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ao Irak

Os biosbardos eXente ao lonxe inauguran un novo proxecto que
a Editorial Galaxia presenta ós lectores: a Biblioteca Blanco Amor.
Un deseño específico que ilustra as cubertas coas fotografías feitas
polo propio escritor para agrupar así, a obra literaria do autor
ourensán, un dos cimeiros das letras galegas do século XX.
Co alento anovador de Xente ao lonxe e a visión, casi inxenua, de
Auria a través dos
nenos en Os
biosbardos,Blan-
co Amor ven
a ofrecernos
un personalísimo te-

BIBLIOTECA BLANCO AMOR

XOSÉMANUEL BEIRAS
apuntou na Quintana un dos
principais problemas do
BNG, extensíbeis a outras or-
ganizacións que manteñen
aínda unha clara faciana rei-
vindicativa: distinguir entre o
proxecto político e o proxecto
de goberno.. Dous planos que
están necesariamente conec-
tados, que deben de resultar
complementarios, pero que
son distintos. Confundilos
non só desorienta á militancia,
senón que impide unha políti-
ca axeitada nos municipios,
embazando ademais a imaxe
do BNG como alternativa de
goberno a nivel autonómico.
Moitos militantes nacionalis-
tas séntense frustrados ante as
políticas de gobernos munici-
pais, por non entender que a
acción nos concellos está so-
metida aos condicionantes
que o actual marco institucio-
nal impón, pero tamén ás pre-
sións e limitacións que esa
mesma acción de goberno le-
va consigo. Pero os gober-
nantes nacionalistas tampou-
co poden esquecer na súa ac-
ción diaria o proxecto político
que representan e que, polo
tanto, a política institucional
ten como norte avanzar no
autogoberno da nación. Para
conxugar ambos proxectos,
semella básico asumir o pro-
xecto político do nacionalis-
mo e, ao mesmo tempo, es-
tar en contacto directo cos
cidadáns, coas súas arelas e
as súas necesidades.♦

DÍA DA PATRIA Beiras
pide un

pacto
social

Un sector do PP
reclama diálogo

coa oposición
(Páx. 10)

Xosé M. Vega:
‘Na TVG mandan
os comisarios
políticos’

Bombas en
Santiago: aumenta
o vandalismo
dos radicais

Carlos Blanco,
actor de éxito
pese ás listas negras
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O BNG avoga por se converter
nunha formación política maiori-
taria que conduza o cambio en
Galiza. “Somos unha forza pluri-
clasista que profesa idearios e
valores de esquerda mais ofrece
o seu proxecto a toda a socieda-
de, con vontade de liderala
abranguendo unha ampla maio-
ría social”, dixo Beiras. Só deste
xeito, a sociedade galega conse-
guirá ter voz propia nos foros de-
mocráticos nos que participa.
“Precisamos un cambio naciona-
lista para lograr un avance real e
efectivo no autogoberno, un in-
cremento do seu peso político no
estado e a adecuación deste á súa
realidade plurinacional.”

Segundo o portavoz naciona-
lista, para lograr este cambio de
tendencia cómpre un traballo
constante desde a propia organiza-
ción. “O BNG ten que ampliar os
espacios de entendemento, coope-
ración e encontro coa maioría so-
cial que quere un goberno respon-
sábel e comprometido con Gali-
za”. Consciente de que as ideas da
fronte teñen eivas no xeito de se
transmitir á sociedade, incidiu nos
valores do Bloque. “Temos que lo-
grar que o nacionalismo se perciba
coma un espacio aberto, solidario,

responsábel, eficaz, comprometi-
do na rexeneración política das
institucións e contundente na de-
fensa dos intereses de Galiza”.

A maré cidadá

Beiras centrou gran parte do seu
discurso a destacar a resposta ci-
dadá contra a incompetencia na
xestión do caso Prestige. O na-
cionalista gabou a reacción públi-
ca e agoirou que as mobilizacións
acabarán por ficar no espectro so-
ciolóxico galego. “Hai que lem-
brar que os que votan son tres ve-
ces máis que os que se manifes-
tan”, explicou en referencia aos
resultados das últimas eleccións.
“Pero os que protestan son o mo-
tor das mudanzas que acontecen
na sociedade, primeiro, e que só
despois se trasladan ás institu-
cións políticas”, subliñou. Os re-
sultados foron computados de
maneira positiva ao analizar as
condicións especiais da convoca-
toria. “Subimos en votos nuns co-
micios bipolarizados no estado
para poñerllo fácil ao líder da opo-
sición, e nin con esas”, aludiu en
relación ao papel de José Luis Ro-
dríguez Zapatero nun ano convul-
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25 DE XULLO

O BNG bríndase como ponte
entre as demandas da cidadanía e as institucións

O nacionalismo ofrece un pacto social
para mudar Galiza

CÉSAR LORENZO GIL - BEGOÑA CARBALLO

Unha vez máis a Quintana non abondou para acoller a todos os participantes na manifestación

O ronsel da renovación tras o pul-
so social que supuxo Nunca Máis
dominou o discurso de Xosé Ma-
nuel Beiras na Praza da Quinta-
na. Na procura dunha nova maio-
ría que rache a tendencia electoral
en Galiza, o BNG pretende ser
única referencia do galeguismo.
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sionado pola protesta derivada da
Guerra do Irak e da maré negra. 

No seu discurso, o dirixente
do BNG destacou que foi o na-
cionalista o único partido capaz
de defender en todos os foros es-
ta resposta cidadá. “O Bloque es-
tivo cos cidadáns sen tentar con-
dicionalos, mentres outros subí-
an e baixaban do carro segundo
lles conviñese, e tan axiña se eri-
xían en seus portavoces sen lles
pediren permiso como ben logo
se descolgaban das manifesta-
cións”, salientou en referencia ao
papel do PSdeG na crise.

Deste xeito, esbozou cal de-
bería ser o papel do Bloque na
administración do novo clima so-
cial. “O BNG ten que servir de
ponte entre a cidadanía e a ins-
tancia política, entre os motores
da sociedade e o aparello do esta-
do en todos os seus niveis, entre
o exercicio de democracia parti-
cipativa que practican os cida-
dáns nas mobilizacións e no ricaz
tecido asociativo que existe na
entraña popular do noso país.”

Chamado aos militantes

Xosé Manuel Beiras tivo tempo
no seu discurso para se referir ao
modelo estratéxico que o BNG
asome de cara ao futuro. Baseán-
dose na distinción entre proxecto
político e proxecto de goberno, o
líder nacionalista fixo un chama-
mento para que os militantes en-
tendan as limitacións do exercio
real do poder. “O proxecto de go-
berno ten como norte lograr que
as nosas institucións políticas sir-
van para avanzarmos no autogo-
berno da nosa nación. Mais debe-
mos saber que, por iso mesmo,
está sometido aos condicionantes
que o actual marco institucional
impón”. Ao tempo animounos a
compartir e coñecer cómo se está
a remexer a sociedade galega pa-
ra darlles resposta ás súas arelas.
“O proxecto político móvese no
seo da sociedade e aí ten que es-
tar en perfecta ósmoso e sintonía
coa magnitude crecente da ci-
dadanía activa e participativa que,
en diferentes sectores sociais,
constitúe o motor do país con
meirande consciencia da súa
identidade propia a cada paso”.

