desnivel
cunha industria aínda
en desenvolvemento
e especialmente diri-
xida á televisión. En-
tre bateas era a única
longametraxe que
competía no apartado
de películas para a te-
levisión e conseguiu
dez dos galardóns da
noite que, sumados
aos tres de Terras de
Mirandafan que máis
de medio palmarés
vaia xa para estas dú-
as produccións dirixi-
das á TVG.♦
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Entre bateas trunfa na gala do audiovisual
con aplausos para Nunca Máis
Luís Tosar denuncia a existencia de listas negras para os actores

Os Mestre
Mateo
do 2002
Longametraxe:Os luns ao sol

(Continental Producións-
TVG)

Película de televisión: Entre
bateas (Costa Oeste-Forta)

Serie de televisión: Pratos
Combinados (Editorial Com-
postela-TVG)

Programa de Televisión:Dezi-
ne (TVG)

Director: Xurxo Coira (Entre
bateas)

Realizador: Chema Fernández
(Pratos combinados)

Interpretación masculina:
Luís Tosar (Os luns ao sol)

Interpretación feminina:
María Bouzas (Terras de Mi-
randa)

Actor de reparto: Celso Buga-
llo (Os luns ao sol)

Actriz de reparto: Rosa Álva-
rez (Entre bateas)

Comunicador de televisión:
Xosé Ramón Gayoso (Luar)

Banda sonora:Piti Sanz (Entre
bateas)

Dirección de produción: Ro-
berto Sinde (Entre bateas)

Dirección Artística: Marta Vi-
llar (Entre bateas)

Fotografía / iluminación: Xosé
Manuel Neira (Terras de Mi-
randa)

Maquillaxe / perruquería: Eva
Fontenla / Trini Fernández
(Entre bateas)

Guión: C. Ares / X. Castro / A.
Mahía / R. Dans / D. Domín-
guez / C. Gagino (Terras de
Miranda)

Montaxe: Xurxo Coira / Gui-
llermo Represa (Entre bateas)

Son:Claudio Canedo (Entre ba-
teas)

Produción de Publicidade:
Campaña Actores. Estrella
Galicia (IJV)

Documental: Vivir en Manhat-
tan (TVG)

Produción Multimedia: El
Templo (Interacción)

Curtametraxe de ficción: O
trasno (Lorelei Produccións)

Curtametraxe de animación:
A escola das areas (Lúa
Films)

Premio do público: Entre bate-
as

Premio revelación Chano Pi-
ñeiro: Celso Bugallo

Premio Xosé Sellier:Anxo Luís
Hueso

Premio Fernando Rey:Víctor
Ruppén.♦

Durante a gala actuaron Marcos Orsi e Xulio Abonjo, nos papeis de Ratman e Bobín. Abaixo, os actores Blanca Cendán e Santi
Prego nun momento da gala.                                                                                                    Reportaxe Gráfica: A. PANARO
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Unha longametraxe para a te-
levisión e unha serie de ficción
gañan no Mestre Máteo e de-
trás das dúas está o seu nome. 

É un pracer que eses dous
traballos sexan premiados pero
tamén é certo que é cuestión de
casualidade. Eu estaba en Terra
de Miranda cando saíu o proxec-
to de Entre bateas, co cal tiven
que deixar a serie para facelo. 

Dá a impresión de que o sec-
tor traballa para a televisión. 

Basicamente pasa e iso ten
certa lóxica. Galiza é un país
pequeno e ten unha televisión
autonómica co cal ten sentido
que gran parte da produción
vaia dirixida á TVG. Espero
que esta porcentaxe vaia bai-
xando, como xa está aconte-
cendo. Por exemplo, Entre ba-
teas non se produciu só para a
TVG senón para todas as auto-
nómicas. Tamén está medrando
o cine que é para un mercado
internacional. De todos xeitos
ten que ser o sector audiovisual
o que lle dé contidos á TVG. 

Que un produto teña dez
premios é extraordinario pe-
ro tamén chamativo. Dá idea
de que eran moitas categorí-
as e poucas producións. 

É complexo. Estes premios
funcionan como escaparate e
iso é interesante pero tamén é
certo que estamos nunha indus-
tria pequena, que vai crecer pe-
ro que, por cuestións lóxicas
nunca vai ser do tamaño da in-
dustria española. 

Con esa dimensión, é sin-
gular que alguén se dedique só
a dirección como é o seu caso. 

Son director, mesmo  ao co-
mezo traballaba como guionista
pero en canto puiden deixeino.
Para a industria é preferíbel que
se compartimenten os traballos,
que os guionistas sexan guio-
nistas, pero entendo que a nivel
individual pasen outras cousas.
Poño por caso, o feito de que
Woody Allen escriba, dirixa e
actúe non significa que a indus-
tria americana sexa pequena. 

¿Querer ser director aquí
non é desesperante?

Téñome desesperado cons-
tantemente. Levo anos dirixin-
do pero agora que estou a pun-
to de pasar á longametraxe pa-
ra cine os tempos son moito
máis longos e as esperas enor-
mes. Con esta película imos
tardar un ano desde que empe-
zamos a buscar financiamento
pero antes xa pasara outros
desde que se iniciaron as con-
versas con Reixa que ía ser o
produtor e xa ían alá tres desde
o nacemento da idea da pelícu-
la e recoñezo que nestes casos
o proceso foi rápido. 

Sen embargo a súa tra-
xectoria é case extravagante.
Traballou para a tele, dirixiu
curtas, un telefilme e agora
está a piques de comezar a
rodar a primeira película...

Non é nada singular, todo o
contrario, a min paréceme coe-
rente. O que falta é a sensación
de sector no que se deran cami-
ños como estes, estamos diante
dunha industria que é nova e se
está construíndo. Nos anos se-
tenta houbo unha serie de cur-
tametraxes boas pero realmen-
te non había esa sensación de

industria porque, por exemplo,
non había técnicos. Esta idea
de equipo comeza a partir dos
noventa coa creación da Escola
de Imaxe e Son. 

¿Daquela, cando se lle oco-
rreu dedicarse á dirección?

Tíveno claro desde que es-
taba no colexio e a miña sorte
foi nacer cando nacín. Dez
anos antes sería moito máis di-
fícil e por iso Xavier Villaverde
ten máis mérito a ese nivel.
Cando comecei a facer curtas
en VHS, no instituto, e proxec-
tos experimentais case non sa-
bía nada. Ao chegar a Santiago
a estudiar Filoloxía Clásica ti-
ña a sensación de que era o úni-
co en Galiza que quería ser di-
rector de cine pero ao ano se-
guinte ábrese a Escola de Ima-
xe e Son da Coruña e alá apa-
recen sesenta persoas e ao ou-
tro ano outras sesenta. De re-
pente comecei a coñecer xente
que tiña os mesmos intereses.
Sen embargo eu non me matri-
culei porque daquela era un bo
momento para o teatro e xa co-
ñecera a Mofa e Befa, a Quico

Cadaval ou ás Marías e ade-
mais de pasalo moi ben estaba
aprendendo moito. 

Agora anúnciase que vai
comezar a rodar a súa pri-
meira longametraxe cando xa
dirixiu unha que gañou dez
premios. ¿Como ve ese pouco
prestixio que ten a televisión?

Gañouno a pulso porque re-
almente o panorama é bastante
lamentábel. Dos proxectos que
fixen para a tele hai algúns que
me seguen gustando moito co-
mo Chunda chunda pero as li-
mitacións son maiores que no
cine porque vai dirixido para
un público máis aberto. Na te-
levisión hai medo a molestar e
no cine non ocorre. Entre bate-
as está concibida para a tele e
se fora para pantallas sería dis-
tinta pero iso non significa que
teña que ser unha estupidez.
Unha das miñas películas favo-
ritas é Café Irlandés que é un
telefilme. Pódense facer cousas
interesantes e se o nivel en Es-
paña dos telefilmes é tan baixo
é porque os que fan esas pelí-
culas non teñen fe nelas. 

¿Que significa para voste-
de facer cine?

Tiña claro que era o que que-
ría facer desde hai anos. Consi-
deraba que ata agora non estaba
preparado para enfrontarme a
unha película porque compre ir
a modo e aprender moito. Agora
estou nese momento e teño moi-
tas ganas de comezar. Ademais
gústame moito a idea de O ano
da garrapata, unha película de
mozos que andan sobre os trinta
anos, non traballan, seguen vi-
vindo de e cos pais e queren
continuar así. 

Decidiuse entón por unha
comedia. 

É o único xénero puro que
me interesa. Pero non é unha
comedia de sorriso, considero
que se non consigo que a xente
ría é que fracasei no intento. 

¿Busca ter unha marca de
autor?

Non é algo que me preocupe
e creo que nunca a vou ter. Ad-
miro e gústanme moito direc-
tores que teñen esa marca clara
como Woody Allen, Scorsese ou
Coppola pero eu prefiro facer

películas diferentes e cambiar de
rexistro. Estou preparando xa a
próxima e non ten nada que ver
con O ano da garrapata. 

¿Que opina de que Blanca
Madison tardara máis de
dous anos en estrearse?

É algo normal dentro dunha
industria tan incipiente como
esa e as cousas apréndense no
camiño. Cando arrincou ese
proxecto aquí non había nada
pero se comezara agora mesmo
sería moi distinto e non tardaría
tanto en facerse e estrearse. Car-
los Amil estivo por volta de dez
anos con ese proxecto. Ás veces
asáltame o medo pero se vai ben
a primeira película váime ser
máis fácil facer a segunda e se
vai ben esta e consigo pasar á
terceira xa me podo dedicar pa-
ra sempre a ser director de cine. 

¿Foille difícil atopar pro-
dutor?

Non. O propio Reixa intere-
souse polo proxecto. Síntome
afortunado por  iso porque entre
os dous hai un grande respecto e
creo que a película vai tamén
con el porque os produtores ta-
mén teñen estilo. Unha película
como esta non lla presentaría,
por exemplo, a Elías Querejeta.
A segunda, ao mellor si. 

O lapis do carpinteiro rea-
briu o debate sobre a rodaxe
en galego. 

A miña intención era rodar
Entre bateas en galego pero ao
ser para a FORTA non se acep-
tou. Vaise conseguir pero é
cuestión de tempo. As trabas de
rodar en galego son enormes á
hora de acceder ao mercado es-
pañol. No caso de O lapis do
carpinteiro é tan duro como
que en galego non se podería
ter feito a película. Aquí pode-
rase rodar en galego en proxec-
tos pequenos que podan fun-
cionar no mercado galego e en
mercados marxinais do exte-
rior ou cando un director consi-
ga certo nome e traxectoria a
nivel internacional que poda
pontear o mercado español e
conseguir financiamento en
Alemaña ou Francia. Agora
mesmo non hai ningún director
con capacidade para facelo. 

Moitos directores de fóra
están vindo a rodar en Galiza. 

Paréceme estupendo e é po-
sitivo en canto incentiva o traba-
llo para a xente de aquí e tamén
a aprendizaxe. Non me sinto
atacado por iso porque non vai
afectar a miña película. Se cal-
quera técnico pode traballar, por
exemplo, con Almodóvar, ben-
vido sexa pero unha cousa é que
se apoie iso e outra que vaia en
detrimento dos proxectos de
aquí. Polo que sei as cousas van
mudando, antes chegaban os
produtores de fóra e nin sequera
pasaban pola comisión de sub-
vención. Agora polo menos es-
tán entrando a través da copro-
dución e iso é un paso adiante. 

Os luns ao sol é a mellor
longametraxe nos premios do
audiovisual galego. 

A definición nun certame
como este ten que ser en fun-
ción da produción pero cunha
cota de participación alta. Os
luns ao sol non é un éxito do
cine galego senón de Fernando
León de Aranoa.♦

Xurxo Coira
‘A televisión gañou a pulso o seu

desprestixio’
CARME VIDAL

O director Xurxo Coira (Rábade, 1971) é o claro vencedor da noite do audiovisual galego. A súa pe-
lícula de televisión Entre bateas fíxose con dez premios Mestre Mateo e tres foron parar á serie Terras
de Miranda, que dirixe xunto con Chema Gagino.  O matachín, ¿A ti como se che di adeus? ou As loi-
ras prefírenas cabaleiros son algunhas das curtametraxes deste director que comezará a rodar en se-
tembro en Lugo O ano da garrapata, a súa primeira película para cine producida por Antón Reixa. 

A. PANARO



As súas afirmacións sobre a
literatura son atrevidas. Es-
tes días dicía na radio que se
leva mal cos poetas.

Non é ben así pero o que si
é certo é que como observador
do mundo cultural vexo que hai
unha grande cantidade de poe-
sía estetizante e mesmo a que
presumía de non selo tamén o
era. Moléstame como lector e,
en certo sentido, tamén como
escritor porque procuro depurar
todo o que é anecdótico. O que
pasa é que nun país de medos
eu non temo ás polémicas can-
do son confrontación de ideas.
Vivimos nun tardofranquismo
no que discrepar non gusta e eu
estou a favor de discrepar case
de todo. Gústame provocar e
para min é unha actitude ideo-
lóxica e tamén cultural. 

Pero non só aos poetas se-
nón tamén aos narradores. 

En especial aos novelistas,
cando teño bos amigos que o
son. Considero que a novela
desde o punto de visa creativo
ten completado un ciclo que es-
tá asociado á sociedade burgue-
sa pero agora estamos nun tem-
po diferente. Nesa búsqueda li-
teraria eu sempre confiei no re-
lato breve, mesmo atomizado.
Isto ten que ver coa teoría de
que somos incapaces de perci-
bir todo o que pasa e, polo tan-
to, tampouco podemos contalo.
A postura máis coherente coa
miña actitude observadora é ir
contando as cousas fragmenta-
riamente, máis polo significado
que pola súa representación.
Paréceme interesante facer un-
ha interpretación desde as his-
torias máis cativas que podan
ser significativas. En certo sen-
tido ten moito de traballo xor-
nalístico, de escoller titulares. 

¿Onde sitúa entón aos no-
velistas?

A sociedade sigue deman-
dando novelas pero obrigan tan-
to ao escritor a desenvolver un
esforzo de extensión que lle im-
pide a profundidade. Da literatu-
ra interésanme os matices, a po-
lisemia das historias. Unha lec-
tura histórica rápida di que a no-
vela foi medrando en canto se
desfacía como xénero. Se a no-
vela é Flaubert ou Zola para so-
brevivir foise destruíndo con
Joyce, Cortázar ou Calvino. En
moitos sentidos a novela foi o
xénero das grandes historias pe-
ro hoxe xa non están na literatu-
ra senón no cine e eu, como es-
pectador, lector e escritor, tam-
pouco podo obviar iso. Os nove-
listas cada vez contan máis cine-
matograficamente porque esa
linguaxe entroulles polos ollos e
instalóuselles firmemente. 

Afirma que os escritores
galegos están escribindo co-
mo hai trinta anos. 

Boa parte deles e digo isto
como lector. Na literatura gale-
ga falta unha reflexión profun-
da da situación na que vivimos.
Ás veces deixámonos sorpren-
der por correntes europeas ou
americanas e podemos facelo
como lectores pero non son de
aplicación para nós. O que falta
na literatura galega é repensala
desde o momento no que esta-
mos instalados. O título de Su-
so de Toro Parado na tormenta

era revelador. Aínda non es-
campou e seguimos sen capaci-
dade de pensar dentro da tor-
menta. Os escritores non trans-
mitimos naturalidade e iso se
nota porque non temos lectores.
Necesitamos un cambio de acti-
tude e a xente está esperando
iso de nós. Seguimos mantendo
o mesmo discurso cando a so-
ciedade mudou e precisamos
aire fresco. Pero non quero que
isto se malentenda: non consi-
dero que teña pais literarios e,
polo tanto, non preciso matalos. 

¿Que ten que facer entón
un escritor para, digamos, es-
tar ao día?

Ten que estar moi atento,
compre ser desmitificador e in-
tentar analizar todo desde o
punto de vista literario. Non da-
mos entendido que a literatura é
tamén un sistema de análise, co-
mo pode ser a matemática. Ás
veces confiamos pouco na súa
capacidade para explicar o que
pasa e somos os propios escrito-
res os que menosprezamos esa
posibilidade para analizar o
mundo desde o punto de vista

estritamente literario. O impor-
tante é mirar e ás veces non fo-
calizamos ben o que queremos e
ese é un dos grande problemas. 