Enlazando esta idea co propio
lema do Día da Patria 2003, ‘Es-
pazos de liberdade’, Beiras de-
mandou da organización que lide-
ra un compromiso para non ficar
pechado aos movementos sociais.
“O nacionalismo galego é un es-
tado de consciencia colectiva en
constante progreso. É unha cons-
telación de diversas organiza-
cións que se dotaron dun instru-
mento político que é o BNG”.

O líder nacionalista lembrou
que é a fronte a encargada de co-
mandar e deseñar o proceso de
“emancipación de Galiza” tamén
nos próximos anos, en referencia
a posíbeis discrepancias entre di-
ferentes expresións do sentimento
galeguista. “Cada organización
sectorial ten que dispor de plena
autonomía para as súas decisións
en cadanseu eido, e non pode ser
sometida a ningunha caste de
control político. Mais a dirección
política do proxecto político, a
definición de obxectivos e ritmos
correspóndelle ao BNG”.♦
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A derradeira
lección
do mestre
Bóveda
Quixo Beiras comezar o
seu discurso cunha
clara referencia ao
centenario do
nacemento de Alexandre
Bóveda, líder
nacionalista fusilado o
17 de agosto de 1936.
Para o dirixente do
BNG, aínda nos nosos
días é difícil aludir á
figura do redactor do
primeiro Estatuto de
Autonomía. “Facer
pública lembranza de
Bóveda constitúe unha
transgresión que
espanta os herdeiros
ideolóxicos e políticos
dos autores materiais do
seu crime”, recordou.

Beiras lembrou que o
nacionalismo galego
loitou de contino por
rehabilitar publicamente
a súa figura e dignificar
o seu martirio. “No
Parlamento da
autonomía pola que
Bóveda dera a vida
cincuenta anos antes,
presentamos por dúas
veces unha mesma
proposta lexislativa para
revisar o seu proceso
xudicial e para
institucionalizar o 17 de
agosto como Día da
Galiza Mártir. Por dúas
veces a Cámara rexeitou
esa proposta e negoulle
a xustiza e a honra que
lle foran roubadas en
vida.”

Tamén quixo o líder
nacionalista referirse á
negativa da Deputación
de Pontevedra de
honralo postumamente.
“Mentres os ‘bos e
xenerosos’ teimamos en
proclamar a honra de
Bóveda no seu
centenario, o vergoñento
e culpábel silencio
institucional proclama
clamorosamente a
asunción da herdanza do
crime ao tempo que lles
entrega medallas de
ouro aos máximos
culpábeis da catástrofe
do Prestige.”

Incluso para explicar
a “mudanza rotunda no
estado de consciencia
activa da sociedade”
galega, quixo Beiras
referirse ao testemuño
do galeguista. “Na
xestación deste
fenómeno ten moito a
ver o labor constante e
abnegado do
nacionalismo ao longo
do tempo, froito da
semente deitada co seu
sangue por devanceiros
de noso como Bóveda.”♦♦

O discurso de Xosé Manuel
Beiras gardou a contundencia
para o capítulo no que se adi-
cou a explicar qué é o galeguis-
mo e cáles son as maneiras ac-
tuais de aproveitar politicamen-
te a consciencia nacional gale-
ga. Para o líder do BNG, os ter-
mos galeguista e nacionalista
son sinónimos e non se pode
entender a loita polos intereses
de Galiza sen a militancia na-
cionalista. “No Partido Gale-
guista chamábanse así para sig-
nificaren que eran nacionalistas

galegos e non nacionalistas es-
pañois nin ingleses nin ale-
máns”, dixo.

Para Beiras, hoxendía é o
BNG o único partido capaz de
albergar nas súas filas a puxan-
za do “sentimento galeguista,
cada vez máis espallado no co-
mún da cidadanía”. Non reco-
ñecer isto sería deixarlle o te-
rreo libre aos que fan unha “uti-
lización espúrea” do termo.
“¿Imos deixar que consumen a
apropiación do galeguismo os
oportunistas que invocan o ga-

leguismo mentres agreden e
ofenden o idioma galego desde
as alcaldías de pretensas cida-
des-estado?”, preguntou en re-
ferencia aos alcaldes socialistas
da Coruña e de Vigo, que non
se expresan habitualmente na
lingua autóctona. “¿Ímoslles
permitir usurpar ese atributo
aos que no nome do ‘galeguis-
mo popular’ agreden os na-
cionalistas galegos?”, mentou
en referencia ao PP, que “rexei-
ta honrar a Bóveda porque o
carcome a consciencia”.♦

A manifestación do Día da Patria
sufriu as incómodas condicións
meteorolóxicas e os condicionan-
tes horarios da convocatoria da
protesta da plataforma Nunca
Máisno Obradoiro. Ambas as cir-
cunstancias fixeron do percorrido
entre a Alameda e a Quintana un
auténtica carreira, o ‘encerro’
máis rápido dos últimos anos.

Pendentes de permitir o co-
mezo do acto da Quintana con
celeridade, a cabeceira da mani-
festación apurou o paso na subi-
da da rúa do Hórreo, nunha esca-
pada ao xeito ciclista que deixou
na calma o pelotón que comanda-
ba a festa de Galiza Nova. Ata
dez músicos animaron a protesta
na rúa nunha charanga colorida
que non tivo reparos en encher o
mediodía compostelán con mam-
bos e sambas a esgalla. Tal foi o
protagonismo da organización da
mocidade que ata a presentadora
do acto da Quintana, Flor Macei-
ras, tivo que facer unha referen-
cia á súa entrada na praza.

Ameazados pola chuvia, fo-
ron menos ca outros anos os que
se dispuxeron a manifestarse e

moitos preferiron ir directamente
cara á Quintana. Mais bastante
xente calculou mal os horarios e
chegou á praza cando xa estaba a
piques de rematar o discurso de
Beiras. A urxencia de rematar o
acto con tempo para deixarlles
aos asistentes chegar ao Obra-
doiro apurou os tempos de todas
as intervencións e espallou a ce-
lebración reivindicativa ata perto
das tres da tarde, con moitos ‘bu-
ratos’ nos estómagos.

Elixio, emocionado

O gran protagonista do Día da Pa-
tria 2003 foi o histórico exiliado
galeguista Elixio Rodríguez. Che-
gado de México para recibir unha
homenaxe do nacionalismo, non
puido conter a emoción des que
subiu ao palco da Quintana. Entre
bagullas recibiu o saúdo de alcal-
des, dirixentes do BNG e mem-
bros das delegacións convidadas a
Compostela pero ficou sen alento
cando Xosé Manuel Beiras o cha-
mou á tribuna para que recibise o
aplauso dos asistentes. Co rostro
desencaixado polo pranto de feli-

cidade, Rodríguez só puido agra-
decer con acenos a benvida e pou-
co despois tivo que se retirar.

Beiras gabou a figura de Eli-
xio Rodríguez e mostrouse orgu-
lloso de poder homenaxealo co-
mo merece a súa traxectoria en
defensa da democracia. O exilia-
do tivo unha auténtica vida de
novela, recollida no libro Matá-
deo mañá, editado por Xerais.

Denantes de intervir Beiras,
houbo tempo para que o secreta-
rio xeral de Galiza Nova, Rubén
Cela, debuxase o esperanzador
panorama social que se está a
crear na sociedade galega tras a
repulsa global á desfeita do Pres-
tige. Cela gabou a atitude da mo-
cidade e a súa resposta activa
contra os abusos do poder.

Para continuar afondando no
proceso de “renovación políti-
ca”, Cela esixiu do nacionalismo
vías de intervención axeitadas
para que os máis novos se sintan
representados na construción de
Galiza. Ademais, salientou o pa-
pel fundamental que en calquera
mudanza que se produza no país
van ter os menores de 40 anos.♦

‘A atmosfera tamén quere protestar’

‘O galeguismo
é patrimonio dos nacionalistas’

O histórico exiliado Elixio Rodríguez foi homenaxeado durante o discurso de Xosé Manuel Beiras.



“Satisfacción”, foi a palabra de
Méndez Ferrín para avaliar a
manifestación da FPG que o
pasado 25 de xullo percorreu as
rúas de Santiago co berro de
“contra o imperialismo: Repú-
blica galega”. Baixo as consig-
nas “estamos fartos de ser unha
colonia” e “ o capitalismo é o te-
rrorismo”, arredor de catro-
centas persoas saíron dende a
Alameda con Mariano Abalo e
o autor de Arraianos á cabeza. 

A unha da tarde, media hora des-
pois do programado, arrincaba da
Alameda a marcha da Frente Po-
pular Galega. Berros e pancartas
pintadas polos artistas das Redes
Escarlata aludindo ao pobo iraquí
e palestino, á maré negra ou na
lembranza do asasinato de Couso
ilustraban a critica á actitude neo-
colonialista dos USA e a urxencia
dun estado socialista que remate
cos problemas da Galiza. A de-
nuncia pola actuación do goberno
do PP na catástrofe do Prestige e a
concesión das medallas de ouro
da Galiza foron tamén branco dos
ataques. A FPG mostrou o seu
apoio a Nunca Máis axustando os
seus discursos no Toural para acu-
dir a tempo a concentración da
plataforma no Obradoiro. 

Os discursos

Sobre as dúas menos cuarto a ma-
nifestación chegou a Praza do Tou-
ral onde, nun acto que durou a pe-
nas trinta minutos, se deu paso in-
mediatamente a lectura dos comu-
nicados solidarios e discursos. Aes-

querda abertzale basca, os Comités
de Galiza por un Socorro interna-
cional, o Comité Nacional do PC
do pobo galego foron algúns dos
partidos que mostraron o seu apoio
á FPG no Día da Patria Galega. 

De seguido, foi Méndez Ferrín
o que tomou a palabra cun “saúdo
comunista e independentista” aos
presentes. Lembrou que había un
ano, no mesmo lugar, xa vaticina-
ran o ataque a Irak pola conxuntu-

ra capitalista que está a provocar o
“retorno do petróleo aos vellos do-
nos, nun paso máis cara á mundia-
lización do despotismos de USA”.
Así mesmo, criticou a actitude
“exhibicionista” dos medios de
comunicación cos restos dos cadá-
veres deses dous “independentis-
tas nacionais” que son os fillos de
Sadam. Avogou pola necesidade
do socialismo e da independencia
do pobo galego que se atopa só an-

te as circunstancias históricas máis
adversas e urxiu os asistentes á
non desmobilización.

Pola súa banda, o portavoz da
FPG, Mariano Abalo, reivindicou
dende a perspectiva obreira a ne-
cesidade dunha Galiza ceibe e so-
cialista contra o imperialismo e o
capitalismo. Denunciou a actitude
neonazi do PP que, segundo el,
agora conta co apoio do PSOE,
como baluartes da extensión da

colonización representada en Pa-
co Vázquez ou Ventura Pérez, e
do outro lado en Raxoi, falando en
castelán. Tamén lembrou a partida
da tropa que vai ocupar Irak e esi-
xiu a súa retirada inmediata.

A avaliación

Aconcentración deste ano da FPG
veu marcada por unha meirande
asistencia ca noutros anteriores.
Moitos foron os manifestantes
que saíndo da marcha convocada
por Nós-UP se uniron á da FPG.
Foi o caso dos membros da Casa
Encantada que, cargados cunha
tenda de campaña a xeito de “cen-
tro autoxestionado”, aproveitaron
para denunciar o derrube da casa e
afirmarse na súa intención de se-
guir desempeñando as mesmas
actividades que ata o de agora.

Ferrín recoñecía a súa satisfac-
ción polo incremento dos asistentes
á marcha. “Unha confluencia maior
en torno a conxura anticapitalista,
polos sucesos internacionais dende
o punto de vista da esquerda na-
cionalista”. “É significativa e im-
portante porque consolida o Día da
Patria Galega”, afirma Abalo, “re-
clamando dereitos esenciais coma a
independencia, a construcción do
socialismo que resolva os proble-
mas de Galiza e a unanimidade na
denuncia do goberno do PP e do
apoio que recibe do PSOE”. Ta-
chou de “mascarada do fascismo” a
recente actitude do PSdG-PSOE a
prol do autogoberno e da posíbel
reforma do Estatuto. “Unha masca-
rada para ocultar o pacto co PP, que
lembra o de Franco”.♦
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Mostra a súa satisfacción pola meirande concorrencia 

A FPG critica o colonialismo e reclama a república galega

Aspecto da manifestación convocada pola Frente Popular Galega.                                                                         XAN CARBALLA

As doce do mediodía partía a ma-
nifestación convocada por Nós-UP
dende a Alameda camiño da Praza
de Mazarelos. Perto de cincocentas
persoas marcharon polas rúas de
Santiago pedindo a independencia,
unha “Galiza ceive, socialista e
nom patriarcal” así como a liberda-
de para os presos políticos. 

Con case unha hora de retraso
sobre o horario previsto saía a ma-
nifestación de Nós-UP coa xente
do Bloque lambéndolle os calca-
ñares. A pesar de que o descenso
de asistentes foi notábel, case a
metade que o ano pasado, a orga-
nización mostrou as súa satifac-
ción ao verse compensada pola
abundante concorrencia de xente
nos demais actos convocados.

Antes de entrar na zona vella,
os manifestantes, nun acto simbó-
lico, atravesaron unha pancarta
onde se recollían os artigos un, tres
e oito da constitución. Neles deter-
mínase a forma do Estado español,
a categoría do español coma idio-
ma oficial de España e as Forzas
Armadas coma garantes da defen-
sa e soberanía, respectivamente.