Posibelmente exista pou-
ca crítica, pode parecer como
se todos os escritores estive-
ran nun mesmo bando. 

Como escritor eu non me
sinto de ningún bando. Esa
idea de pertencer todos ao mes-
mo grupo leva a que non xul-
guemos as obras senón os auto-
res. A teoría non vai en contra
de ninguén, vai no meu favor.
O que pasa é que se entendeu
mal. Os novelistas e os poetas
sentíronse aludidos porque en-
tenden que se unha teoría non
concorda cos seus obxectivos
está na súa contra e esa actitu-
de demostra a debilidade do
noso sistema. O importante se-
ría, por exemplo, que alguén
retrucase e me explicase por
que a novela sigue viva. En
canto ás críticas son contadísi-
mas as que se atreven a dicir
que unha obra non é boa ou que
esperaríamos outra cousa do
autor e iso débese a un comple-

xo de inferioridade e ao medo
ao noso sistema literario. O
problema está na nosa educa-
ción que sigue nas pautas edu-
cativas que o franquismo dei-
xou. Considero que a ironía é a
máis fecunda das ferramentas
dos escritores e tamén a máis
esclarecedora porque dá dis-
tancia e revela a parte ridícula
da realidade. Distinguímonos
na maneira de mirar e alguén
debeu decidir que o noso xeito
de facelo era lírico cando é cla-
ramente irónico. A ironía é vi-
tal e creativa e require esquecer
a solemnidade, que ten moito
de morte. 

Por conto alleo nace dun
experimento na rede. Os in-
ternautas mandábanlle dúas
palabras e vostede escribía
un relato cada noite ata facer
medio cento. ¿Demostra que
a literatura é un oficio?

Tiña un elemento metafórico
que consistía no feito de pedirlle
palabras á xente para deixar á
vista que os escritores non so-
mos nada sen eles. O primeiro é
a vida porque se a literatura só

se refire á propia literatura está
morta. O segundo elemento era
a desmitificación. Os autores
podemos escribir por encargo e
dun día para outro sen que a es-
crita se resinta. Crime e castigo
foi unha encomenda que Dos-
toievski tivo que escribir dun ti-
rón porque precisaba comer. Eu
non deixei de traballar neses dí-
as. Seguín co meu ritmo porque
tampouco quixen nunca que a li-
teratura fose a protagonista da
miña vida. Hai mil cousas que
me interesan moito e son parale-
las e alimentan á propia literatu-
ra. Sigo preferindo ver o mundo
que escribir. A literatura é como
unha cartilla de aforros, vas me-
tendo cousas que a xente te dá,
que miras... e un día colles todo
iso e convértelo en libro. 

Aparece no portal galego
Vieiros e trátase dunha ini-
ciativa sen precedentes. 

Atrévome a dicir que na Pe-
nínsula non se fixo nada seme-
llante tendo a rede como me-
dio. Ás dez da mañá tiña que
estar o conto feito e iso obriga-
ba a ter a tensión de publicar,
que non pasa na literatura. Tiña
a sensación da prensa, de escri-
bir un día e que te lean ao se-
guinte e ademais recibía a opi-
nión dos lectores. Cumpría ser
espontáneo e intuitivo e cada
día traballaba pensando en ca-
near o que fixera o anterior, co-
mo nos titulares dos xornais. 

Imaxino que lle dirían
que, sendo xornalista...

Unha vez nuns encontros
sobre xornalismo e literatura un
profesor dixo que eran dous
chanzos da mesma escaleira só
que o xornalismo estaba un por
baixo. Eu non opino así. Coido
que son o mesmo con linguaxes
diferentes. Os dous buscan con-
vencer a alguén de que algo é
certo, meter a un lector nun es-
pacio, ficcional na literatura e
convencional no xornalismo.
Os periodistas tamén teñen von-
tade de estilo e, por outra banda,
moitos escritores empregan téc-
nicas xornalísticas. Outra cousa
é que os xornais non aposten
por iso e que os xornalistas non
se impliquen naquilo arredor do
que teñen que escribir. Inflúe ta-
mén a sacralización que existe
do soporte libro. 

Recuncou na rede dous
anos despois con Necesaria-
mente X pero o que pedía eran
imaxes pornográficas. Cele-
braba ao seu xeito o 17 de
maio ¿considera que as nosas
letras necesitan máis sexo?

Era un experimento filosófi-
co e político. Roland Barthes di
que para cada obxecto hai unha
ciencia de análise e eu quería
analizar a sociedade desde un
produto cultural pouco valorado
como é a pornografía. Parece
difícil pensar arredor de algo
tan obvio pero tiña intención de
traballar a partir desa evidencia.
Quería facer reflexión desde a
literatura e decateime de que a
xente o que pedía era máis evi-
dencia, que o texto fose como a
pornografía. Quería tamén,
máis unha vez, provocar e des-
mitificar. Na literatura galega
hai pouco sexo porque é moi
púdica e cando aparece ou é su-
blime ou vulgar.♦♦
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Camilo Franco
‘A ironía é a máis fecunda

das ferramentas do escritor’
CARME VIDAL

Ao xornalista e escritor Camilo Franco (Ourense, 1963) nótaselle que lle gus-
ta falar de literatura. Moléstalle a impostura de moitos escritores e responde
con boas doses de ironía, a súa principal ferramenta literaria. Provoca aos no-
velistas e aos poetas sublimes e considera que hora é xa de que entre aire fres-
co na nosa literatura. Camilo Franco confesa que non ten pais literarios aos que
matar e pode que sexa iso o que lle permite dicir todo o que lle peta. Autor de
centos de páxinas de xornais e libros como A lúa no cénit e outros textos ou En
malos pasos, ven de presentar o volume Por conto alleo co que Galaxia re-
abre a colección Illa Nova xunto coa novela Accidental de Manuel Darriba. 

A. PANARO
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O Grande Teatro, antigo Cen-
tro Galego, e a estatua que re-
presenta ao mítico Cabaleiro
de París, na cidade vella, son as
dúas referencias físicas que pa-
ra José Antonio Baujín evocan
de seguido a presencia da cul-
tura galega na cidade da Haba-
na. O cabaleiro de París é, para
el, a figura enigmática e mítica
deste home de procedencia ga-
lega do que se contan centos de
historias, todas elas coinciden-
tes nos seus desexos dun mun-
do de paz e solidariedade. O
Grande Teatro segue a ser para
os cubanos o Centro Galego,
construído sobre o histórico
Teatro Tacón que se salvou así,
ao seu ver e co labor dos emi-
grantes, dunha destrucción se-
gura. Son dous dos exemplos
visíbeis na xeografía habanera
pero, máis alá desa presencia
física, a cultura galega garda
aínda boa pegada na Habana e
a cátedra que dirixe Baujín le-
va dez anos investigando, di-
fundindo e catalogando a nosa
historia na illa. 

Xosé Neira Vilas e Gonzalo
Torrente Ballester asistiron en
1992 á inauguración da cáte-
dra. Hai uns meses conmemo-
raban o décimo aniversario
cunha celebración que tiña co-
mo acto principal o nome-
amento de Xosé Neira Vilas
como doutor honoris causa da
Universidade da Habana. “Coa
homenaxe a Neira Vilas quíxo-
se honrar a todos os emigrantes
que deixaron a súa impronta na
cultura cubana” di Baujín que
sen ter relación familiar con
Galiza dirixiu o seu traballo de
investigación cara a literatura
galega. “Son profesor de litera-
tura española pero estaba certo
de que a historia da literatura
da península tiña que deixar de
realizarse de forma monolítica
polo que quixen achegarse a
outros espacios creativos e foi
así como me dediquei a estu-
diar a literatura galega” di dos
seus inicios como investigador
que o levaron a desenvolver a
súa tesiña sobre a obra Xa vai o
griffón no vento de Alfredo
Conde. 

Nestes dez anos de exis-
tencia, a Cátedra de Cultura
Galega realizou cursos de lin-
gua aos que asistiron estudian-

tes cubanos e descendentes de
emigrantes xa que a entidade
estableceu unha especial rela-
ción coas sociedades galegas
na Habana. Arredor da entida-
de constituíuse tamén un gru-
po de investigación que ten na
lingua e literatura galega un
dos seus principais obxectivos
de estudio, en especial naque-
les espacios de conexión coa
cultura cubana. “Unha das
previsións é a reprodución
facsimilar do rico patrimonio
documental que existe en Cu-
ba, onde se atopa o fondo ga-
lego máis importante da emi-
gración” afirma Baujín a res-
pecto dun proxecto futuro que
se sumaría á recollida da his-
toria oral e da presencia da
cultura galega na cubana que
centran outros proxectos de
investigación. Para estas liñas
de investigación traballan en
colaboración co fondo galego
do Instituto de Literatura e
Lingüística, fundado por Xosé
Neira Vilas. “Temos que re-
pensar, por exemplo, a presen-
cia dos galegos na literatura
cubana ou mesmo a introdu-
ción de expresións galegas no
español que falamos, casos
como non quero, non quero,
formas como o dativo de so-
lidariedade ou palabras como
morriña que xa están plena-
mente incorporadas a nós” ex-
plica o director da Cátedra. 

Outra das funcións da Cáte-

dra é a difusión da cultura gal-
ga entre os cubanos e, exemplo
diso, é o recente ciclo de cine e
documentalismo galego que se
ven de celebrar na Habana ou
mesmo a exposición de fondos
de arte galega do Museo Na-
cional de Belas Artes da Haba-
na que abriu ao público no mar-
co do Congreso de Cultura Ga-
lego celebrado no ano 2000. A
Cátedra conta tamén cunha liña

editorial propia titulada Cami-
ños sobre o charco, na que ata o
momento se publicaron dous
volumes, un de ensaios sobre a
cultura galega en relación con
Cuba e o estudio da profesora
Ana Cairo sobre o Camiño de
Santiago de Alejo Carpentier.
No futuro contan mediante este
selo abrir unha liña de publica-
ción de literatura galega co fin
de difundila en Cuba.♦
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Cuba recuperará
a memoria oral da emigración
A cátedra de Cultura Galega da Habana
cumpre unha década

Seguro Azar

Yolanda
DAMIÁN VILLALAÍN

‘Abeleza é un
pechado círculo,
un vicio escuro, un

remorso. Como unha
impostura en cuxa defensa se
me vai a vida. A consciencia
da usura. A necesidade de
sentirme fraude”.

Nunca na historia da
literatura galega escribiu
ningunha muller –nin, por
suposto, ningún home, tan
serios e tan feos, nós–
cousas tan maliciosas,
intelixentes e
sepulcralmente eróticas
como as que escribe
Yolanda Castaño. Hai máis
en “O Libro da Egoísta”:
hai palabras cargadas de
cinismo, de dúbida, de
autocompaixón e de
soberbia. Yolanda aparece
estes días nos xornais
nunha fotografía na que
viste –e desviste- unha
prenda na que se le a
palabra “ HUMILDE ”
atravesando o seu peito,
que eu –Eu, landa– quero
adiviñar de cor así como
branco-vampiro. Yolanda,
unha das moitas yolandas
que se velan e desvelan
neste libro, necesita sentirse
fraude. Un fraude guapo e
enviciado na súa propia
impostura. En Yolanda
triunfa a autenticidade do
postizo, a verdade da
simulación e da máscara.
“Ser un non sen un non”,
escribe, sen comas,
ambiguamente, sabendo
que tal vez. Yolanda é a
única escritora seriamente
posmoderna da nosa
literatura.

Yolanda é unha
incoherente. E a súa
incoherencia é a súa
coherencia. Isto pasáballe
tamén a Pessoa, que era un
yolando oficinista e con
bigotiño á portuguesa. Eu
aínda me lembro de cando
fun yolando pola vida,
polimorfo e  perverso,
disfrazado de río e de
deserto, de anxo e de raíña...
Pero agora debo ser
coherente. Hai que ser
coherente. O primeiro é ser
coherente con un mesmo,
dinme.

“ Sigo pensando no rapaz
de onte. (Polo que a min
respecta, este novo
namoramento non durará,
pero prométoche que
atenderei á flama do meu
fervor como se fose vocación
de eternidade)”.

Yolanda coñece o final e
sabe que todas as galas son
as do defunto. Yolanda, a
Egoísta, está soa. Pero non é
a única da súa contraditoria
e escollida estirpe: onda ela
está Olga Novo, e tamén
Rimbaud e algúns outros
mortos febriles e fermosos.
Nenas pálidas e pintadas
como guerreiros sempre
tensos agardando o tigre da
beleza, ese vicio escuro e
polimorfo.♦♦

O 26 decembro do 2004 cúm-
prese o centenario do nace-
mento do escritor Alejo Car-
pentier e durante todo o ano
en Cuba conmemorarase a
unha das máis destacadas fi-
guras da súa literatura. A Uni-
versidade de Santiago conta
cunha Cátedra que leva o no-
me do escritor e que está xa a
preparar un congreso interna-
cional que terá lugar entre o 2
e o 5 de marzo. José Antonio
Baujín e Iolanda Novo, profe-
sora da Universidade de San-
tiago, son os encargados de
coordinar o encontro que tra-

erá a Compostela algúns dos
máis destacados especialistas
na obra do autor de El siglo
de las luces. O encontro titu-
larase “Alejo Carpentier e Es-
paña” e nel participarán, entre
outros, Ana Mª González,
Araceli García, Rogelio Ro-
dríguez, Ana Cairo, Carmen
Vázquez, Roberto González,
Julio Rodríguez, Darío Villa-
nueva, Carlos Villanueva,
Luís Martull ou Manuel Az-
nar. “Carpentier ten na súa
obra dous textos con espe-
ciais referencias a Galiza, un
é o coñecido sobre o Camiño

de Santiago e outro publica-
do en Letras e solfa que rela-
ta a traxectoria do emigrante
galego. Ademais, como con-
tan Anisia Miranda e Neira
Vilas, era un amplo coñece-
dor da cultura galega e é im-
portante que en Santiago se
inauguren os festexos de
máis relevancia do centena-
rio” explica Baujín que está
estes días en Compostela ul-
timando os preparativos do
congreso. Do 8 ao 12 de no-
vembro celebrarase en La
Habana o grande encontro El
siglo de Alejo Carpentier.♦

Compostela adiántase na celebración
do centenario de Carpentier

C. VIDAL
Difundir a cultura galega entre os cubanos, ser referencia pa-
ra as xeracións de descendentes da emigración e recuperar a
memoria oral e documental dos galegos que chegaron á illa
son algúns dos obxectivos da Cátedra de Cultura Galega de
La Habana que ven de celebrar o seu décimo aniversario. O
seu director é o profesor José Antonio Baujín que ven de asis-
tir en Barcelona ao Congreso Internacional de Estudios Gale-
gos e está en Compostela preparando as conmemoracións do
centenario de Alejo Carpentier que se celebra o próximo ano. 

José Antonio Baujín, director da cátedra de Cultura Galega na Habana.    A. PANARO
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Foi hai cinco anos cando Hevia
saltaba ao panorama musical con
Terra de ninguéne facíao de xei-
to sorprendente, cunha gaita elec-
trónica inventada por el mesmo,
centos de concertos e miles de
discos vendidos por todo o mun-
do. Dende o seu debut, o orixinal
gaiteiro ruou por máis de corenta
países dos cinco continentes, leva
xa na súa maleta dous albumes
multiplatinos e semella que vai
camiño do terceiro. 

Despois de publicar no ano
2000 o seu segundo traballo
discográfico Ao outro lado, no
que se consolidaba a súa propos-
ta de aderezar a música folk con
bases modernas e co que arreme-
daba os estilos máis comerciais,
Hevia reaparece co seu novo dis-
co Étnico ma non troppo, e vol-
vendo a mergullarse nas súas ra-
íces, “quizais recuperando en
forma de cancións lembranzas
da infancia e da adolescencia”.

Sen abandonar a esencia dos
seus anteriores traballos, nos que
reinventa a tradición a través de
ritmos contemporáneos, Étnico
ma non troppopreséntase como
unha “evolución” dentro da ca-
rreira do gaiteiro asturiano, “con
novas bases electrónicas e outras
tendencias máis apegadas a ac-
tualidade musical”. 