Xa en Mazarelos, adornada por
unha “macropancarta” pendurada
do balcón da Secretaría Xeral para
o Turismo, Iria Medranho, en re-
presentación da dirección nacional,

deu lectura ao manifesto de Nós-
UP. Criticou á inversión fascista e
imperialista de España e fixo lou-
vanza da loita social protagonizada
polos galegos nos últimos anos,
ben exemplificada nos movemen-
tos de repulsa polo desastre do
Prestige. Denunciou a situación de
sumisión da Galiza, advertindo
que os alicerces culturais, econó-
micos e identitarios “están a esmo-
recer froito da presión máis cotiá e
opaca do capitalismo na súa fase
de imperialismo salvaxe”. Aludiu,
tamén, á necesidade de defender a
lingua galega, que despois de sécu-
los de deturpación, estase perden-
do entre a mocidade e como “as
institucións autonómicas recoñe-
cen alegremente que esta tendencia
levará a que no próximo decenio
naza a primeira xeración integra-
mente españolfalante”. Resaltou a
necesidade da soberanía nacional
coma o único xeito de poder resol-
ver os nosos problemas.

Medranho afirmou tamén a
liña de acción de Nós que tenta
rachar co xeito de facer política
baseada na disputa mediática,
“por opor esa realidade virtual
fabricada polos medios españois
á realidade da rúa e do traballo
da organización, mobilización e
loita obreira e popular”.

Dous detidos

A manifestación estivo marcada
polas peticións de liberdade para
Antom e Estrela, os dous detidos
polos altercados que se produciran
a noite anterior na Praza de Cer-
vantes, acusados de lanzar cócteis
molotov contra varias entidades
bancarias Aproximadamente ás
nove e media da mañá do día vin-
tecinco, a policía arrestou os dous
rapaces no local nacional de Nós-
UP, mentras estaban a cargar pro-
paganda política nun coche para
trasladala ata a Alameda. Segundo

declarou o responsábel de comuni-
cación, Ugío Caamanho, “Antom
e Estrela foron detidos por seren
militantes destacados do indepen-
dentismo, ao tempo que así o go-
berno xustifica a súa incompeten-
cia e constrúe a falsa imaxe de
efectividade policial”.

O colectivo antirrepresivo
Ceivar, que levaba o caso, convo-
cara un acto no Toural para pedir
a liberdade dos presos ao que acu-
diron unhas cen persoas. Ao día
seguinte, os dous detidos foron
postos en liberdade provisional
con cargos ante a falla de probas

incriminatorias, aínda que se pre-
sume que se conseguen probas
imputarase o xuízo, segundo de-
clara Caamanho. Antom Santos e
Estrela Ferrenho deben presentar-
se en comisaría cada quince días. 

Parar as medallas

Nós-Unidade popular tiña convo-
cada unha marcha sobre o Pazo de
Congresos de Santiago para denun-
ciar e tentar impedir a entrega das
medallas de Galiza a Cascos. Ás
catro da tarde, arredor de cen per-
soas acudiran a convocatoria na
Praza de Cervantes. Tan só dous-
centos metros máis abaixo, na Pon-
ta do Camiño, varias decenas de
policías baixaron de catro furgóns e
comezaron unha carga policial que
rematou con diversos feridos que
tiveron que pasar polo hospital. Os
manifestantes responderon tirando
cadeiras e botellas. Minutos des-
pois a policía arrincou cara á Praza
de Mazarelos, onde se estaba a ce-
lebrar o xantar-festa e ameazou con
disolvela e cargar, argüíndo que os
manifestantes se refuxiaran entre os
participantes. Axente que estaba na
festa fixo un cordón rodeando a
praza para impedir que entrasen.
Finalmente, a policía marchou sen
atravesar o cordón.♦

Nós-UP reclama independencia

Cabeceira da mobilización de Nós-UP.                                                  XAN CARBALLA
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A.N.T.
O PSdeG defende o consenso
parlamentario para afrontar a
reforma do Estatuto. Na cele-
bración do ‘Día de Galicia’,
os socialistas reclamaron
maior democratización das
institucións galegas.

Na habitual ofrenda a Daniel Cas-
telao que o PSdeG-PSOE organiza
cada ano en Rianxo, o secretario
xeral da formación, Emilio Pérez
Touriño, esixiu un cambio no Esta-
tuto que permita “darlles saída” ás
demandas cidadás. Segundo o diri-
xente socialista, é preciso un “decá-
logo” dos dereitos dos galegos que
garanta traballo estábel e digno, vi-
venda, emancipación dos mozos,
independencia dos medios de co-
municación públicos e demais me-
lloras sociais. A idea global do pro-
xecto de reforma socialista está ba-
seada na conclusión de que Galiza
non está plenamente democratiza-
da. “Non podemos ser un país sub-
sidiado, mergullado en redes de in-
fluencia nas que non hai dereitos
senón favores”, dixo.

Para lograr ese obxectivo le-
xislativo, o PSdeG pretende con-
sensuar a reforma estatutaria a tra-
vés dunha comisión que estude o
cumprimento do actual marco de
autogoberno e a posibilidade de
modificalo para ampliar as súas
competencias, sempre desde “o
consenso e a lealdade constitucio-
nal”. Touriño afirma que a Xunta
está “en parálise” e non acomete
seriamente a tarefa de lles dar aos

galegos os dereitos que teñen co-
mo nacionalidade histórica.

Os socialistas queren que se
forme unha comisión parlamenta-
ria no Hórreo que estude, coa axu-
da de expertos en todos os campos,
cal é o mellor xeito de refacer o Es-
tatuto para axeitalo ás necesidades
actuais da cidadanía. Para iso de-
fenden o compromiso do Partido
Popular e do Bloque Nacionalista
Galego nun labor de diálogo que
faga real a mensaxe da Constitu-
ción e a achegue moito máis ao día
a día dos galegos.

O líder socialista considera
que nese labor de construción de-
mocrática, os concellos son plata-
formas fundamentais para facer
outro tipo de política. En clara alu-
sión ás catro cidades que goberna
o seu partido, explicou que hai que
axeitar as súas competencias á for-
taleza real do eido local e teimou
en planificar sistemas de financia-
mento municipal que eviten o
clientelismo.

Pérez Touriño avogou en
Rianxo por procurar vías de ex-
presión política de Galiza no
conxunto do estado e da UE. Pa-
ra iso esixiu medidas concretas
para que os intereses galegos es-
tean presentes nas delegacións
españolas en Bruxelas. “Só así
poderemos abandonar o papel
subalterno que o PP lle confere á
autonomía”, lembrou.

Aofrenda floral a Castelao foi a
máis deslucida nos últimos anos. A
chuvia, presente en todo o acto,
obrigou a reducir as intervencións,

nun escenario algo comprometido
pola inesperada ausencia do alcalde
de Rianxo, Pedro Piñeiro. O rexe-
dor estaríase a vingar, deste xeito,
da negativa da dirección galega do
PSOE a incluílos no reparto dos es-
canos da Deputación. Á falta de Pi-
ñeiro sumáronse a doutros alcaldes
da zona, na provincia na que o so-
cialismo consegue os mellores re-
sultados electorais de toda Galiza.

A tensión de Aznar

No acto de Rianxo estivo presen-
te o secretario de Organización
do PSOE, Xosé Blanco, quen
quixo criticar, diante dos medios
de comunicación presentes na
ofrenda, a política do PP en rela-
ción ás comunidades históricas.
“O goberno tensou as relacións
entre os diversos territorios do
Estado español”.

Blanco considera un erro cris-
par as relacións políticas entre as
autonomías e o poder central.
“Nunca se falou tanto de sobera-
nismo e independencia como nes-
te período”, dixo. “Cómpre que
creemos un clima de tolerancia
que incida na cohesión e na verte-
bración de España”, engadiu.

Para o dirixente socialista,
hai que sentar na mesa e nego-
ciar cales son os mellores xeitos
de salvagardar a convivencia en-
tre todos os cidadáns e territo-
rios. “Se para logralo hai que
apostar por maiores cotas de au-
togoberno, o PSOE defenderá
esa liña”, concluíu.♦

O PSdeG considera que segue pendente
a democratización da comunidade 

Touriño esixe en Rianxo
a reforma do Estatuto

A.N.T.
O PP de Galiza defende a nece-
sidade de que se aprofunde no
autogoberno a través das posi-
bilidades do Estatuto de Auto-
nomía. Así se recolle nun docu-
mento feito público co gallo do
‘Día de Galicia’, o pasado 25 de
xullo. “Debemos seguir avan-
zando na procura de maiores

cotas de autogoberno”, para o
que se precisa, segundo o escri-
to, desenvolver plenamente o
Estatuto de 1981, ferramenta
suficientemente útil para lles
dar saída a todas as demandas
dos galegos.

Para os popularesgalegos, o
principal valor ideolóxico do seu
partido é “o galeguismo, como

ideario válido para defender a
Galiza”. Entende o PP que o con-
xunto das súas políticas nos últi-
mos anos se encamiñaron a de-
fender os intereses da autono-
mía, sen olladas electorais nes-
gadas nin utilizacións fraudulen-
tas dos valores galegos.

Resalta o manifesto do
PPdG a “teima” de nacionalis-

tas e socialistass na reforma do
Estatuto. “Non son de recibo os
seus reiterados intentos para
converter este preciado valor da
nosa convivencia nunha arma
partidaria.”

Para o Partido Popular, todos
os intentos por superar o actual
marco normativo responden a un
interese duplo, unhas veces guia-

do por un “impulso electoralista”
e outros por “unha necesidade de
solucionar con propostas deste
tipo problemas internos”. Os po-
pularesdefenden un diálogo en-
tre todos os partidos baseado nas
normas autónomas existentes
porque garanten a participación
de Galiza en todas as decisións
que a atinxen.♦

O PP avoga por aprofundar no autogoberno

A.N.T.
Na Coruña, Ferrol, Pontevedra
ou Vigo celebráronse distintos
actos, tanto institucionais como
partidarios, que conmemoraron
o Día da Patria. Ourense e Lu-
go quedaron sen actividade.

Aínda que o concello da
Coruña, como é habitual, non
celebrou acto ningún institucio-
nal, nesa cidade tivo lugar unha
ofrenda floral no monumento a
Curros que está situado nos
Cantóns. A súa organización
correspondeu a Galiza Nova e
ao BNG e comezou ás sete da
tarde do martes 22 de xullo en
Santa Catarina, de onde partiu
un pasarrúas con gaiteiros que
chegou ata os Cantóns. Alí, ás
oito e media, produciuse a
ofrenda floral e interviron un
representante do Consello Co-
marcal de Galiza Nova, a con-
celleira nacionalista coruñesa
Ermidas Valencia e o alcalde de
Sada, Abel Soto (BNG).

O día 24 celebráronse actos
en Pontevedra, en Vigo e en Fe-
rrol e nos tres casos tiveron ca-
rácter institucional. Na cidade
de Pontevedra o acto estivo
presidido pola alcaldesa en fun-
cións, a socialista Teresa Casal
–en anos anteriores os repre-
sentantes do PSOE non acudi-
ron. O acto celebrouse ás oito e
media da tarde no monumento
a Castelao na Avenida de Santa
María e foi o concelleiro na-
cionalista César Mosquera o
encargado de abrilo, para darlle
paso a continuación ao escritor
Xosé María Álvarez Cáccamo.
Este último pronunciou un dis-
curso no que formulou a cele-
bración deste ano como o “Día
da Patria de Nunca Máis”. Na
súa exposición verteu críticas
contra as autoridades autonó-
micas e centrais na xestión da
crise do Prestige, o que provo-
cou que non aplaudise a súa in-
tervención o subdelegado do
Goberno, Alexandre Millán
Mon, por outro lado único re-
presentante por parte do PP.

En Vigo a representación
institucional foi moito máis
ampla e non só estiveron
membros de todos os grupos
políticos municipais, senón
que tamén asistiron cargos
militares e policiais. Como é
tradicional, o acto tivo lugar

no Pazo de Castrelos ás oito e
media da tarde e no mesmo o
alcalde, o socialista Ventura
Pérez Mariño, pronunciou un
breve discurso en galego no
que glosou o compromiso da
cidade con Galiza. Acto se-
guido, o artista e intelectual
Isaac Díaz Pardo pasou a ler o
bando institucional que el
mesmo redactou e no que, en-
tre outros aspectos, sinalou
que Galiza “conta cunha tra-
dición de valor imponderábel,
que iso é o que importa para
gañar o futuro”.

En Ferrol, o acto, de carác-
ter institucional, consistiu nun-
ha ofrenda floral en Esteiro.
Contou coa asistencia dos gru-
pos políticos da corporación e
no mesmo o alcalde da cidade,
Xoán Juncal (PP), valorou po-
sitivamente o Plan Galiza.

En Ourense e en Lugo non
se celebraron actos de ningún
tipo, nin institucionais nin par-
tidarios, aínda que en Lugo o
concello publicou unha breve
declaración institucional na que
se celebraba a confianza na “re-
cuperación da nosa terra” des-
pois da catástrofe do Prestige.

Outras localidades como
Ribeira, Noia, A Pobra, Rianxo
ou Lalín rexistraron algún tipo
de acto conmemorativo. En
Rianxo, como vén sendo habi-
tual, os socialistas fixeron unha
homenaxe a Castelao ás doce e
media da mañá do 25 de xullo.
No mesmo tomaron a palabra o
secretario xeral do PSdeG,
Emilio Pérez Touriño, e o se-
cretario de Organización do
PSOE, Xosé Blanco.♦

Emilio Pérez Touriño compartiu con Xosé Blanco o protagonismo en Rianxo. La Opinión

O alcalde de Vigo
pronuncia o seu discurso en galego

Actos institucionais e
partidarios nos concellos

Ventura Pérez Mariño.



Como todos os anos contempla a ci-
dadanía dos hispánicos reinos o perti-
naz, teimoso enquistamento dos pro-

blemas do País Vasco. Aparece en discursos
políticos case solipsistas e nunha retórica di-
verxente que nega, sobre todo por parte do
poder central, calquera posibilidade de diálo-
go ou achegamento entre partes. 