Cun título no que xoga co tri-
vial e o clásico, “froito dunha bro-
ma no estudio de gravación”,  He-
via presenta o seu “disco máis inti-
mista e máis caseiro”, porque co-
mo el confesa “paseime seis meses
nun estudio deses que agora, gra-
cias a tecnoloxía podes montar en
calquera recuncho. Para os anterio-
res non contei con ese privilexio”. 

¿Por que non poden ser un éxi-
to as tonadas tradicionais que can-
taban os gandeiros mentres esta-
ban co gando? Hevia parece ato-
par a resposta e mesmo burlar con
ela as leis do mercado vendendo
miles de copias dos seus traballos.
“Para compoñer os meus temas
parto dos ritmos tradicionais e fol-
clóricos e innovo botando man das
novas bases electrónicas. A inno-
vación está moi presente nos meus
traballos porque esa é a filosofía
dos gaiteiros de sempre”. E enga-
de “co tempo tiveron que ir incor-
porando aos seus repertorios pol-
cas e pasodobres, porque eles eran
os músicos do pobo e tiñan que in-
terpretar o que a xente lles pedía.
Coido que se eses vellos gaiteiros
tivesen que tocar hoxe en día, pro-
babelmente tamén se adaptarían as
novas tendencias musicais”.

“Coa ansia de facer medrar o
disco” para Étnico ma non troppo,
Hevia rodeouse dun amplo equipo
de colaboradores. Coa axuda da

batería de Tino di Geraldo, a guita-
rra española de Juan Manuel Cañi-
zares, as voces de Muyeres, Mari
Luz Cristóbal e os Tenores de Bitti
e o piano de Ramón Prado, Hevia

presenta un traballo composto por
dez temas que contou, ademais,
coa colaboración da David White e
Huge Courson, para a preproduc-
ción e as programacións.

Entre a gaita e a bici

Novamente, este ano a gaita de
Hevia vai protagonizar a sintonía
da Volta a España, cunha can-
ción “moi ciclista, concebida con
ritmos que suxire o pedaleo nun
ascenso en bicicleta”.

“Para min que son un ciclista
frustrado, o meu mestre gaiteiro
díxome aos doce anos que tiña
que escoller entre a gaita e a bici-
cleta e aí morreu a miña carreira
como ciclista, xa foi un honor ter

corrido antes coa gaita na Volta a
España, imaxina o que significa
participar por segunda vez”.

O tema escollido para xirar
coa volta é Tirador, para o que
contou coa colaboración do guita-
rrista Juan Manuel Cañizares.
Nel, Hevia recolle a historia de
Toni Tirador, “pertencente a aque-
la primeira xeración de mozos que
nos cincuenta intentaban a aven-
tura do deporte nun país marcado
polas estreiteces da postguerra”.
Deste ciclista cóntase que chegou
tarde á saída dunha carreira en
Mieres. Despois de percorrer os
sesenta quilómetros que o separa-
ban de Villaviciosa, atopouse con
que os ciclistas xa tiñan saído. “O
público comezou a bérralles aos
xuíces que o deixasen participar.
Transixiron, permitiron a saída e
gañou a carreira. ¿E despois? Ou-
tra vez á bici e sesenta quilóme-
tros de volta á casa”.♦Nº 1.086 ● Do 12 ao 18 de xuño de 2003 ● Ano XXVI

regresa ao étnico
pero sen pasarse

MAR BARROS

Primeiro estivo en Terra de ninguéne logo viaxou Ao outro lado. Agora o
gaiteiro José Ángel Hevia retorna aos escenarios co seu terceiro disco, Ét-
nico ma non troppo, no que aposta pola superación dos anacronismos da
música, mesturando os aires folquis coas novas tendencias da electrónica.

EVIA HH

‘¿Por que non poden ser un éxito as
tonadas tradicionais que cantaban os
gandeiros mentres estaban cos animais?”



Para vingarse de Xesús Bocane-
gra, o propietario do pequeno in-
ferno infantil no que se converte-
ra aquel club nocturno, Blanca
Madison regresa convertida en
cantante de boleiros. Como o
propio xénero musical, entre
desgarrada e tráxica preséntase
Blanca Madison. Escuma de mar
dirixida por Carlos Amil e pro-
ducida por Xosé Xoán Cabanas
Cao, na que a banda sonora xoga
un papel moi importante. 

“Yo quiero que tú sufras lo
que sufro/ Y aprenderé a rezar
para lograrlo/ Yo quiero que te
sientas tan inútil/ como un vaso
sin ron entre las manos”. Blanca
Madison é coma un boleiro, no
que os ciumes, a paixón, a vin-
ganza, o amor tradúcense en mú-
sica a través voz de Rosa Cedrón
e a dirección de Nani García.

“Con moita liberdade e coñe-
cendo o guión” concibiu este mú-
sico a banda sonora, debutando
así no eido da longametraxe. “Fa-
cer a música para cine –sinala- é
moito máis cómodo que para tea-
tro, porque dispós dun orzamento
moito maior e traballas de xeito
máis reflexivo coas imaxes”.

Pero os problemas que pospu-
xeron a estrea cinco anos, tamén
afectaron á creación da ambienta-
ción musical. Como indica Nani
García “foi un proceso moi lento
que se remonta ao ano 1998 e que
remata en Santiago de Chile”. A
creación dos tres boleiros que in-
terpreta a protagonista foron o
motor de arranque do  traballo de
composición “porque eran claves

para a rodaxe de certas escenas. A
medida que nos chegaban as pri-
meiras imaxes da rodaxe, iamos
compoñendo a música. Despois
buscamos conxuntamente un te-
ma que lle dese ton á película”.
“Houbo que esperar ao 2000 para
poder facer as mesturas e tres
anos máis para a estrea”, comen-
ta o músico con certa ironía.

Pero esta tardanza beneficiou
á película e á propia música por-
que se “estableceu unha boa rela-
ción –en palabras do compositor-
entre Carlos Amil, os músicos e
Rosa Cedrón”, a cantante de
Luar na Lubre, que sorprende co-
mo intérprete de
boleros poñéndo-
lle voz aos tres te-
mas baseados nas
letras de José Ma-
ría Fonollosa. “O
resultado dunha
banda sonora é o
resultado dunha
boa relación”, ex-
plica Nani García.

Nun contexto
cinematográfico e
discográfico como o galego que
reduce ao silencio a música que
ambientan os filmes e tamén as
obras de teatro, Blanca Madison
parece querer mudar as tornas,
publicando en CD o traballo de
Nani García. “Foi unha cuestión
persoal editar o disco. Na disco-
gráfica Xingra tiñamos a idea de
comezar a sacar bandas sonoras
producidas no país, maioritaria-
mente en galego, e esta era a
ocasión ideal”. “Agora estamos

buscando axudas tanto adminis-
trativas como privadas –explica-
para que o proxecto siga adian-
te”. E engade, “na Galiza non se
conserva todo o arquivo sonoro
que se crea, sobre todo no teatro.
É un problema de concien-
ciación, no que os músicos de-
ben dar o primeiro paso para ra-
char esta dinámica”.  

O lapis do carpinteiro

Ademais de Blanca Madison, O
lápis do carpinteiroten cancións
de orixe galega. O seu creador é
Antón Seoane, membro do grupo

Milladoiro. Con
eles xa tiña parti-
cipado na pro-
ducción de ban-
das sonoras para
películas, exposi-
cións e series te-
levisivas. Por La
Mitad del cielo,
de M. Gutiérrez
Aragón, recibi-
ron en 1985 a
Cuncha de Ouro

do Festival Internacional de Cine
de Donostia.

Para a película dirixida por
Reixa, Antón Seoane compón un
pasarrúas e varias cancións, entre
elas unha habaneira que semella
ser tradicional. Con ela consegue
crear entre os muros da prisión un
ambiente surrealista cando Mi-
guel de Lira comeza a cantar e a
música deixa de ser un acompa-
ñamento para converterse no fío
conductor da propia escena.♦
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GONZALO

Un coro de actores canta nunha escena musical de O lapis do carpinteiro.

MÚSICA   GALEGA DE   CINE
MAR BARROS

A música galega chega a grande pantalla da man dos dous últimos filmes estreados. En O la-
pis do carpinteiro, Antón Seoane é o autor das cancións e do pasodobre principal e Nani Gar-
cía xunto con Rosa Cedrón e J. M. Fonollosa protagonizan musicalmente Blanca Madison.

M

‘Na Galiza
non se conserva
todo o arquivo
sonoro que se crea,
sobre todo
no teatro”



Famoso polas súas litografías e
as súas caricaturas, Honorè
Daumier (1808-1879) non se
consideraba pintor. Republicano,
combatente contra o imperialis-
mo e o autoritarismo atopa na
defensa dos seus ideais a temá-
tica dos seus deseños. Daumier
presenta a unha burguesía cíni-
ca e endeusada, satiriza a políti-
ca e a corrupción dos ministros e
dos deputados de Francia des-
pois da restauración da monar-
quía de Luís Felipe e sitúase
sempre do lado dos máis febles.
Nos xornais satíricos nos que
traballou algún tempo, como “La
Caricature” e “Charivari”, e
posteriormente na publicidade,
denunciou a través dos seus mé-
dicos e avogados, dos campesi-
ños e lavandeiras, a hipocrisía, a
violencia, a inxustiza e a inquie-
tude do período en que viviu.
Con todo, o seu trazo mordaz
converteuno nun dos máis des-
tacados debuxantes de todos os
tempos, pero tamén o levou a vi-
vir entre as paredes do cárcere.

Para as súas creacións, Dau-
mier inspírase nas obras de Ru-

bens, nas cores  e a iluminación
de Rembrandt e Caravaggio pe-
ro tamén en fontes literarias co-
mo El Quijote ou O enfermo ima-
xinario de Molière. Sen embargo,
a novidade está na temática. A
través das súas obras Daumier
critica os costumes da burguesía
francesa da época e exalta o po-
bo, enlazando con Coubert, Mi-
llet e as teorías socialistas.

Agora o Auditorio de Galicia
exhibe a exposición Honorè Dau-
mier, o xenio da caricatura, com-
posta por 145 litografías, realiza-
das entre 1832 e 1872. Non se
trata dunha mostra antolóxica, se-
nón que recolle a grande colec-
ción particular, pertencente a
Juan Espino. “En China”, “Bos-
quexos parisienses”, “Actualida-
des”, “Robert-Macaire”, “Os artis-
tas contemporáneos”, “A socieda-
de de aclimatación”, “Vulgarida-
des” ou “Bohemios de París”, son
algúns dos vintesete temas repre-
sentados na mostra nos que re-
trata as situacións e as figuras do
século XIX, obras ás que cómpre
engadir a litografía do autor alusi-
va á Portugal, de 1835.♦
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Xosé Miranda
‘Premios
coma este
permiten que
coñezan a nosa
literatura fóra’

A.N.T
O International Young Bo-
ard on Books for Young
People incluíu na listaxe
dos cincuenta mellores li-
bros publicados no mundo
para rapaces o seu libro
Pel de Lobo, de Xerais.
¿Que significa para unha
lingua minoritaria recibir
este recoñecemento?

Que haxa unha organiza-
ción internacional que poña
ao mesmo nivel a linguas co-
mo o galego ca outras con
maior número de falantes é
moi positivo tanto para o noso
idioma como para a nosa li-
teratura, porque demostran
que están superadas certas ac-
titudes. En Europa saben que
estamos aquí e que temos a
nosa lingua, pero non nos co-
ñecen moi ben. Premios coma
este posibilitan que se descu-
bra a literatura de calidade do
país e que obras galegas sexan
traducidas a outros idiomas.

¿Por que escolle o mito
do lobishome?

Quería escribir unha no-
vela de terror e chegar a un
público amplo, pero sen per-
der calidade. E o mito do lo-
bishome permitíame achegar-
me a este xénero e engaiolar
ao lector. Pero ademais, co
pretexto da lenda tradicional,
tamén podía afondar nas rela-
cións humanas que se esta-
blecen entre pais e fillos.

¿Pensa que sendo unha
tradición tan propia é fa-
cilmente exportábel?

Coido que si, porque o
máis local sempre é o máis
global. O mito da besta ten
un carácter universal, pode
presentar algunha variación,
pero alí onde hai lobos apa-
rece unha lenda. Eu escribo
sobre a noso mito popular,
que non ten nada que ver co
que fai Hollywood, porque
penso que o máis galego, o
máis autentico e o que pode
interesar noutros países.

¿A literatura infantil es-
tá máis aberta á traducción?

Parece que funciona me-
llor, sobre todo no eido da
escrita para mozos. Coido
que hai máis canais para que
estes libros se traduzan e
saian fóra, quizais porque os
editores de fóra teñen maior
receptividade.♦

Honorè Daumier
O XENIO DA CARICATURA

MAR BARROS

A sátira pode casar ben coa arte e os óleos e as litografías poden ser unha crí-
tica mordaz dunha sociedade ateigada de contradiccións e inxustizas. As obras
de Honorè Daumier preséntanse como unha viaxe á Francia do século dezano-
ve, que agora poden visitarse no Auditorio de Galicia ata o vindeiro 27 de xullo.

Arriba, unha imaxe de
Os serios días da vida;

á dereita, da serie Actualidades.

Honorè Daumier.
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En compaña ou só, pola mañá
ou á tardiña, agora coa ilumina-
ción, tamén de noite. Se un vai
por Lugo, calquera hora é boa
para dar unha volta pola Mura-
lla romana, aínda que sexa para
baixar nas escaleiras seguintes. 

Escomezamos nunha das
portas máis antigas da muralla, a
de Santiago. Ao frente, a facha-
da neoclásica da Catedral. Enca-
ramos a rampa e estamos no mo-
numento declarado no ano 2000
Patrimonio da Humanidade pola
UNESCO. Collemos á esquerda
deixando que os ollos se nos
vaian cara a dereita para perco-
rrer, coa mirada, o Paseo dos
Coengos ata a Amea do Rei. Así,
sabendo da beleza que garda o
tramo que dará fin á nosa viaxe,
encetamos un percorrido de
máis de dous quilómetros. 

Parece, a muralla, abrirse ca-
miño entre os edificios, como
unha serpe, mais é ao revés, leva
aí desde o ano 270 da nosa era,
aínda que non se mordeu a cola
ata o 330. Poderíanos contar ca-
se toda a historia da cidade.  Pe-
gado á porta do Bispo Aguirre, o
Círculo das Artes, antigo lugar
de tertulias entre escritores como
Anxel Fole, e tras del a Praza
Maior, co quiosco no que dirixíu
Xoan Montes a banda municipal.
Mais adiante, a porta do Bispo
Izquierdo, ou do Cárcere –ecle-
siástico–  que existíu no edificio
da pequena torre ameada. 

Logo tentamos asomarnos
polos grosos muros exteriores,
pero o bastión de María Cristi-
na, construído no 1837 durante
as guerras carlistas, dificúltao.
Foi levantado fóra do perímetro
da muralla, na zona máis vulne-
rábel. Da forma orixinal só se
conserva parte da emblemática
torre da Mosqueira, que tiña dú-
as plantas. O bastión chega ata a
seguinte porta, a de San Pedro,
chamada así seguramente pola
capela próxima á muralla. Ta-
mén coñecida como a porta To-
ledana, por ser o final do cami-
ño de Castela. Encaramos unha

das partes chás do paseo e pasa-
mos pola porta de Estación, do
ferrodarril. Cara dentro, a orfa
rúa do derrubado Gran Teatro.

Avanzando, o Palacio da
Deputación de Lugo e xa sobre
a porta a Falsa, unha das máis
antigas, albiscamos a praza de
Ferrol. Para reparar nos campa-
narios barrocos da Igrexa de
San Froilán, antiga San Xoán
de Deus, será mellor asomarnos
cara dentro na seguinte porta, a
de San Fernado ou do Príncipe,
un dos puntos máis altos da mu-
ralla. En frente da igrexa, o
cuartel de San Fernando, futuro

auditorio. Cara fóra a vista pér-
dese na avenida da Coruña.