En paralelo a esta situación, a cidadanía
asiste estarrecida ao retorno encirrado de ac-
tos presenciais coma os que sucederon de a
pouco en zonas turísticas, que non tiveron, so
por acaso, consecuencias letais. Ao tempo, as
ameazas e asasinatos políticos prolongan a
interminábel lista na que se atopan persoas de
toda índole que van desde Ernest Lluch a Mi-
guel Angel Blanco ou Joseba Pagazurtundua.

A atención do público –condicionada por
un sistema de información de masas aditos a
un ou outro dos grandes partidos de alcance
estatal– centrouse en dous elementos vincula-
dos ao problema vasco. O primeiro refírese á
desobediencia ou desacato de certas instancias
institucionais autonómicas a sentencias ou di-
tados de natureza xudicial, agoiro dunha per-
da de lexitimidade institucional de traumáti-
cas e incalculábeis consecuencias; o segundo,
á existencia dun ou varios proxectos ou borra-
dores  filtrados á prensa nos que o actual go-
berno autonómico deseñaría un proxecto de
consulta á ciudadanía de Euskadi para solici-
tar o apoio ou aquiescencia do seu electorado. 

Esta iniciativa ten en por si moito máis al-
cance ca mesma existencia de grupos criminais
armados ou de enfrentamentos competenciais
chapados de formalismo xurídicos e susceptí-
beis de máis doada resolución. Tamén procura,
obviamente, unha maior toma de conciencia ci-
dadá sobre o direito de autodeterminación.  

Convén insistir nestes conceptos por canto
un certo pensamento único trata de nos con-
vencer  en contrario. Mesmo se ETA se auto-
disolvese ou, hipótese mais improbábel, se fo-
se erradicada por unha actuación policial o
problema basco subsistiría se unha parte signi-
ficativa da poboación non se atopase harmóni-
ca e  integrada dentro de instancias territoriais
e políticas máis amplas como as que depara o
actual Estado das Autonomías que moitos con-
sideran un espazo relacional insuficiente.

Ante esta situación conviría analisar con
frialdade e bon siso as respostas que o Esta-
do central suscita ou promove así como a po-
síbel oportunidade ou inoportunidade do Pla-
no Ibarretxe (aínda en fase de concreción)
deixando de lado os bizantinismos legais da
súa presunta inconstitucionalidade.

O primeiro ponto que se pode destacar é o do
escaso carácter democrático e dialogante do pre-
sidente do Goberno ao cualificar groseiramente
de disparate unha proposta que non coñece en

detalle. Este estilo é digno do señoritismo que re-
tratou  Antonio Machado ao final da súa vida. O
Sr. Aznar recusa de plano calquera proposta que
reborde o marco institucional, que el chama o
noso. Habería que lembrar ao Sr. Aznar (que se
define como cristián aínda que o seu seu apoio
ao masacre de Iraq abondaría para descualifica-
lo como merecedor deste título) daquela senten-
za do Nazareno cando afirmaba que a lei foi fei-
ta para o home e non o home para a lei. Era ben

que o Sr. Aznar e os membros do seu partido,
que tanto relearon a actual Constitución, lembra-
sen (dentro e fóra das urnas) que nin esta nin ou-
tras constitucións poden considerarse un tótem
imposto desde unha tribo, clase, seita ou clan. A
Constitución debe de se mudar cantas veces se-
xa mester e, como diría o seu mestre Fraga, y
punto. Un inflexíbel formalismo de opositor me-
diocre caracteriza dende sempre ao Presidente
do Goberno, pero mentes máis preclaras que a
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O fármaco
anticanceríxeno de
Zeltia non recibiu o
nihil obstat. Tamén a
construtora San José
tivo problemas en
Madrid cando quixo
adquirir unha das
grandes da capital.
Fenosa non, porque
foi ela a absorbida
por Unión e a súa
sede pasou á Avenida
San Luis. Gas Natural
tampouco puido
comprar Iberdrola:
houbo a quen lle
parecía mal que a
principal empresa
enerxética tivese a súa
sede en Barcelona.
Claro que, se cadra,
todo isto non é máis
que vitimismo
nacionalista. 

Galiza ten a
sanidade transferida.
¿Que pinta a ministra
do ramo, Ana Pastor,
por aquí, cada dous
por tres? 

Hai quen se
pregunta: ¿O
xornalismo é
literatura? Resposta o
martes 29.
Contraportada de La
Voz: “Cando alguén
roldaba as mulleres
que lle gustaban a
Uday [fillo de Sadam
Hussein] era
secuestrado e
introducido nunha
gaiola cun león
famento”. Portada e
páxinas 2 e 3 de
Faro: “A polícia busca
unha banda xuvenil
que xoga a incendiar
coches en Vigo”.
Declaración da
policía: “Eles están a
xogar a un xogo e
nós temos que
descubrilos e acabar
coa partida”. Velaí

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Euskadi,
falcatrúas e tótems

XOSE F. PÉREZ OIA

A filtración dun borrador do Plano Ibarretxe suscitou
reacción durísimas do goberno central. O autor analisa
as posibilidades deste plan nun contexto de cese de vio-
lencia e a necesidade de buscar espacios para o diálogo.

Cartas

O Día de Castelao
A imposición de medallas a Cas-
cos e Loyola de Palacio foi unha
ignominia para a nosa nación,
máxime cando os citados tiveron
a actuación que tiveron no asun-
to do Prestige. O intento de
prohibir a manifestación veuse
ao final desautorizado. E agora
ven Fraga ofrecendo diálogo
cando días atrás dixo que a opo-
sición se bota ao monte; un in-
sulto que nos remite á guerra ci-
vil e logo despois cando os anti-
franquistas non tiñan outra elec-
ción senón querían verse mortos.

Fraga non ten dialéctica, e
ten e tivo arroutadas no franquis-
mo como "A rúa e miña", que o
persegue como unha sombra. O
seu electorado vai dende os em-
presarios arribistas, burgueses a
paisanos iletrados, indóciles e te-
merosos. O presidente actúa co-
mo os camaleóns, muda de cor,
unhas veces aparece como un
demócrata e as máis como o re-
accionario que é. Xa non con-

vence a ninguén. E a súa idade
xa non persuade senón aos seus
correlixionarios. Dicir que é ul-
tramontano e se non polos tem-
pos que corren sería ultrarradical
e ultramarino.

¿Por qué será  que o poder ce-
ga tanto? Galiza necesita nova
seiva que poña a xente no seu lu-
gar, deixar de lexislar para os po-
derosos e gobernar a xeito de ca-
racois: con lentitude e agachando
a cabeza. E deixar de perderse en
boas palabras que nin convencen
nin obrigan.♦

MATEO REVERTER
(VIGO)

Lisa, Isabel e Rosa
Lisa é unha muller que con catro
fillos ás costas, leva sobrevivindo
en España máis de sete anos. Fu-
xíu do seu país sudamericano, da
fame e da esplotación a que a so-
metía o único feito “xenético” de
ser muller e seren pobre. Aquí ato-
pou cando menos unha posibilida-
de de independencia que desde o

seu nascemento lle foi negada; vi-
ña cargada de ilusións pero topou-
se desde xa coa realidade da inmi-
gración: caeu (¿ou “caérona”?) na
prostitución. Hoxe é unha nai en-
tregada á educación e sostemento
dos seus fillos/as; casou cun “co-
munitario” e dese xeito puido saír
do submundo da noite pero a rela-
ción non callou. Cousas da vida.
Agora, abandonada polo seu ho-
me, mantén a súa prole traballan-
do “en negro” no servicio domés-
tico; a pesares de ser esposa dun
comunitario e nai de cidadán es-

pañol, non lle conceden permiso
de residencia e traballo. 

Como xa non vive co seu ma-
rido non lle outorgan permiso de
residencia a pesares de recoñecer-
lle “arraigo e integración social”.
Como non ten contrato de traba-
llo, denéganlle autorización para
traballar.

Agora Lisa, para satisfacción
das autoridades, terá que seguer
aceptando traballos domésticos e
por horas, sen contrato nin seguri-
dade social, sen ningún dereito
nin por suposto “papeis”, e presio-
nada pola inspección e a súa pro-
pia conciencia cando ten que dei-
xar sos na casa ós seus fillos/as
para gañar 300 euros mensuais,
con sorte.  

Isabel tivo que fuxir nos anos
70 da ditadura do seu país, e os
seus pais decidiron que Europa
era “a terra prometida”. O idioma
acercouna aos centros españois da
emigración e alí coñeceu o home
da súa vida: un galego de ben
emigrante coma ela, traballador e
respectuoso. Logo dunha relación

Fé de erros

Na parte inferior da páxina 16
do número 1.090, onde o titu-
lar dicía: “O Goberno asturia-
no achegará o bable á escrita
do galego eonaviego”, debe-
ría dicir: “O Goberno asturia-
no achegará ao bable a escrita
do galego eonaviego”.♦

ANA PILLADO



súa cairan en erros semellantes. Lembrémoslle
ao noso Presidente que na súa non moi amada
Francia o Sr. Soustelle (heroe que foi da Resis-
tencia no seu ocupado país) demostraba coa xu-
risperta lóxica cartesiana do seu brillante intelec-
to que a provincia de Arxelia non podía, salvo
constitucional delito de lesa patria, ser detraída,
ou descepada da nai Franza. Despois veu a
OAS, o xeneral Massu e outros sinistros, crimi-
nais intentos de golpe. ¿Soñará o noso Presiden-
te desde a legalidade (home non) enviar ao im-
perecedeiro Fraga de virrei pacificador a unha
Euskadi ocupada polos imperiais exércitos de
Bushlandia e da España una grande y libre?
Existen con todo outras posibilidades legais, por
exemplo a deseñada polo corifeo das artes e das
ciencias e pai do pobo. Referímonos, nin que di-
cir ten, ao outrora camarada da súa ministra Pi-
lar del Castillo, Josif Stalin. Como o seu mestre,
mentor e amigo Fraga podería corroborar, o pa-
drecitooutorgou á URSS unha Constitución que
polo seu xeneroso e aberto carácter democrático
deixaba cativa  a de Weimar. Dita constituizón
non só afirmaba o direito de autodeterminación
dos pobos senón que incluía  o direito de sece-
sión de calquera república.

Como é lóxico e natural, calquera persoa
que non se atopase cómoda dentro de tan mara-
billoso marco xurídico demostraba, por ese
mesmo feito, estar aleixado dunha grave pertur-
bación mental. Como consecuencia de tan lu-
minosa política se atoparon en moitas institu-
cións psiquiátricas da URSS a un número con-
siderábel de doentes de diferentes perturbacións
nacionalistas. ¿Teremos que visitar algun día a
Ibarretxe ou a Arzalluz, xunto a moitos máis
vascos en enormes campos frenopáticos de ree-
ducazón? Contemplando a escasa imaxinación
de persoas como Acebes, Michavilla, Rajoy ou
a Sra. Pazo, tal eventualidade semella descartá-
bel, considerando a súa fidelidade á probada
fórmula tradicional de termar polo pau. Non,
non copiaremos esas noxentas ideas importa-
das, como dicían os nosos bispos no ano 36, do
pérfido Oriente. Por outra parte nin tan sequera
a iniciativa privada podería acometer a colosal
tarefa de dar acubillo en institucións axeitadas a
todos os nacionalistas periféricos axeitados.

Voltando agora a nosa vista ao maltratado
Plano Ibarretxe compre lembrar que o poder
central oponlle unha encirrada negación. Non
parece que a consulta no de hoxe poda condu-
cir ou forzar un diálogo construtivo; pero dado
o inane seguidismo actual do PSOE e a súa de-
plorábel tradición centralista tampouco se pode
esperar que o PNV pospoña indefinidamente
dita iniciativa. Nas circunstancias actuais, todo
o que pode facerse dende unha esquerda conse-
cuente, aberta a un nacionalismo moderado
non excluínte nin reivindicativo de míticas
esencias étnicas,  é insistir na necesidade dun-

ha gradual, consensuada e non
traumática resolución do problema
da lexítima autodeterminación na-
cional de Euskadi que,  debería re-
alizarse nun contexto non violento.

É unha evidéncia de sentido
comun que unha maioría do 51
por cento lle restaría lexitimidade
a un proxecto extremo de secesión
soberanista. Pero se o “Estado das
Autonomías” aceitase, como é o
caso en Canadá, a posibilidade
dunha consulta periódica dese tipo
e a poboación de Euskadi, poña-
mos por caso, se manifestase cun-
ha maioría de dous tercios a favor
da secesión;  ¿Tería acaso o resto
da povoazón española o direito
moral de se negar a cambiar unha
totemizada constitución para im-
pedilo? ¿Non sería iso unha mos-
tra de intolerancia visceral e dun
realmente trasnoitado micro-im-
perialismo xerador de frustración,
conflitos e violencia? 

Abrir de vez a porta á secesión
sería  un aceno que se cadra a im-
pedise, pois unha boa parte da po-
boación vasca deixaría de sentirse
prendida ou manipulada desde un
poder centralista hoxe  obsesionado
por un centrípeto, estéril temor paralizante re-
sultado do mito da unidade sagrada da patria.
Certo é que o direito á autodeterminación é un-
ha idea recente pero non menos certo é que An-
dalucía xa non constitúe parte da provincia ro-

mana de Bética nin varias repúbli-
cas americanas son provincias do
Imperio español. Prever e realizar
as propostas antes mencionadas
necesita audacia, visión de futuro
e espírito democrático pero no no-
so triste tempo presente nin ETA
nin o PP dan mostras de compar-
tir estes valores. O máis preocu-
pante da situación nun futuro pró-
ximo resulta da falta de alternati-
va encarnada na mal chamada
oposición socialdemócrata que xa
é indigna de merecer tal nome. A
decadencia destes partidos foi si-
nalada por moitos tratadistas, en-
tre os que destaca a importante
obra de Donald Sassoon. Máis re-
centemente, Andrew Glyn dinos
que a social democracia europea
non está a evoluír cara un socia-
lismo democrático senón que re-
cuou facendo concesións políticas
aos neoliberais. No noso país o
“pactismo” da súa cúpula dirixen-
te está xa moi perto de reducir o
seu papel, no seo da triste festa
nacional, ao de cabestro. A falta
de imaxinación e nervo da súa di-
rección foi evidente nestas últi-
mas semanas. Nestas, a nosa úni-

ca e lonxana, polo de hoxe, esperanza é que re-
punte un movimento social amplo que promova
a solución do problema vasco.♦

XOSÉ FERNANDO PÉREZ OIA é economista.
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literatura fantástica,
policial e de
vaqueiros.