Xa na Porta Nova podemos
baixar polas escaleiras e tomar
uns viños cunhas tapas nos bares
da Rúa Nova, no “Miraz”, por
exemplo, ou unhas cervexas no
“Garçon do Pis” ou no “Diablo”
se xa é tarde. Se chegamos á por-
ta do Bispo Odoario, a vista reci-
be o agasallo dun horizonte de-
buxado polos montes que lle fan
as beiras ao Pai Miño. Estamos
na Amea do Rei, así chamada
por ser a zona onde máis peta o
sol, especialmente no inverno,
cando os lucenses máis o buscan. 

A derradeira porta desta via-
xe, a máis antiga, é a Porta Miñá,
que dá comezo a calzada romana
que vai ao río Miño. Tamén Porta
do Carme, pola capela neoclásica
de fóra de murallas que acolle á
Virxe do Camiño. Neste lugar, en
concreto no Regueiro dos Hortos,
sería onde tería nado, segundo a
tradición, o patrón da cidade, San
Froilán. En frente da capela unha
exposición sobre o Lugo romano.

Ao final do traxecto, o Paseo
dos Coengos ou paseo de inver-
no. Polo seu curso divisamos as
torres da catedral que se erguen
por riba dun cada vez máis re-
ducido barrio chino atravesado
xa por un paseo pegado á mura-
lla. Así chegamos ao remate, de
volta ao presente e por onde su-
bimos, agora baixamos, que Lu-
go non é só a muralla♦

Un paseo pola Muralla de Lugo
Sitios Sérxio Carreira

Meu Santo, Miña Santiña                   francisco a. Vidal

María Micaela Desmaisières foi
unha das mozas máis elegantes de
Madrid durante os últimos anos do
reinado de Fernando VII, pero
nunha ocasión, reinando Sabela II,
chamouna para unha entrevista, a
outrora distinguida señora, foi
agardada con expectación polas
damas da corte, a ver que modeli-
ño traía agora que trocara as súas
amizades de avoengo pola das mu-
lleres da vida con quen convivía. 

Ante os ollos atónitos da cu-
riosa nobreza, Micaela entrou no
Pazo sen xoias e coas roupas ve-
llas e destinxidas que usaba nos
seus labores cotiáns, causando
tanta repulsa entre a xente da
corte, que as amigas doutro tem-
po negáronlle o saúdo. 

María Micaela era vizconde-
sa de Jorbalán, e posuía unha só-
lida formación: estudiara na es-
cola das ursulinas de Pau e esta-
ba afeita a relacionarse con per-
sonaxes da alta sociedade madri-
leña e doutras capitais europeas,
tales como París e Bruxelas, on-
de viviu cun irmán seu que era
embaixador de España. 

Por elegancia, trato e forma-
ción estaba chamada a formar
parte da elite de damas mellor
casadas da corte, pero despois
de tres anos de noivado, rompeu
as relacións e non falta quen lle
bota a culpa a ela, porque ía de-
masiado á igrexa. 

Pasaron os anos, sen que o
amor volvese petar á súa porta, as

rapazas máis novas atraían a mi-
rada dos cabaleiros e María Mica-
ela resignouse a ficar para vestir
santos, dedicada a percorrer os
salóns elegantes da época sen in-
terese e retraéndose a unha vida
relixiosa que a apartase das
mundanidades que a aburrían.
Tanto lle perdeu o gusto a todo
que, segundo se conta, asistía ao
teatro e á ópera cos prismáticos
desenfocados. Sen embargo, pola
súa posición, aínda era invitada a
participar na vidal social, e seu ir-
mán metía de empeño aos amigos
para que a entretivesen con encar-
gos e labores de índole social. 

Cando volveu a Madrid, des-
pois de varios anos representando
a cara amábel da diplomacia espa-
ñola polas cortes europeas, quei-
xouse da falta de actividade e mo-
tivación para se incorporar á vida
da capital, agora que era unha sol-
teirona na que só se fixaban para
calibrar o valor do vestido, e en-
tón, por consello do seu confesor,
entrevistouse con dona María Ig-
nacia Rico, unha dama que em-
pregaba o seu tempo libre en visi-
tar e aconsellar ás enfermas do
Hospital de San Xoán de Deus,
onde se atendía a prostitutas, e tan
impresionada quedou, que decidiu
dedicarse por enteiro a atendelas. 

A nova actividade da afran-
cesada dama non lle gustaba na-
da ás conservadoras xentes da
capital, e Micaela comezou a
perder amizades e a escoitar ru-

mores ás súas costas. A familia
mesma lle recomenda que se de-
dique a algo menos provocador e
ela, crecéndose na adversidade,
non só continúa interesándose
polo mundo da prostitución, se-
nón que incluso, nalgún caso,
entrou nunha casa de lenocinio
para sacar dos brazos do pecado
a algunha rapaza que, unha vez
saída do hospital, se vira obriga-
da a volver ao vello oficio. 

Para facer máis eficaz o seu
labor, funda unha casa de acolli-
da, onde as mulleres poden vivir
mentres non encontran unha solu-
ción decente para a súa vida; pero
esta casa, por ser o acubillo de
tantas mulleres de pasado inena-
rrábel, levanta as críticas das xen-
tes ben pensantes, que acusan a
Micaela diante do arcebispo, de
conduta pouco ética, e entón a ca-
sa de acollida recibe a visita de
enviados da Igrexa, que auditan e
tratan de poñer orde na súa obra,
que incluso pretenden apartala
daquel grupo de mulleres de mala
conduta, pero ela, segura do labor
social que está facendo, convence
aos enviados ou simplemente
oponse a seguir as súas ordes. A
quen si vai obedecer en todos os
consellos que lle dá é a Antonio
María Claret, que entende a súa
obra e préstase a aconsellala para
que non perda o seu rol social. 

Posibelmente fose o padre Cla-
ret quen tratou de que a raíña a in-
troducise na corte, para sacala das

linguas do mundo e da vergoña dos
seus familiares, e tamén, por temor
a perder o seu labor, puido ser po-
lo que se presentou diante de dona
Sabela vestida sen o ornato que o
protocolo recomenda. 

María Micaela tivo que loitar
contra a incomprensión da socie-
dade, pero tamén contra as pro-
pias rapazas acollidas, que non
entendían moi ben a súa empre-
sa, que lle rouban a comida, que
andaban con contos por detrás e
que lle inventan historias terri-
bles, segundo ela mesma conta
nas súas memorias. 

Polas calumnias que lle inven-
tan chegan a retirarlle o saúdo as
persoas que outrora máis próxi-
mas estiveron a ela, pero sen em-
bargo, fiel ao seu labor, continúa,
convencida da grandeza da súa
obra, e o tres de xaneiro de 1856,
funda a “Comunidade das Irmás
Adoratrices do Santísimo Sacra-
mento”, que na actualidade conta
con case 200 casas espalladas po-
lo mundo, nas que mandou insta-
lar o lema: “A miña providencia e
a túa fe, manterán a casa en pé”. 

Cando en 1865 se declarou
un andazo de cólera en Valencia,
ela, que xa noutras ocasións
atendera enfermos con esta mes-
ma enfermidade sen se conta-
xiar, foise para prestar os seus
servicios, pero desta vez o bacilo
entrou no seu corpo e María Mi-
caela enfermou, morreu e en
1934 subiu aos altares.♦

Santa Mª Micaela fundadora das adoratrices

Progreso e
saúde
XURXO G. LEDO

Oprogreso e o avance
tecnolóxico parecen
indiscutíbeis.

Podemos mandar artefactos
ao espacio, comunicarnos a
miles de quilómetros de
distancia, construír grandes
edificios e coches cada vez
máis sofisticados. Pero non
menos certo é que os índices
de depresión na mocidade e
en ancianos aumentou consi-
derabelmente.

A calidade e o aumento da
esperanza de vida son
mencionados como factores
que foron mellorando nos úl-
timos anos. A xente enferma
menos e dura máis
aparentemente. As
enfermedades están máis con-
troladas e os servicios
médicos avanzaron considera-
belmente.

O que non parece terse
en conta e o contexto global
no que vivimos, e digo isto
porque namentras nos pode-
mos vivir axeitadamente,
non nos decatamos da canti-
dade de seres que no mundo
e moi próximos, ainda que
non o pareza, sofren e
malviven, chegando a
morrer de fame.

Nos meses precedentes
estábamos todos moi sensibi-
lizados coa invasión de Irak
entre outras cousas polas po-
síbeis vítimas que perecerían
ou quedarían mutiladas e feri-
das. Agora todo parece que
quedou nun pesadelo
temporal, frío e distante que
xa non nos afecta, como non
nos afectan os miles de
mortos diarios en moitos paí-
ses africanos, ou os nenos e
nenas que padecen infínitas
penurias en distintas zonas de
latinoamérica.

O progreso e a saúde
limítanse ao noso contorno
pero sin considerarse as
miles de persoas enfermas
mentais que non saben que
lles acontece e que son
convertidas en aditas a
antidepresivos e outras
sustancias químicas
xeralmente compañeiras para
toda a vida.

Esquizofrenia, ansiedade,
insomnio, alerxias múltiples,
asma e angustia son algúns
dos padecementos que se
converteron en normais e que
parece temos que pagar como
prezo polo progreso.

Outra patoloxías non tipi-
ficadas como tal son a falla
de esperanza, a incredulidade,
a venda da dignidade por un
prato de empanada, con carne
o caldeiro e unha ración de
polbo. Ou o síndrome post-
subvención dos mariñeiros
que comeron quente perante
unha época de marea negra
entregando a súa alma ao de-
mo e agora non saberán
explicar porque só teñen
gañas de beber e esquencer.♦



Tras o exemplo de José Goñi, o
meu director na Noite e no Co-
rreo Galego, é de caixón tratar de
quen presidiu o Consello de Ad-
ministración da Editorial Com-
postela,propietaria de tales xor-
nais. Cando entrei na súa redac-
ción conxunta, en xaneiro de
1947, o presidente era un señor
pequeniño, chamado D. Xulio
Reguera, corredor de Comercio
na plaza compostelana. Disfruta-
ba polo seu posto, que era algo así
coma a axencia local da Bolsa, da
confianza dos irmáns Saenz Díez,
donos da Editorial, e doutras per-
soas máis infelices, que deposita-
ron todo o seu diñeiro nas mans
de D. Xulio; coma foi o caso da
señora Esperanza, a da Casa do
Asesino; a cociñeira máis enxebre
e famosa do Santiago prebélico. 

AD. Xulio Reguera, na-
quil tempo da fame, in-
teresáballe moito a ali-

mentación da xente do pobo, e ad-
miraba de abondo o suculento co-
cido que xantaba Pita, namentras
xiraba a rotativa da Noite, da que
era mozo auxiliar de Uxío, o ma-
quinista dela. Á mentalidade do
noso presidente semelláballe un
disparate que da pousada dos so-
gros de Pita lle levaran, a cotío, un
xantar tan pantagruélico; sen ter
en conta que o sogro era ademais
chófer dos Méndez Brandón. 

Mais, non é cousa de poñer
aquí a semblanza daquel home
pequeniño, que poido ser, xa da-
quela, o exemplo burgués dun
novo cadro de Os vellos non de-
ben de namorarse... cando admi-
nistran os cartos doutros. 

■ PERSONIFICACIÓN MONU -
MENTAL . Ante o inconcebíbel tér-
mino da confianza naquel señor
miudo e de tan bos costumes, os
donos da Editorial Compostela,e
Goñi moi especialmente, enco-
mendaron a presidencia á persoa
que mellor encarnaba as virtudes,
virtuais, da boa sociedade com-
postelá. A que personificaba, coa
súa corpulencia e estatura a cida-
de monumental. Somentes o
Marqués de Figueroa, D. Xoan
Gil Armada, podería facerlle
sombra, certamente lanzal, na ci-
dade xacobea dos Alvite, a don
Luís Sánchez Harguindey. Pois
tal era o nome e os apelidos do
novo presidente do Consello da
Editorial Compostela,e que o se-
ría durante o periodo que exercín
a dirección dos seus xornais.
Apelidarse Sánchez siñificaba un
parentesco próximo cos Sánchez
Guisande, familia que dou, e dá,
notabilidades de variada índole, e
sexo, á galería de figuras santia-
guesas. Se ben o ser Harguindey,
manifestaba pertecer á linaxe dun
dos numerosos curtidores vascos
que implantaron a súa industria
en Galicia, no século XIX. Dis-
persas por todo o país, aínda que-
dan os restos de tales tenerías que
en Santiago construiron, por
exemplo, os Harguindey, nas ri-
beiras do Sar e do Sarela. 

■ A EXTRAORDINARIA COLEC -
CIÓN DE D. LUÍS. Se ben coido que
todos os irmáns Sánchez Harguin-
dey exerceron a mediciña Xoan,

foi director da Maternidad María
Cristina en Madridr o máis novo
exerceu no Perú, e cando volvéu á
terra, levou no seu Balilla a Valle-
Inclán, en busca do pazo que nun-
ca foi. Sen esquecer ao curmán D.
Tomás Harguindey, xefe médico
da emigración en Vigo. Nen em-
bargante, D. Luís nunca viviu fóra
de Santiago, onde foi médico titu-
lar, ou de Asistencia Pública Do-
miciliaria, e médico do Manico-
mio de Conxo, propiedade entón
dunha insólita entidade, controla-
da económicamente pola Mitra. 

Mais D. Luís non era un dos
psiquiatras do Manicomio, se-
nón o cardiólogo, e cada probe
tolo que ingresaba nil, abríalle
unha ficha, e tras auscultalo coi-
dadosamente, e facerlle logo un
cardiograma, se advertía que era
doente do corazón, continuaba
vixiando e anotando a evolución
da súa doencia ata que, cos anos,
o alienado morría. Entón o Dr.
Sánchez Harguindey lle practi-
caba a autopsia, para confirmar
ou rectificar o diagnóstico que
figuraba na respectiva ficha. E o
corazón do demente pasaba a in-
corporarse á extraordinaria co-
lección de corazóns que gardaba
D. Luís nun armario do seu fo-
gar, na rúa Xeneral Pardiñas. 

Tiven o privilexio de admi-
rala –contendo a miña in-
nata repulsión a ver canto

resto anatómico se trata– máis
dunha vez, dada a directa relación
que mantiña co presidente da no-
sa editorial. Tanto que mantiven
con D. Luís, unha longa entrevis-
ta, publicada en El Correo Galle-
go, na que ponderaba a excelen-
cia de seu traballo de conserva-
ción dos corazóns en formol.
Dentro, cada un, dunha caixa rec-
tangular de material plástico.
Obra, ben feita, do seu chófer, Pe-
pe, moi manitas, que levaría des-
pois, nunha furgoneta, a arrepian-
te colección do cardiólogo com-
postelán polos congresos científi-
cos nas que a foi mostrando. 

O Dr. Sánchez Harguindey
presentábaa naqueles congresos
de cardiólogos coma a millor co-
lección de corazóns existente no
mundo, e rubricaba coa súa
constante muletilla, ¿Verdad?
¿Verdad?, a certeza do que pro-
clamaba. Non había dúbida de
que era unha verdade coma a Ca-
tedral de Santiago. 

■ O MÉDICO DOS ARCEBIS -
POS. Co Cabildo da Catedral e
coa Mitra sostiña D. Luís, dende
sempre, moi boa conexión. Era o
médico preferido dos coengos e o
de cabeceira dos arcebispos. Un-
ha sorte de arquiatra pontificio
dos pontífices xacobeos. Singu-
larmente, de don Fernando, car-
denal Quiroga Palacios, cuia fi-
gura de Príncipe da Iglesia sería a
única que superou a súa en monu-
mentalidade na máxima cidade. A
súa corpulencia era semellante e a
amizade entre aqueles dos gran-
des homes chegou a ser moi ínti-
ma. Así ocorreu que estando to-
mando café Don Luís con Don
Fernando, nun domingo, despois
de xantar no Palacio Arcebispal,
sufriu o Cardenal Quiroga un tre-
mendo ataque cardíaco. 

Oreputado cardiólogo
compostelán púxose
de contado a dar un

masaxe sobre o corazón do Arce-
bispo de Santiago, namentras o
mordomo diste, D. Camilo Gil
Atrio, chorando, chamaba telegra-
ficamente ao Aero Club,onde su-
poñía que naquel intre se atopaban
facendo tertulia distintos médicos. 

Efectivamente, alí estaban, en-
tre outros, Xerardo Fernández Al-
bor e máis o traumatólogo Álvarez
Álvarez, que acudiron a toda me-
cha. Atravesando a Catedral, e
saindo pola porta da Azabachería;
sustituiron inmediatamente o mo-
numental cardiólogo na súa masa-
xe, cando D. Luís xa estaba nun
tris de estoupar de cansancio. Saeu
daquel trance o Cardenal Quiroga,
que algúns anos despois finaría en

Madrid, tamén dun infarto, na-
mentras presidía a Conferencia de
Metropolitanos, sen que poidera
contar coa urxente asistencia dos
médicos da Fonte Limpa. 

■ MOITA CASUALIDADE . Pre-
sidía aos seus colegas na delega-
ción do Colexio Médico en San-
tiago, o Dr. Sánchez Harguindey,
que recoñecían así a súa presiden-
ciábel figura, evidenciada á frente
da Editorial Compostelae noutras
entidades. O contacto na Editoral
cos Saenz Díez, fillos de Dona
Isabel, a filla de Simeón García,
motivou que cando esta creou o
entón modernísimo Sanatorio de
Nosa Señora da Esperanza,no re-
cinto da cidade universitaria, en-
comendara a Don Luís a organiza-
ción e dirección do novísimo cen-
tro sanitario. Foi a culminación da
brillante carreira médica do car-
diólogo santiagués. 

Fun atrasando a escritura
do seu exemplo, que se-
guiría inmediatamente ao

de Goñi, por ter que ingresar un-
ha semana no Hospital Xeral de
Galicia, e o mesmo día no que
vou a rematalo impresióname
ler, no xornal Galicia Hoxe, a es-
quela de Luís Sánchez-Harguin-
dey Pimentel, o morgado de Don
Luís. ¡E moita casualidade! 

Puxera o antigo xefe do SEU
galego a súa esperanza de vida no
polémico fármaco Bio-Bac, que
foi para il bálsamo da súa doenza,
durante certo tempo, ata deixar de
ter efecto. Mais, na hora do pasa-
mento do fillo maior de D. Luís,
vale máis a pena recordar que sen-
do secretario de Estado do Minis-
terio do Interior, no Goberno de
Leopoldo Calvo Sotelo, foi o im-
pulsor da comisión de subsecreta-
rios que o 23-F gobernou o estado
español, á beira do rei Juan Carlos
I. ¡Sen a previsión de Luís Sán-
chez-Harguindey Pimentel, sabe
Deus o que ocurriría!♦

Hospital Xeral de Galicia, 1-VI-2003
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Anacos de Borobó

Medallas 
FRANCISCO CARBALLO

OGoberno da
Xunta de Galiza
é pródigo en

medallas: de Castelao,
Galiza. Unha excelente
forma de exercer esa
prodigalidade podía ser
a utilización da lista de
teléfonos e o sorteo.
Mais a Xunta de Fraga
sérvese doutros medios:
paga servicios, acode a
nomes ambiguos,
premia o
compradádego e
responde á psicanálise. 

A revisión dos
premiados con estas
medallas dá resultados.
Pouco a pouco
aparecen na nómina
personases curiosos,
cipaios, bífidos... O
pintor Goya acadaría
lenzos de vigor infindo.
Freud tería para
estudios médicos.
Porque as medallas de
Fraga dinse Galiza ou
Castelao, pero son as
medallas Prestige:
temos praias de area
miuda que, ás veces,
agachan fuel e más
abaixo está o pecio con
petróleo. Cada día
agasalla con 700 quilos
ao mar. Contamina de
Portugal a Galiza ata
Bretaña. E o goberno
de Fraga: promesas,
mensaxes de grandeza;
na realidade, só
sumisión á Moncloa, só
encubrimento da
contaminación. 

Cabe
preguntarmos: ¿Cómo
aceptan tal medallismo
persoas dignas, galegas
de toda a vida,
gloriosos mecenas e
mulleres de ben?
¿Pódese participar nun
banquete
antropofáxico?
¿Pódemos subirmos ao
“tinglado da vella
farsa” que roe os osos
deste país, que devora
a súa riqueza,
dignidade e futuro? 

A farsa leva anos,
mais neste 2003
superouse a si mesma.
Medallas a Cascos e os
que lle seguen. Fraga
quítase a carauta e
aparece como é; nada
de conversións á
tolerancia, serve ao seu
amo, destripa os
enganados feudatarios,
exerce de pretor. O
autor do “buho
gallego”, s. XVII,
convocara a unha
asemblea a distintos
paxaros, símbolos dos
reinos, para un torneo.
Todo moi clásico e
divertido. Fraga
convoca a paxaros de
coidado para engulir
Galiza no desprezo e na
pornografía. A aldraxe
dos símbolos reprime
por riba da aldraxe ás
persoas.♦♦

O exemplo de D. Luís Sánchez Harguindey

Inauguración do Sanatorio de La Esperanza en Santiago. De esquerda a dereita, o arquitecto Jenaro de la Fuente, Borobó, Ramón
Baltar, Luís Sánchez Harguindey e Alfonso Rivero de Aguilar. (Foto: Ksado)



ArAr teixoteixo
■ MÚSICA

MUTENROHI
Maio é o traballo que esta
banda de folc actual vai
presentar o sábado 14.

O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

ÁRBORES
DOS NOSOS BOSQUES
Susana Domínguez e Ez-
quiel Martínez expoñen,
baixo este título, na sala Ju-
lián Trincado(Casa Grande
de Viloira), en horario de
19 a 21 h. de luns a venres.

CastrCastro de Reio de Rei
■ EXPOSICIÓNS

A MEMORIA DUN POBO
Museos de Galicia. A Me-
moria dun Poboé unha
mostra producida polo
Consello Galego de Muse-
os que contén información
escrita e gráfica sobre as 29
entidades que constituen o
citado Consello. O Museo
do Castro de Viladongaal-
bergaráa ata o 30 de xuño.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI
Dentro do ciclo adicado a
Adolfo Atistaráin e Federi-
co Luppi poderemos ver La
discoteca del amor(1980) o
xoves 12 ás 20:15 h.; La pla-
ya del amor(1979) o venres
13 ás 18:15 h.; El último
tren ( 2002) proxéctase o sá-
bado 14 ás 20:45 h. e o luns

16 ás 20:15 h.; La lei de la
frontera (1995) o xoves 19
ás 18:15 h. e Lisboa (1998)
o venres 20 ás 18: 15 h. mais
o sábado 21 ás 20:45 h. O
outro ciclo desta semana de-
dicase a John Ford, e nel
poderemos ollar O último
hurra (1958) que se vai pa-
sar o venres 13 ás 20:45 h. e
o sábado 14 ás 20:45 h.; O
sarxento negro(1960) pro-
xéctase o martes 17 e mérco-
res 18 ás 20:15 h.; o venres
20 ás 20:45 h. e o sábado 21
ás 18:15 h. poderemos ver
Quen matou a Liberty Va-
lance(1962). Máis informa-
ción en www.cgai.org. 

ARTE NO CELULOIDE
O Museo de Belas Artes
vaise tornar nunha sala de
cinema na que se van exhi-
bir fitas que enuncian as di-
versas formas nas que están
presentes as artes plásticas
e a arquitectura no cinema;
o martes 17 proxéctase, A
muller do cadro (Fritz
Lang, 1944). Previa á pro-
xección impartirase unha
charla por un especialista.

■ EXPOSICIÓNS

ARQUITECTURA
NA COSTA DA MORTE
Fai un percorrido polas
construcións máis destacá-
beis desa zona e poderá vi-
sitarse no Colexio de Arqui-
tectosata o 28 de xuño.

CASTELAO
A CARÓN DO MAR
A agrupación cultural Ale-
xandre Bóvedaacolle, ata o
21 de xuño, esta mostra.

FINA EIROS
Expón as súas pinturas no
hotel Meliá María Pitaata
o 27 de xuño.

FERNANDO FRAGA
A sala Bomobacolle unha
mostra das súas pinturas ata
este xoves 12 de xuño.

CUN PÉ NA LÚA
Ata o 15 de xuño, esta co-
lección das obras de R. As-
tray poderá ser visitada na
galería Arte Imagen.

POR ESTE CAMIÑO
Carmen Pau expón as súas
obras baixo este título na sala
4 Ingletesata este sábado 14.

MARUXA OLAVIDE
Os seus óleos están expos-
tos na galería Winterthur.

ANSELADAMS
A Fundación Barriéamosa,
en primicia mundial, esta
mostra antolóxica, organiza-
da polo Museo Interna-
cional de Fotografía e Cine
George Eastman House de
Rochester, Nova York. Cen-
to e medio de fotografías es-
tudian a súa carreira artística
entre 1920 e 1976, concen-
trándose de xeito especial na
súa etapa máis fecunda, pos-
to que a meirande parte das
obras da exposición son an-
teriores a 1950. Imaxes ori-
xinais positivadas por
Adams, a maior parte son
vintagesrealizadas na mes-
ma época que os negativos.

Inclue o primeiro portafolios
de Adams do ano 1927, con
orixinais pouco comúns e
chamados Parmelian Prints
(papel-xelatina-prata), sendo
esta a primeira vez que se
amosa na súa totalidade. Ata
o 21 de setembro.

SEOANE E A VANGARDA
Os seus mestres, os seus
amigos: Henri Matisse, J.
Torres-García, Pablo Picas-
so, Fernand Léger, Manuel
A. Cruz, Carlos Maside,
Francisco Bores, Maruxa
Mallo e Óscar Domínguez,
constituen a exposición que
axuda a contextualizar o
universo creador de Luís
Seoane e serve para inaugu-
rar a nova sede da Funda-
ción Luís Seoaneno vello
Cuartel de San Francisco.
Ata o 9 de xullo. A colec-
ción permanente de Seoane,
a súa biblioteca de arte e ar-
quivos persoais estarán a
disposición do público nos

catro mil metros cadrados
da nova sede da fundación

VENENOSOS
POR NATUREZA
A Domusacolle ata o mes
de setembro esta mostra.

EVOCACIÓNS
Este é o título da mostra
que Helena Priegue ten
aberta na biblioteca pública
M. González Garcés.

DARÍO ÁLVAREZ BASSO
Expón, xunto con Tono
Galán e Xurxo Oro Claro,
as súas obras no Centro de
Arte Atlántica.

■ MÚSICA

LOS DELTONOS
O grupo de rock cántabro
volve após de seis anos de
silencio voluntario. Estarán
o sábado 14 na sala Punto 3
ás 21:30 h.

FESTIVAL MOZART
Continúa este evento musi-
cal que inclúe no seu progra-
ma a ópera Die Entführung
aus dem Serail, que podere-
mos escoitar o sábado 14 e o
luns 16 de xuño no Pazo da
Óperaás 20 h.. Outra ópera,
Zaide, vai ser interpretada o
domingo 17 e o martes 17 no
teatro Rosalíaás 20 h.

CullerCuller edoedo
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR
DE GALICIA
Oportunidade de mergu-
llarnos, a través desta
mostra fotográfica, no
mundo submariño do no-
so país, resultado de 25
anos de traballo de Xosé
Luís González. Ata o 29
de xuño na aula da natureza
Juan Lembeye(O Burgo).

AA EstradaEstrada
■ TEATRO

MOMO
O texto de Michael Ende su-
birá ao escenario do teatro
Principal adaptado por Tea-
tro do Morcegoo venres 13.

FeneFene
■ EXPOSICIÓNS

LOLA OVIEDO
A coruñesa mostrará os
seus tapices na Casa da
Cultura do 16 ao 28 de xu-
ño. Emprega, fundamen-

talmente, cordas de xute
tinxidas artesanalmente, asi
como, tamén, lá, seda, rafia
e algodón. As composi-
cións son de cores moi vi-
vas sendo propias ou inspi-
radas en obras de Klim,
Klee, Kandinsky, Hundert-
wasser ou Ana Pillado.

FerrFerr olol
■ EXPOSICIÓNS

MIRAXES
O fotógrafo Vari Caramés
leva o seu traballo, ata fi-
nais de agosto, ao C.C. To-
rrente Ballester.

UN SÓ SABOR
Pamen Pereiratitula deste
xeito as pinturas que expón
no C.C. Torrente Ballester.

CARLOS RIAL
Unha mostra das súas obras
pode visitarse no C.C. To-
rrente Ballester.

RUBÉN RAMOS BALSA
Ata o domingo 15 de xu-
ño, no C.C. Torrente Ba-
llester poderemos ollar o
seu traballo.

GRAVADO CAIXANOVA
As obras que conforman es-
ta bienal van estar expostas
no C. C. Torrente Ballester.

FOTOGRAFÍA AMBIENTAL
O Ateneoabrirá, ata o 20 de
xuño, unha mostra fotográ-
fica cos traballos enviados
ao XIII Certame de Foto-
grafía Ambiental.

SUSO BASTERRECHEA
Diálogos 2003é o título da
mostra de escultura que
acolle estes días a galería
Sargadelos.

FORON NOVÍSIMOS
Esta mostra colectiva vai
poder ser visitada no C.C.
Torrente Ballester.

CHELO MATESANZ
Xunto con Juan Carlos

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

Aínda resiste na carteleira ga-
lega O lapis do carpinteiro.
Para os que non coñecen a his-
toria de Daniel da Barca e Ma-
risa Mallo, escrita por Manuel
Rivas, vanse esgotando as

oportunidades de ver na panta-
lla un anaco da historia máis
achegada e terríbel de Galiza.
Dirixe o filme Antón Reixa,
coa colaboración do mellor
dos actores do país.♦

O lapis máis fotoxénicoO lapis máis fotoxénico
O O TTrinquerinque
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☞ TORREMOLINOS 73 .
Comedia ambientada no

ano que lle dá título. Peca de fal-
ta de verosimilitude, consecuen-
cia do baixo orzamento, das de-
ficiencias dos actores e da feble-
za do guión. Tampouco o seu
humor resulta convincente. Na-
da que ver con Santiago Segura.

☞ 24 HOUR PARTY PE-
OBLE. Historia da mú-

sica popular en Manchester nos
anos setenta e oitenta. Do punk
ao dance, do haxís ao éxtase e á
cocaína, dos clubes ás casas de
discos... retrato da explosión
musical no norte de Inglaterra.

☞ RELACIÓNS CONFI-
DENCIAIS . Xusto un

pouco antes de que chegue a
temporada xuvenil ao cine estre-
ase esta película de dous mitos
nos seus respectivos sexos e xa
veteranos: Al Pacino e Kim Bas-
singer. Ningún dos dous defrau-
da desde ese punto de vista, aín-
da que a Al Pacino lle toque in-
terpretar a canseira dun relacións
públicas fracasado e metido en

leas. Película mediana, para pa-
sar o tempo a falta doutra cousa.

☞ BLANCA MADISON .
Un local de alterne, sexo

con adolescentes e unha ven-
ganza. Película que mostra un
rostro pouco habitual da Coru-
ña. Entretida, bos intérpretes e
fragmentos en carne viva.

☞ BOWLING FOR CO-
LUMBINE . Extraordi-

nario filme-documental do nor-
teamericano Michael Moore so-
bre a obsesión dos seus conci-
dadáns coas armas. Humor, en-
tretemento e unha profunda re-
flexión sobre a cara oculta dos
Estados Unidos. Imprescindíbel
e para todos os públicos.

☞ MATRIX RELOA-
DED. Como indica a

profecía do Oráculo, para sal-
var a Sión das máquinas de
Matrix, Neo, Morpheo e Tri-
nity teñen que localizar ao con-
tador de chaves para que lles
leve á porta que permite desco-
nectar as máquinas. 

☞ XERACIÓN ROU-
BADA. Para encontrarse

coa súa nai, tres rapazas mesti-
zas foxen do hospicio onde fo-
ron recluídas polo goberno
australiano co fin de “prote-
xer” aos aborixes.

☞ JET LAG. A pesar da
traducción é unha pelícu-

la francesa. Ligue en aeroporto
entre dous caracteres moi dife-
rentes. Comedia de amor que
non pasa do aprobado. Protago-
nizada por Juliette Binoche e o
estimábel Jean Reno, fillo de
exiliados españois que é do me-
llor que ten o cine francés.

☞ O LAPIS DO CARPIN-
TEIRO . O “clásico” de

Manuel Rivas é levado ao cine,
con acerto, por Antón Reixa. Ape-
lícula é máis que unha historia de
amor, ambientada na guerra. Entre
os seus pregues aparecen algunhas
das contradiccións humanas, máis
visíbeis nas situacións dramáticas.
Un bon elenco de actores e un
adecuado antídoto contra o azna-
rismo 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 desexan

retirarse pero antes teñen que sal-
dar 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.♦

CarCar teleirateleira

Esta banda de gaiteiros anda a promover
o  seu novo disco Unha noite non é na-
da: estarán na sala Nasa de COMPOSTE-
LA o xoves 19; soarán no Clavicémbalo
de LUGO a noite do venres 20.♦

TTrr eixaduraeixadura

Fernand
Lèger, do

que ollamos
unha obra,

é un dos
escollidos

para
participar
na mostra

Seoane e a
vanguarda

que
podemos
ollar na

CORUÑA.

Considerados como o grupo rock máis
importante da escena independente espa-
ñola, estarán de xira en terras galegas pa-
ra presentar o seu novo disco Estratexa.
Tocarán na sala Código de Barrasde VI-
GO o venres 13 ás 22:30 h.; o sábado 14
van estar na Punto 3 da CORUÑA ás
21:30 h. Máis información en www.man-
taraysite.com.♦

Manta RayManta Ray

A Fundación
Barrié  da
Coruña
amosa unha
mostra do
fotógrafo
norte-
americano
Ansel
Adams.
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Román, ten unha mostra
no C.C. Torrente Ballester.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

FERNANDO VILLAPOL
No Edificio Administrativo
da Xunta poderemos ollar
unha serie de esculturas súas.

A ESCENA DUNHA ÉPOCA
O centro social Uxío Novo-
neyraacolle esta mostra so-
bre a arquitectura raciona-
lista na cidade das murallas
entre os anos 1930-1950.

JUAN PRADA
As súas acuarelas están ex-
postas na galería Puerta 11.

VICENTE PREGO
A sala Clérigosacolle unha
mostra das súas pinturas ata
o 17 de xuño.

CONFLUENTES
As pinturas de Nolo Suárez
poden ser olladas na Biblio-
teca Pública.

■ MÚSICA

NACH SCRATCH
Este alacantino, considera-
do un dos rappers máis se-
rios da escena española, de-
fende un hip hop máis rela-
xado, cunha mentalidade e
mensaxe máis positiva. Es-
tará no Clavicémbalo o
venres 13.

RITA TAVARES
O primeiro traballo discográ-
fico desta brasileira, Arre-
benta, vai soar a noite do sá-
bado 14 no Clavicémbalo.

MOJO
Esta banda de jazz madrileña
debe o seu característico son
ao seu intenso traballo de di-
recto nos mellores clubes da
capital. Estarán no Clavi-
cémbaloo mércores 18.

■ TEATRO

LAS BICICLETAS
SON PARA EL VERANO
Esta obra de Fernando
Fernán Gómezvai ser re-
presentada no auditorio
Gustavo Freireeste xoves
12 ás 20:30 h.

MacedaMaceda
■ EXPOSICIÓNS

JOÃO DA NOVA
Navegante galego ao servizo
de Portugal, descubridor de
varias illas atlánticas, figura
pouco recoñecida no país luso
e ignorada na Galiza, que está
a ser reivindicada polo investi-
gador Santiago Prol. A mos-
tra, sobre a súa vida, poderase
ollar, durante este curso acadé-
mico, na Biblioteca Municipal
Francisco Carballo,de luns a
venres de 16 a 20 h. As mañás
resérvanse para grupos de cen-
tros de ensino que poden soli-
citar cita no telf. 988 463 001.

Marín Marín 
■ EXPOSICIÓNS

TODOS POLOS
DEREITOS HUMANOS
Ata o 25 de xuño, no ateneo
Sta. Cecilia, poderá visitar-
se esta mostra de carteis.

NENOS DA GUERRA
Fotografías de Gervasio
Sánchez. As imaxes de có-
mo as guerras afectan ás
crianzs, como ás persoas
que pasaron unha infancia
en situacións de guerra. No
museo Manuel Torres.

MonforMonfor tete
■ EXPOSICIÓNS

MARÍA L. VÁZQUEZ
PEDRENDA
Os sus óleos e acrílicos esta-
rán expostos na galería Sar-
gadelosata o 17 de xuño.

OleirOleir osos
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO
Ata o 1 de xullo vai estar
aberta, na Casa da Cultura,
unha mostra das imaxes
captadas por este vello fo-
tógrafo da Costa da Morte.

MARÉ NEGRA
O CEIDA (Castelo de Sta.
Cruz) acolle esta mostra de
imaxes da catástrofe do
Prestige tomadas polo fotó-
grafo Federico García na
Costa da Morte, entre os ca-
bos  do Roncudo e Tourizán.
Durante o mes de xuño, de
luns a venres de 18 a 21 h. e
os sábado de 11:30 a 14 h

OurOur enseense
■ CINEMA

LOLA VENDE CÁ
Esta película vai ser pro-
xectada este xoves 12 ás
20:30 h. no teatroPrincipal
dentro dun ciclo dedicado a
óperas primas do cinema
español.

■ EXPOSICIÓNS

ANA GUERRERO
O Liceoacolle unha mostra
das súas pinturas ata este
domingo 15.

AS PORTADAS
DA HISTORIA
Esta mostra sobre os 150
anos do xornal Faro de Vigo
estará na aula de cultura
Caixanovaata o 29 de xuño.

CARME
GONZÁLEZ BOÁN
As súas pinturas poden ser
contempladas no Ateneo.

CHILLIDA
O CC da Deputación, Edifi-
cio Simeón,acollerá, ata o
15 de xuño, a mostra
Eduardo Chillida, vida e fi-
losofía. Dividida en catro
bloques: libros de bibliógra-
fos ilustrados por Chillida;
esculturas; posters e gravi-
tacións e debuxos figurati-
vos de animais e plantas.
Esta é a primeira exposición
após a súa morte.

A MESMA HISTORIA
40 VECES
Título da mostra que Anto-
nio Figueiras ten no Cen-
tro Cultural da Deputación.

■ MÚSICA

SHOW BIKE AS BURGAS
Con motivo da concentra-
ción motorista interna-
cional van ter lugar unha
serie de concertos. O ven-
res 13 van tocar Sex Mu-

seumxunto con Sol Lagar-
to; o sábado 14 a banda
Burning xunto con outros
dous grupos convidados.

PadrónPadrón
■ EXPOSICIÓNS

AS IMAXES
DE CASTELAO
Mostra fotobiográfica que
está sendo exposta no Claus-
tro do Convento do Carme.

PoioPoio
■ EXPOSICIÓNS

ANA CANCELA
Ten aberta unha mostra de
pintura no Casal de Ferrei-
rós ata o 16 de xuño.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

O ABRAZO DA MORTE
Unha das obras mestras do
cinema negro. A historia da
corrupción dun home ho-
nesto por unha vampiresa,
servida por unha conxun-
ción técnico-artística case
máxica. Organizado polo
cine-clube, proxectarase o
mércores 18 ás 20:15 h. e
ás 22:15 h. no Espacio para
a Arte Caja Madrid.

■ CONFERENCIAS

GALICIA ANTE
O RETO AMBIENTAL
A Fundación Caixa Galicia
acolle na súa aula sociocul-
tural esta conferencia este
xoves 12 ás 20 h.

■ EXPOSICIÓNS

GALICIA EN FOCO
Ata o 20 de xuño, no Pazo
da Culturaestarán expostas
21 olladas de fotoxornalistas
galegos, que se dividen en
dez temas: conflitividade so-
cial, antropoloxía e folclore,
accidentes, relixión, sanida-
de, guerra, paisaxe e urba-
nismo, traballo, animais, co-
municación, festas, romarías
e tradicións. Estas fotografí-
as foron realizadas por pro-
fesionais como Xulio Villa-

rino, Guillermo Sotelo, Xe-
sús Rodríguez Lombarde-
ro, Carlos G. Hervella,
Martina Oubiña Miser,
Sandra Alonso Suárez,ou
Xoán A. Soler,entre outros.

ALEXANDRE BÓVEDA
Recolle a vida e obra do
ilustre galeguista e consti-
túe unha nova homenaxe da
cidade a este fillo predilec-
to. Pode visitarse no Pazo
Mugártegui.

MERCEDESGROVA
Ata o 23 de xuño, a sala
Teucro, acollerá unha mos-
tra das súas pinturas.

ICONOS RUSOS,
CAIXAS LACADAS E
OVOS PINTADOS
A pintura sobre ovos ten, case,
dous milenios de antigüidade e
en Rusia pasou a ser símbolo
da súa artesanía; sobre eles re-
preséntanse temas relixiosos,
antigas lendas, contos clásicos,
paisaxes... a colección que se
presenta é do mestreAntón
Zhuk. Aminiatura de Palekh é
tipicamente popular e naceu

nesta vila rusa, sendo famosos
os iconos desde o s. XVII. As
caixas están feitas de cartón pe-
dra e reflexan costumes, tradi-
cións, festas, contos e aconteci-
mentos históricos. Os iconos
apareceron na época medieval
de Bizancio e píntanse sobre
madeira estucada –ás veces so-
bre metal– e representan sem-
pre temas relixiosos; presidían
as casas e arredor deles realizá-
base a vida familiar e rezábase.
Hai outros, chamados Festas,
sobre temas ou un personaxe
principal. No Espacio para Ar-
te de Caja Madrid.

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.

O PorriñoO Porriño
■ EXPOSICIÓNS

XOSÉLOIRA
No Círculo Recreativoesta-
rán expostas as súas pintu-
ras ata o luns 16 de xuño.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

X. M. “POLDRAS”
Os seus gravados poden
ollarse noMuseo Etnolóxi-
co, nunha mostra titulada
Tanllas, ata o 27 de xuño.

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.

IMAXES MAIORES
Esta mostra fotográfica, ho-
menaxe aos maiores, patro-
cinada por Caixa Galicia,
estará aberta na Casa da
Cultura ata o 27 de xuño.
Nela poderemos ollar os tra-
ballos de Óscar Cela, An-
drea Costas, Fran Herbe-
llo, Enrique Liste, Zoraida
Marqués, Jorge Meis e
Cristina Rodríguez.

SamosSamos
■ EXPOSICIÓNS

RESTAURACIÓNS
DO MOSTEIRO
O mosteiro de San Xulián
acolle unha mostra sobre as

N
º 

1.
08

6 
●

A
no

 X
X

V
I 

●

D
o 

12
 a

o 
18

 d
e 

xu
ño

 d
e 

20
03

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

Exposición inaugurada o martes 10 de xuño no Kultur
Laden Marburg,en Mamburgo (Alemaña), onde perma-
necerá ata o 10 de xullo. O pintor galego Dom Valeiras
naceu en Cortegada en 1953 e foi un dos pais da movida
viguesa. Retoma vintedúas láminas de Castelao e reinter-
prétaas á luz da cor, incluíndo a tradución dos pés ao ale-
mán. Este traballo é froito da súa estancia en Centroeuro-
pa e procura a revitalización e actualización da dimensión
estética e intelectual da señeira figura de Castelao.♦

VValeiras versus Castelaoaleiras versus Castelao

MARCHA PORMANIÑOS
Organizada polo concello de FE-
NE, terá lugar o domingo 22 de xu-
ño con saída ás 10:30 da SCR O
Pote. O percorrido, de algo máis
de tres horas, inclue o muíño de
Emiliano, o castro das Escadas, fa-
chada do pazo dos Montenegro,
restos do cine Adriano, igrexa ve-
lla de Maniños, mina de Cabezón
e os restos da pirotécnica. Inscrip-
cións na Secretaría da Comisión
de Cultura (Avda. de Naturais 44,
entrechán) ata o venres 20 de 9:30
a 14 por 6 euros.♦

CAMIÑOS DA MEMORIA
O Colectivo Camiñosda CORUÑA
organiza unha serie de roteiros. Este
domingo 15, vai ter lugar o roteiro
do Gato, cunha visita a Ferrería e
Mazo da Ponte de Xora, Ois, Picha,
Fervencendo e Fonte do Oso. A ins-
cripción para participar nos roteiros
é de 1,5 euros. 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 na páxina elec-
trónica http://colectivocaminos.ies-
pana.es.♦

En RotaEn Rota

Mostra fotográfica organizada polo
Colexio Profesional de Xornalistas
que trata de reflectir a emoción,
tensión, dramatismo e mobiliza-
ción social derivadas da catástrofe
do Prestige.Tamén é un testemuño
de solidaridade cos afectados por
parte dos milleiros de voluntarios
que traballaron nas costas. Consta

de 103 fotografías entre as que des-
tacan os traballos de Xurxo Loba-
to (premio Ortega y Gasset) e as
imaxes de Luís Magán (Premio
Nacional de Fotografía). Pódense
coñecer no Auditorio do CARBA-
LLIÑO , ata o 15 de xuño; e na sede
da Deputación Foral de Bizkaia, en
BILBAO , ata o 30 de xuño.♦

Maré NegraMaré Negra

Esta banda de “funky andaluz em-
brutessío”, anda a presentar o seu
segundo traballo En el planeta
Aseituna, doce temas embrutecidos,
divertidos e reivindicativos, cheos
de ritmo e aliñados co seu particular
sentido do humor. Tocará no Clavi-
cémbalode LUGO o xoves 12; no

Playa Clubda CORUÑA, o venres
13 a partir das 00 h; na sala Código
de Barrasde VIGO van estar o sá-
bado 14. Fan un funk-rock diverti-
do e reivindicativo cheo de ritmos e
aderezado co seu particular sentido
do humor. Máis información en
www.ofunkillo.com.♦

O `Funk`IlloO `Funk`Illo

A banda de
jazz

madrileña,
Mojo

toca no
Clavicémbalo

de LUGO o
mércores 18.

Vinteuna
olladas
de foto-
xornalistas
do país
están
expostas no
Pazo da
Cultura de
PONTEVEDRA
dentro da
mostra
Galiza
en foco.
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dúas restauracions que so-
freu en 1880 e 1951.

SantiagoSantiago
■ ACTOS

XORNADA
SOBRE TEATRO
A sala Yagovai acoller unha
xornada adicada a reflexio-
nar sobre a programación
teatral e a tratar de ofrecer
unha nova proposta. Será o
sábado 14 e está organizada
polo Foro Teatral de Sada.

■ CINEMA

MARIE JO E OS
SEUS DOUS AMORES
Este drama francés vaise pro-
xectar ata o venres 13 na sala
Yago; ás sesións son ás 18 h.,
20:15 h. e 22:30 h. Informa-
ción en www.salayago.com.

VERSIÓN ORIXINAL
Desde o luns 16 e ata finais de
mes, a sala Yagoacolle no seu
horario habitual (18 h., 20:15
h. e 22:30 h) un ciclo de pelí-
culas en versión orixinal.

■ CONFERENCIAS

ESTRUTURAS
FINANCEIRAS ENEUROPA
A Fundación Caixa Galicia
acollerá unhas xornadas so-
bre este tema o venres 13 e
o sábado 14.

SOBRE LINGUA E
CULTURA GALEGA
Víctor Freixanes falará so-
bre este tema o luns 16 ás
20 h. na Aula Sociocultural
Caixa Galicia.

■ EXPOSICIÓNS 

TERAPPAINTING
As pinturas de Manolo Di-
mas expóñense baixo este
título na galería C5 Colec-
ción. Ata o 26 de xullo.

ALBERTO GULÍAS
Na galería José Lorenzo
(Franco, 3-1º) poderemos
ollar a súa mostra El buen
salvajeata o 30 deste mes.

ÁNGEL SEVILLANO
No Museo do Pobo Galego
poderemos visitar unha
mostra antolóxica ata o 25
de xuño.

PLÁCIDO CASTRO
Mostra foto biográfica so-
bre este insigne galeguista
que poderemos ollar na ga-
lería Sargadelos.

A BELLE OTERO,
UN SOÑO DE ESTRELA
O pazo de Fonsecaacolle
unha mostra sobre a figura
desta artista.

ÁNXEL CASAL
A galería Sargadelosten
aberta unha mostra sobre a
súa figura. Ata finais de xu-
ño tamén se pode ver a
mostra De Novo.

YOLANDA HERRANZ
Hai unha mostra das súas
eculturas na Fundación To-
rrente Ballester.

JAVIER RIERA
Ata o 23 de xuño pode ver-
se o seu traballo na galería
Paloma Pintos.

DOUS ANOS
DÁNDOLLE VOLTAS
Renata Otero titula deste
xeito a mostra que ata o 20
de xuño se pode visitar na
galería Espacio 48.

JAVIER CORREA
Ten unha mostra de pintura
aberta na sala SQC ata o 20
de xuño.

IMAXES DO SOÑO
EN LIBERDADE
Este é o nome da exposición
que amosará películas inédi-
tas filmadas por Eugenio
Granell en colaboración co
Centro Galego de Artes da
Imaxe.A Fundación Granell
ademais celebra os seus oito
anos de funcionamento cun-
ha exposición de parte dos
seus fondos. A través desta
exposición preténdese dar a
coñecer algunhas das obras
que tanto Granell como a súa
muller Amparo foron doan-
do para que a fundación se
manteña como un grande es-
caparate da arte surrealista. A
mostra tenta ser un fiel espe-
llo e unha afirmación da vida
de Eugenio Granell que re-
presenta toda unha época da
actividade creadora que mar-
cou o século XX. “Fondos de
la Fundación Granell” mos-
tra obras do artista que van
desde óleos, pasando por de-
buxos e esculturas. Pazo de
Bendaña, ata finais de ano.

SILENO
Baixo o nome deTebra azul
o artista portugués mostra os
seus debuxos (16 deseños) e
unha escultura. Na galería
Citania (Agalia de Abaixo
39) ata o 20 de xuño.

KEITH HARING &
WILLIAM BURROUGHS
As obras dunha e os textos
do outro están expostos na
galería C5colección.

O XENIO
DA CARICATURA
Esta mostra adicada a Ho-
noré Daumier poderá ser
visitada, ata o mes de xullo,
no Auditorio de Galicia.

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, fotografí-
as 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 pode-
remos ollar ata o 29 de xuño.
Se a base narrativa de Olladas

Cómplices foron relatos de
Paul Auster, Edgar Allan Poe
e Salvador Elizondo, para Xo-
gos de Escalaescóllense tex-
tos de Marcel Proust, Jorge
Luis Borges e Jonathan Swift
e entre os artistas reunidos es-
tán Mónica Alonso, Stephan
Balkenhol, June-Bomb Bark,
Frank Breuer, Filipa César,
William Engelen, Suso Fandi-
ño, Ellen Harvey, Andrés Pi-
nal, Karin Sander, Thomas
Schütte, Baltazar Torres...

CIUDADES/INFRAGANTI
Fotografías de Chema
Pardo, ata o 1 de xullo na
Igrexa da Universidade.

■ MÚSICA

LOS REYES DELKO
Este grupo de blues  dará
un concerto, este xoves 12
ás 22 h., na sala Nasa.

DOUCE MÉMOIRE
Denis Raisin Dadre dirixe
esta agrupación que inter-
pretará cancións vilanescas
napolitanas o xoves 19 ás 21
h. no Auditorio de Galicia.
A entrada custa 12  euros.

SoutomaiorSoutomaior
■ EXPOSICIÓNS

MARÍA PRESAS
A artista ten unha mostra da

súa obra aberta noCastelo.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

FRANCISCA DE PAULA
Xunto con Aida Pérez,expón
no Paradorata o 30 de xuño.

RAFAEL
ROMERO MASIÁ
Natural de Santiago (1953),
onde é profesor de debuxo
artístico na Escola de Artes,
ten numerosas exposicións
individuais e colectivas asi
como abundantes premios.
Mostrará os seus lenzos na
galería Trisquel e Medulio
ata o 6 de xullo.

VVigoigo
■ CINEMA

LE GOÛT DES AUTRES
Dentro do ciclo da Alianza
Francesa poderemos ollar
esta película, de Jaoui, este
venres 13 ás 20:30 no Audi-
torio do CC Caixanova.

■ CONFERENCIAS

O INTERVENCIONISMO
DOS EE UU
O pub A Revolta(rúa Real)
serve para a charla que da-
rá Celso López-Pazosso-
bre este tema, o venres 13
ás 20 horas, acto que orga-
niza A Revolta.

■ EXPOSICIÓNS

INSTITUTO CAMÕES
A Casa Arines,o edificio
laico máis antigo da cidade,
sede do Instituto Camões,
acollerá a mostra de artes
plásticas das xoves artistas
portuguesas Catarina Pe-
reira, Eduarda Ribeiro,
Joana Reise Mónica Silva
ata o 8 de xullo.

PINACOTECAMUNICIPAL
Este venres 13 ás 12 inau-
gurarase a Nova Exposi-
ción Permanente da pinaco-
teca municipal no Pazo-
Museo de Castrelos.

ARTURO FUENTES
Os seus Prototipos para

SEMINARIO INTERNACIONAL
DE TRADUCIÓN
Que se celebrará na Casa da Culturade
Rianxodo 19 ao 21 de xuño. Convocado
pola Asociación Interuniversitaria Ami-
gos da Universidade Libre Iberoameri-
cana en Galiciae coa colaboración de
distintas entidades, quere establecer liñas
comúns entre as comunidades hispanas,
os seus creadores e as súas linguas, para
o que realiza estes encontros arredor das
linguas galega, portuguesa e española,
sendo este ano a italiana a convidada. A
UNED recoñece 1 crédito de libre confi-
guración. O seminario supón o recoñece-
mento de 25 horas lectivas. O xoves 19
participará Antonio Domínguez Rey
con Posibilidad e imposibilidad de la
traducción poética;Pedro Aullón de
Haro, con La traductología literaria;
Xosé A. López Silvacon Tradución clá-
sica e sistema editorial galego. Relación,
problemática e posibilidades;Lowri
Carin Jonescon A política da tradución
no País de Gales;Simone Pisanocon
Traducir do sardo: estratexias perante a
falla dun padrón aceptado por todos.O
venres 20 participarán: no obradoiro de
Escritura, Antonio Domínguez Rey;no
obradoiro de Tradución, Xavier Frias
Condee Anxo Fernández Ocampo;so-
bre os Problemas de tradución na poesía
galega e romena contemporáneafalará
Carmen Mejía Ruiz; Cinema, biblia e
tradução: o São Jeronimode Julio
Bresssane,será apresentado por Jesusa
Pires Ferreira, que tamén falará sobre
Traduzindo pensadores da oralidade
(por uma poética da tradução). E o sá-
bado 21 haberá un encontro co poeta ita-

liano Fabio Scotto; sobre El gallego,
una de las fuentes de la jarcha andalu-
sí, falará Mahmud Sobh; presentarase a
páxina electrónica de AULIGA e remata-
rase cun recital poético no que intervirán
os poetas presentes no seminario. Infor-
mación e inscripcións nos telf. 981 843
629, 913 986 860 e 981 866 663.

RAMÓN PIÑEIRO DE ENSAIO
A editorial Galaxia convoca este pre-
mio co obxectivo de fomentar o pensa-
mento e a reflexión en clave galega.
Pódese participar con textos orixinais e
inéditos en galego, cunha extensión en-
tre 200 e 300 mil caracteres, incluídos
espacios. Presentaranse por quintupli-
cado en formato DIN A4 mecanografa-
do a dobre espacio por unha soa cara. O
tema é libre e evitarase o enfoque da in-
vestigación especializada ou un carác-
ter estrictamente académico. Os orixi-
nais serán enviados, antes do 15 de se-
tembro, por correo certificado, baixo
plica, á editorial (Reconquista 1,
36201, Vigo), indicando o nome do
certame no sobre. O premio único que
se establece é de tres mil euros e unha
escultura conmemorativa; o texto será
publicado pola editorial. O fallo do pre-
mio farase público o 15 de decembro.

MARATÓN PINTORARGÜELLES
Este maratón de debuxo, pintura e foto-
grafía, único en Galiza, vai ter lugar o
domingo 15 de 10 h. a 15 h. no muíño de
Acea de Ama (Culleredo).  Poderán par-
ticipar todas as persoas residentes na
mancomunidade de concellos, nas cate-
gorías de DEBUXO E PINTURA: alevín (ata

8 anos), infantil (8-12 anos), xuvenil
(13-18 anos), adultos (19-60) ou vetera-
nos (máis de 60 anos); na modalidade de
FOTOGRAFÍA as categorías son: infantil
(ata 12 anos), xuvenil (ata 18 anos) e
adultos (máis de 18 anos). Para o debu-
xo e pintura, a organización porá a dis-
posición dos participantes material bási-
co, pero cada concursante poderá levar o
seu. Para as fotografías, as persoas leva-
rán a súa propia cámara e a organización
daralles un carrete e cada participante
elixirá 3 fotos coas que queira concursar.
As inscricións poderán realizarse con
antelación chamando ao 981 665 597 e
os premios entregaranse o 20 de xuño.

CURSO DE DANZA
CONTEMPORÁNEA
O centro de teatro e danza A Artística
(Barcelona 35, Vigo) organiza este cur-
so para todas aquelas persoas interesa-
das en ampliar os seus coñecementos
en danza. Desenvolverase entre o 16 e
o 20 de xuño con horario de 14 a 16:30
h. e vai estar impartido por Pere Jané,
bailarín formado no Institut de Teatre
de Barcelona e que participa en moitos
obradoiros e cursos en Europa e nos EE
UU. O curso está enfocado a ampliar a
nosa capacidade receptiva a través da
exploración do movemento e da danza,
a desenvolver a percepción, intuición e
a alerta. O prezo é de 90 euros para os
socios e 120 para os que non o sexan.
Máis información no telf. 986 425 392.

CURSO INTERNACIONAL DE CANTO
O Instituto Galego das Artes Escénicas
(IGAEM) organiza este curso, que im-

partirá  Helena Lazarska, do 20 ao 30
de xullo no Auditorio da Universidade
de Santiago de Compostela.O prazo de
inscrición no mesmo remata o 1 de xullo
e debe efectuarse no IGAEM (Pavillón
de San Lázaro s/n, Santiago). Para máis
información chamar ao  981 577 128.

CICLO XÓVENESINTERPRETES
A Fundación Barriéconvoca este ciclo
co obxeto de promocionar e estimular á
mocidade musical vinculada á Galiza
que demostrara sobresaíntes cualidades
interpretativas. A persoa máis destaca-
da será premiada con 6.011 euros e a
posibilidade de participar nun concerto
coa Orquestra Sinfónica de Galicia.O
prazo de presentación amplíase ata o
30 de xuñoe  a documentación debe
enviarse á Fundación Barrié,Cantón
Grande 9, 15003 A Coruña.

ESCOLA DE MÚSICA
Durante xullo, a escola de música Estu-
dio de Santiago impartirá o Curso de
Verán, dirixido a aquelas persoas que
desexen coñecer máis a fondo o mundo
musical. Haberá asignaturas para prin-
cipiantes e outras para os que xa posúan
coñecementos. Poderase asistir a un se-
minario de batería, curso de linguaxe
musical para adultos, inglés para adul-
tos, arranxos, composición e improvisa-
ción, edición de partituras e autoedición
e introdución á informática musical, en-
tre outros. Tamén se impartirán clases
individuais e colectivas de instrumento,
harmonía... Máis información no telf.
34 981 561 895. Páxina electróncia
www.escola-estudio.com.♦

ConvocatoriasConvocatorias

N
º 

1.
08

6 
●

A
no

 X
X

V
I 

●

D
o 

12
 a

o 
18

 d
e 

xu
ño

 d
e 

20
03

O grupo vigués composto por Ela-
dio Santos(voz e guitarra), Nillo
Nández (guitarra eléctrica e co-
ros), Xavier Lado (baixo) e Xaco-
bo (batería), ben coñecidos por
pertencer antes a diversos grupos
da cidade; ata hai pouco baixo o
calificativo de Starlux, nome que
mudaron por coincidir cun selo
discográfico; foron teloneiros de
Oasis en Castrelos 02; gravaron
un Ep 1, onde se mesturaban as in-
fluencias do pop españolo dos 80
con sons do britt pop de bandas
como Oasis ou Coldplay. Agora

están gravando o Ep 2 onde inclú-
en 3 canción inéditas e outras en
directo. Este xoves 12 de xuño pa-
sarán pola Casa do Patínen SAN-
TIAGO a partir das 22 h.(entrada
antecipada en Láser, Tipo, Diskó-
polis, Gong, Casa do Patín). O
venres 13 de xuño viaxan ata PON-
TEVEDRA para tocar no Camawey
ás 23 h. (entrada antecipada enTi-
po e Camawey). E o xoves 19 de
xuño estarán no Clavicémbalode
LUGO a partir das 22 h.(entrada
antecipada en Tipo e Clavicémba-
lo). A entrada costa 5 euros.♦

MedusaMedusa

Alberto
Gulías
expón na
galería José
Lorenzo de
SANTIAGO.
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unha historia da escultura
estarán expostos ata o 27 de
xuño na galería Ad Hoc.

MOURELO
Ata o 30 de xuño, esta mos-
tra poderá ollarse na galería
Bacelos(Progreso 3)

MARISA MAICAS
Baixo o epígrafe de Asga-
rit mostra as súas crea-
cións na sala de arte do
Colexio de Arquitectos,
onde as poderemos con-
templar ata o 22 de xuño.

OTERO BAENA
A galería Sargadelosacolle
esta mostra de óleos ata o
17 de xuño.

COLECCIÓNCAIXANOVA
O centro social Caixanova
expón os fondos da funda-
ción. Neste mesmo lugar
pode ollarse a mostra foto-
gráfica Mans Salgadas,
que recolle o traballo de Ja-
vier Teniente.

VANGUARDIAS
(1925-1939)
Fondos do Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía
van ser expostos no C.C.
Caixanova ata o sábado 21
de xuño.

1950-2000: ARTISTAS
PARA A HISTORIA
O centro social Caixanova
acolle esta mostra. Neste
mesmo lugar pode ollarse a
mostra fotográfica Mans
Salgadas, que recolle o tra-
ballo de Javier Teniente.

IAGO RIERA
Mostra a súa pintura na sa-
la de exposicións do Cole-
xio de Arquitectosna rúa
Marqués de Valadares 27.

DE PASO
Mostra que acolle estes días
a Casa das Artes.Neste mes-
mo lugar tamén podemos co-
ñecer a mostra de Lois Cor-
veira, Ciencia e traición.

VERBUM.
CASA DAS PALABRAS
Neste museo adicado á co-
municación humana, ade-
mais dos módulos que re-
flectirán de xeito perma-
nente distintos aspectos
deste tema, pode verse un-
ha exposición temporal so-
bre a importancia do sector
editorial en Vigo (ata o 28
de setembro) e outra sobre
os medios de comunica-
ción (ata o 5 de xaneiro de
2004).

DESTINO A LIBERDADE
Recolle a pintura española
do informalismo ao século
XXI e pódese visitar no
Centro Social Caixanova.

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, Olivo
Barbieri, Xulio Correa,
Vari Caramés, Sue  Par-
ker, Paul Reasou Larry
Fink. Máis información en
www.marcovigo.com.

MELODRAMA
O MARCO alberga esta
mostra na que participan 34
artistas que traballan en dis-
tintos soportes e aos que une
a utilización das técnicas me-
lodramáticas nas súas obras.
Creadores como Darren Al-
mond, Liza Lou, Kenny
McLeod ou Natalie Meli-
kian que volven á valoración
e á expresión dos sentimen-
tos, fronte á aproximación
lóxica e conceptual das déca-
das dos 60 e 70, e á análise
histórica e sociolóxica que
dominou a arte nos oitenta.
Pintura, escultura, fotografía,
vídeo e instalacións. Non to-
dos son melodramáticos por
elección, intención ou xuízo,
pero todos recoñecen as po-
sibilidades do xénero e em-
prégano conscientemente.
Ata o 21 de xuño

■ LEITURAS

PAZ, GUERRA E
VIOLENCIA
Título do libro de Luís G.

Soto, da colección de en-
saio de Espiral Maior que
será presentado polo autor,
acompañado de Miguel
Anxo Fernán Vello e Cel-
so López-Pazos,o luns 16
ás 20 h. na Casa do Libro.

■ MÚSICA

CONCERTOS
A sala Código de Barras
(Avda. de Europa 32) será o
escenario de varios concer-
tos este mes: O venres 13
vai tocar Manta Ray, o sá-
bado 14 actuará O ‘Funk’
Illo e o venres 20 van cele-
brar unha festa para conme-
morar o seu 13 aniversario
coa actuación de The Gift .

■ TEATRO

ABRE EL OJO
Escrita por Francisco de
Rojas Zorrilla, nela rei-
vindica un mundo femeni-
no aberto e paritario ao
dos homes no segundo
cuarto do século XVII. Po-
deríase definir como unha
comedia cínica ou desen-
fadada mais que contrasta
significativamente coa  ca-
tadura moral dos persona-
xes. Representarase no C.
C. Caixanova este xoves
12 ás 20:30 h.

O VELORIO
Esta obra escrita por Fran-
cisco Torresvai ser repre-

sentada no C.C. Caixanova
o venres 13 e o sábado 14
xunto coa peza de Vidal
Bolaño Laudamuco, señor
de ningures. As dúas repre-
sentadas polo CDG.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

RECORTES
DA MEMORIA
Estas pinturas de Víctor
Rúa poden ollarse na Casa
da Cultura.

EDUARDO BAAMONDE
Poden contemplarse, na ga-
lería Arcana, os seus traba-
llos ata o 23 deste mes.

■ TEATRO

CAMPUS SUR
Teatro do Noroeste leva
esta peza o escenario da Ca-
sa da Culturaeste xoves 12.

VVilalbailalba
■ MÚSICA

FIN DE CURSO
O venres 13 ás 21 h. terá lu-
gar un festival musical con
motivo da finalización dos
cursos do Auditorio. 

BANDA ARTÍSTICA
DE MERZA
Considerada a banda artís-
tica máis antiga da Galiza,
van tocar no Auditorio Mu-
nicipal o sábado 14 ás 21 h.

MÚSICA NA PRAZA
Este ciclo dará comezo o
domingo 15 coa actuación
de diversas bandas, ás 17
horas no quiosque de músi-
ca da alameda. Este domin-
go tocará a Banda de Mú-
sica de Foz.

BilbaoBilbao
■ MÚSICA

RNR KAMIKAZES
Catro bandas de diferentes
puntos do Estado deciden
xuntarse baixo este común
denominador para programar
4 concertos nas súas respecti-
vas cidades. Trátase de The
Amphetamine Eaters(Bar-
celona), Mallory Knox (Ma-
drid), Los Paniks (Bilbo) e
Samesugas (Compostela).
Conclúen este proxecto na
sala Azkenaeste venres 13.

LisboaLisboa
■ MÚSICA

MILTON NASCIMENTO
Dará un recital o venres 27
de xuño, organizado pola
Universidade. Máis informa-
ción no telf. 210 333 200.♦

PENSA GALIZA
http://pensagz.cjb.net

Páxina electrónica nacida como foro de
opinión no que se deitan todo tipo de ide-
as a respecto da construción do país. Ta-
mén inclúe sección variadas como des-
cargas, enquisas, relación de persoas non
gratas ou, por exemplo, a posibilidade de
escoitar o himno.♦
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■ ADEGA precisa voluntariado para a
recuperación do litoral. Chama ao 680
420 807. ¡O traballo aínda non rematou!

■ Carreiros, árbores e silveiros acochan
o misterio dunha terra máxica. Castros,
mosteiros e castelos amosan séculos
dunha terra engaiolante. A historia e a
natureza de Galicia enfeitízanme e
fanme sentir a vida. Se compartides
a miña paixón, agárdovos no Aparta-
do de correos 3015 de Vigo.

■ Compraría números da revista
Nós. Telf. 660 346 900, Antonio.

■ En Lira, Carnota, alúgase aparta-
mento a carón da praia completamen-
te equipado para 4 persoas. Con vistas
ao mar. Telf. 981 761 144 / 666 843 997.

■ Entre o 15 de xullo e o 15 de agosto
deixarei o noso país por unha travesía
en coche dende Galiza a Mali, pasan-
do por Marrocos, Sahara Occidental,
Senegal e por último Bamako. Acepto
compañeiro/a. Tamén agradecería in-
formación sobre o traxecto. Teño 38
anos. E-mail: tristras38@yahoo.es.

■ Compro montes na Galiza, prefe-
ribelmente en Lugo provincia. Telf.
630 522 101.

■ Procúrase persoa para coidar ca-
balos nun clube hípico, en Mos. Telf.
639 446 271.

■ ¿Queres perderte na Ribeira Sa-
cra? Alugo unha casa de dous anda-
res totalmente equipada (garaxe, sa-
lón, cociña, baños completos e varios
cuartos duplos) para pasar uns días
ou semanas en Penalba (Nogueira de
Ramuin). Prezo módico. Chámanos
ao 986 376 022 ou 661 642 070.

■ Expedición a Etiopía. Visitaremos as
tribus do sur, que viven na prehistoria, asi
como a conca do río Omo; no sur, a la-
goa Tana, as igrexas na rocha de Lalibe-
la e a cidade musulmá de Harar. Saída o

16 de agosto, volta o 4 de setembro. Pre-
zo 2.100 euros. Informa Alfonso Díaz nos
telf. 986 101 568 ou 626 379 771.

■ Ceivar. Organismo popular Anti-
repressivo inserido no Movimento de
Libertaçom Nacional Galego. Correio
electrónico nacional@ceivar.org. Pági-
na web em construçom em www.cei-
var.org. Telefone nacional 679 533 749.

■ 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 verán, pontes... Telf.
649 217 094 ou yulcorp@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 galego. Visítanos en http:
//www.all4you.dk/FreewareWorld/links
.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 país. Material resistente em azul marin-
ho, verde erva e gris obscuro. Petos para
o telemóvel e a documentaçom e outros
espaços. Adaptável para levar como bolso
ou à cintura. Medias 15 x 20 cm. Preço 10
euros (mais gastos de envio). Enviar pe-
tiçons a nosup-vigo@nosgaliza.org, ou
chamando para o 679 533 749 (ver mo-
delo en www.galizalivre.org).♦
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Máscara aceirada,
1929-30,

de Julio González,
que forma parte

da mostra
Vanguardias
(1925-1939),

fondos do Museo
Español de Arte

Reina Sofía, e que
podemos ollar no
CC Caixanova de

VIGO.

A Casa
Arines de

Vigo, sede
do Instituto

Camões,
acolle unha
mostra das

pintoras
portuguesas

Mónica
Silva, da

que ollamos
un lenzo,
Catarina
Pereira,
Eduarda
Ribeiro e

Joana Reis.



HORÁCIO VIXANDE
O avogado Nemesio Barxa
vén de ser agraciado co pre-
mio Pedro González pola súa
traxectoria profesional na de-
fensa do galego, un idioma que
considera que aínda padece un-
ha discriminación na Xustiza.

Felicidades polo premio.
Gracias. Desde neno nunca

gustei dos premios, pero este si
que o agradezo por quen foi Pe-
dro González, un defensor do ga-
lego e durante anos decano do
Colexio de Avogados de Lugo.

De todos xeitos, ¿para que
o galego na Xustiza se as sen-
tencias seguen a ser incom-
prensíbeis?

Teñen dificultade de compren-
sión, que é distinto. Outra cousa é
que sorprendan polo que expresan,
que ás veces acojona. Hai unha
metalinguaxe xurídica nas senten-
cias e nos escritos forenses que ta-
mén se usa nos interrogatorios ás
testemuñas, que non a entenden.
As cousas empeoran polo uso do
castelán con persoas que non coñe-
cen ben esa lingua, de aí que haxa
que defender o galego na Xustiza.

Pero, ¿avanza?
Pódese empregar na Xustiza,

que é algo. Antes non podía usar-
se nin sequera nos interrogato-
rios aos litigantes ou ás testemu-
ñas, polo que había unha grande
incomprensión. Agora ata podes
levar o preito en galego. Avanza,
pois, pero non pola intervención
da Administración de Xustiza ou
Autonómica, senón polo interese
puntual de persoas concretas.

O outro día unha xuíza de
Muros emplumou a unha avo-
gada por usar o galego. ¿Que-
da moito xuíz recalcitrante?

Non é que queden moitos xuí-
ces recalcitrantes, hai poucos
identificados xa non coa fala, se-

nón co dereito da xente a expre-
sarse na súa lingua. Ademais, ve-
xo un futuro negro. Hai ano e me-
dio, nun cursiño sobre as distintas
linguas na Escola Xudicial, á que
acoden os que veñen de aprobar
as oposicións á xudicatura, os
alumnos expresaban a súa oposi-
ción a que se puidesen usar as lin-
guas vernáculas. Dicían eles: “se
é obrigatorio coñecer o castelán,
¿por que teño eu que soportar que
falen galego no meu xulgado?”.
Cos funcionarios non acontece o
mesmo, son máis respectuosos,
moitos deles porque son de aquí.

¿E os avogados?
Hai poucos que aposten polo

galego. Tiven dous casos que se
opuxeron a que o usase nun preito
e nun deles tiven a mala sorte de
que, como nos xulgados escribo
nun galego de mínimos ampliado,
porque en privado son reintegra-

cionista, o funcionario do gabinete
lingüístico da Audiencia de Ou-
rense negouse a traducirme porque
dixo que “esa mestura de galego,
castelán e portugués é intelixíbel”.
E iso díxoo a persoa que está pa-
gada para defender o galego.

¿Coñece ao novo alcalde de
Vigo?

Coñezo.
¿É tan repugnante co gale-

go como din?
Cónstame que si. Hai quince

anos ou máis houbo un proceso
ao nacionalismo galego na Au-
diencia Nacional e entre os proce-
sados estaban Ferrín, Antón Bér-
tolo Losada e Xosé Luís Villaver-
de. Nós formulamos a posibilida-
de de levar o xuízo en galego e
Ruiz Jiménez apoiounos. Sen em-
bargo, Ventura dixo que non. Ata
aí, é unha posición respectábel,
pero tamén dixo que ía mostrar o

seu desacordo diante do tribunal.
El non está co galego, non sei se
ten algo en contra ou qué.

Un avogado criticando a
outro avogado.

Non é raro, nos xuízos pasá-
monos a vida criticando as opi-
nións do avogado da outra parte;
é o noso traballo.

Sen embargo, aos xuíces non.
Aínda que pasaron máis de

vinte anos da morte de Franco,
os xuíces seguen tendo un poder
enorme. Poden meterte no cárce-
re, algo que non pode facer nin-
guén máis. Ademais, entre eles
existe gran corporativismo.

Hai pouco Randulfe dicía
nesta mesma sección que hai
unha involución democrática.
¿Secunda esta opinión?

Secundo. Penso na deficiente
preparación da xudicatura. Un xuíz
que lea isto pode dicir que hai de-
mandas miñas que desestimou e
pode que o fixese con razón. Pero
eu remítome ás probas e todos os
días escoitamos sentencias que nos
fan botar as mans á cabeza. Antes,
os xuíces saían da Escola Xudicial
e botaban varios anos nas vilas,
onde non había asuntos demasiado
complexos e onde ían suplindo a
falta de coñecemento con expe-
riencia. Hoxe non. ¡Ollo!, a xustiza
é involucionista, pero non toda.

Calquera o diría.
O que pasa é que hoxe, un

ano despois de saír da Escola
Xudicial, un xuíz pode chegar a
Vigo e, aínda que non teña pre-
paración, levar asuntos transcen-
dentais. Pode mesmo que mar-
che antes dun ano e que deixe os
asuntos sen rematar, asuntos que
non vai rematar o que o substitúa
porque non son casos seus. É al-
go que non van solucionar estas
novas leis de urxencia, de xuízos
rápidos; só van dar novos prazos
que logo non se van cumprir.♦

Nº 1.086
Do 12 ao 18
de xuño
de 2003 Ocaso de probábel co-

rrupción ocorrido na
Asamblea de Madrid

é malo para o PSOE, pero
sobre todo é malo para a de-
mocracia, porque incide na
imaxe negativa dos políti-

cos. Por máis popular que re-
sulte esta idea, o certo é que
non o merecen. Os corruptos
son unha proporción ínfima.
Os políticos traballan máis
que moitos cidadáns. E son
amplísima maioría os que re-

xeitan as tentacións econó-
micas que irrumpen polo seu
despacho. Fálase moito, en
todo caso, dos corrompidos
e habería que preguntarse
porque se fala tan pouco, en
cambio, dos corruptores.♦
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Os mesmos
tránsfugas
en diferentes
autobuses

GUSTAVO LUCA

Atraidoría de Eduardo
Tamayo e Mª Teresa
Sáez no Parlamento

de Madrid leva ao PSOE a
abrir a caixa das esencias
democráticas e a pedir res-
pecto á cidadanía, á razón
moral, á razón política e á
dignidade.

Avante toda, faltaría
máis. ¿Quen sería capaz de
durmir tranquilo cando un
acta parlamentar pode servir
para votos diferentes dos
que lle deran sustancia? 

Claro que se facemos
tanto barullo contra os dous
saltarregueiros da política
madrileña ¿por que non le-
vamos tamén á picota a ma-
nipulación do voto que aquí
se repite elección tras elec-
ción? As mesmas cámaras
de televisión que recollen
hoxe as caras de incorruptí-
beis de Tamayo e Sáez po-
dían terse instalado á porta
de colexios eleitorais da
Galiza para dar conta da
chegada dos autobuses pa-
gados polo Partido Popular,
con descenso ordenado do
corpo de votantes, entrega
de papeletas á porta e esta-
blecemento estratéxico de
interventores para garantir
que o sobre en man é sobre
en furna, vade retro. ¿Que
non ten que ver? ¿Acaso
uns cantos autobuses non
fan un deputado, unha de-
putada? O que o Presidente
Fundador chamara felonía
dun seu deputado, e acabou
no compromiso público do
famoso Pacto Antitransfu-
guismo, e o mesmo que su-
cede no indigno acarrexo
de papeletas coa diferencia
de que unha corrupción su-
cede antes e a outra despois
de que se conten os votos. 

Que lle afanen a presi-
dencia do Parlamento de
Madrid ao PSOE é tan in-
digno coma a coacción do
PP, realmente existente so-
bre boa parte do eleitorado
galego e en democracia
non existen votos de menor
importancia que saibamos.
Cando no Parlamento de
Compostela os nacionalis-
tas promoveran garantías
para que o sufraxio fose di-
recto e secreto, os do Presi-
dente Fundador votaron en
contra (home non) e Reno-
vadores e Guerristas mira-
ron para Nairobi porque a
liberdade e a razón moral
dos eleitores tiñan, así o di-
xeron, proteccións abon-
das. As mesmas protec-
cións e liberdades que per-
miten que o Presidente Fun-
dador se poña cego de ca-
brito ao forno nun muíño do
Deza en véspera de elec-
cións ou que Baltar procla-
me a gargalladas a súa ha-
belencia loxística para o
transporte de votantes.♦

Ano XXVI.
IV Xeira.
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Nova entrega da colección FROITA DO TEMPO

O Corvo de Chapapote
Luís Rei Núñez

Unha historia que aínda está sucedendo. O Prestige as-
faltou a costa de noxo e un xornalista anulado pola me-
lancolía do fracaso viaxa aos escenarios da desolación.
Bate co peor dos homes, os gobernantes mentiráns. Ta-
mén co mellor, os voluntarios. Herdará unha escultura
que semella certificar un desenlace, mais só é un remor-
so, mentres non chegue o verdadeiro desenlace. ¿Cando?

A NOSA TERRA

Nemésio Barxa, avogado

‘A xudicatura é involucionista, aínda que non toda’

PACO VILABARROS