Segundo o último
censo, no Estado
español hai cen
millóns de pardais.
Sobre as gaivotas non
ofreceron datos.

Bush pediulle ao líder
palestino Abu Mazen
“firmeza contra o
terrorismo”. O mesmo
día soldados de Israel
abatían un neno
palestino de cinco
anos e ferían a súa
nai e dous dos seus
irmáns.

Na Lanzada hai
apartamentos sen
alugar. Inaudito por
esta época. Igual que
na Costa da Morte,
como se dixo no
número anterior.
Tampouco Sanxenxo
está tan alto como
outros anos. Iso si,
ninguén menta a
palabra Prestige. É
tabú.

Os fillos de Sadam.
Din que son máis de
vinte. Quedarían, xa
que logo, dezaoito.
Din que tardaron seis
horas en tomar a
casa, que usaron
misiles. Entre os
liquidados, un neno
de catorce. Dicían que
non lles quedara nin a
dentadura, de tan
carbonizados que
estaban. Logo foron
mostrados, o rostro e
de corpo enteiro.
Tardaron. Dubidaban.
A poboación pode
convertelos en
mártires. O asunto
segue. Doce
enfrontamentos de
media diarios. Non é
unha situación
inestábel. É unha
guerra.
Continuará.♦

‘Conviría
analisar

con frialdade
as respostas
do Estado
central e o

Plano Ibarretxe
deixando de

lado os
bizantinismos
legais da súa

presunta
inconstitu-

cionalidade”

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

curta, casaron e viñeron para aquí,
á terra galega que tanto amaba el e
máis lle prometía a ela. Tivo que
se adaptar á vida do campo, ás sú-
as xentes, os costumes, a lingua,
os prexuízos.... E fíxoo, ata per-
deu moito do seu carácter espon-
táneo e alegre, porque os españois
malinterpretaban esa naturalida-
de; aprendeu galego, estudiou
graduado escolar, fixo cursos de
capacitación profesional; inte-
grouse totalmente nesta sociedade
mentras ía aforrando dos seus pe-
quenos traballiños (atención a do-
micilio, limpeza de escaleiras,
etc...) para axudar á súa familia. 

Isabel xa é tan galega coma
calquera de nós, van máis de tres
anos que ten solicitada a naciona-
lidade para poderen “votar” e aca-
dar un traballo estable. Non se sa-
be ben porqué os trámites demo-
ran tanto, a día de hoxe ninguén
lle da unha explicación razoábel. 

Rosa non chega ós cincuenta
anos, ten estudios de educación
secundaria pero case podería ob-
ter un “master” en mediciña. No

seu país repartía o seu tempo entre
o traballo na fábrica, as tarefas do-
mésticas e atenderen ó seu pai xa
ancián, o seu sogro invidente e so-
bre todo, ós seus fillos. Desde que
naceu, a súa pequeniña estivo en-
ferma, so un milagre salvouna da
morte (eso dí ela, en realidade, ta-
mén axudou a vontade duns pais
totalmente entregados, a súa forta-
leza e cicais, tamén a súa fe); as
sucesivas operacións cirúrxicas as
que tivo que se someter a filla e os
remedios farmacéuticos que ten
que tomar de por vida xunto coa
crise económica no seu país natal
levaron á familia a unha situación
límite que pasou polo desemprego
sen prestacións, a venda das súas
pequenas propiedades (vivenda,
mobles, recordos...) e a firme de-
terminación de iniciar unha nova
vida noutro lugar donde, cando
menos, a meniña tivera atención
médica.

Dous anos despois de chegar a
España, Rosa subsiste co pequeno
salario que aporta o seu fillo maior
e cun cancro. Síntese feliz porque

a nena ten asistencia sanitaria e so-
bre todo, porque está coa súa fa-
milia: o seu marido, sempre ao seu
carón axudándoa, dándolle azos, e
os seus nenos. Pero non pode tra-
ballar, e a Adolfo non lle conceden
permiso de residencia e traballo se
non volve ó seu país polo visado.
¿E cómo van pagar a viaxe de ida
e volta? ¿Cómo van  separarse aín-
da que lles garantan que é por
“pouco” tempo? (Na meirande
parte dos países latinoamericanos,
os Consulados e Embaixadas dan
cita aos inmigrantes para seis, oito
ou doce meses).

Con estas tres historias e
tantas outras que podería contar,
quero denunciar públicamente a
situación na que hoxe se atopan
aquí na nosa comarca unhas per-
soas que están a loitar pola súa
dignidade, e a actitude  xenófoba
das nosas autoridades, do Gober-
no Central, da Xunta de Galicia,
da Subdelegación do Goberno,
das nosas Comisarías....♦

MARGARITA BELLAS

VICEPRESIDENTA DAASOCIACIÓN

MIGRATORIA RESIDENTES EN

FERROLTERRA(ASMIREFE)



O alcalde de
Monforte
desprazado
O alcalde de Monforte, pese
a ser máxima autoridade lo-
cal, foi marxinado na inau-
guración do parador de tu-
rismo do Monte de San Vi-
cente. Segundo La Voz de
Galicia (22 de xullo, edi-
ción da comarca de Lemos),
“Fraga e Raxoi protagoni-
zaron as dúas únicas inter-
vencións nun acto oficial do
que o alcalde de Monforte,
do BNG, estivo totalmente
desprazado. Severino Ro-
dríguez só ocupou a segun-
da fila das autoridades du-
rante os discursos a instan-
cias dun dos asistentes, logo
de que ningún responsábel
de protocolo o invitase a fa-
celo. A placa que se fai eco
da inauguración do parador
non alude para nada ao
mandatario local”.♦

Chistes
sobre españois
en Portugal
La Voz de Galicia(24 de xu-
llo) recolle tamén os conti-
dos dun correo eléctrico que
circula por Portugal e no
que se fan bromas sobre os
veciños españois que son
descritos como prepotentes
e egocéntricos. A descrip-
ción dos galegos aparece
sen embargo matizada. Así
Liliana Cunha , recepcio-
nista dun hotel afirma que
“Os chistes refírense máis
aos españois de Madrid. Os
galegos sodes normais, co-
ma nós. Pero os outros van
de listos”. Outro dos consul-
tados, Adrianos Freire,
asesor de comunicación, co-

menta: “Os galegos son ga-
legos, os vascos vascos e os
cataláns cataláns. O resto
son españois e eses son os
prepotentes”. Claudio, un
xubilado do Porto, afirma:
“A verdade, non penso que
en Portugal haxa moitos
chistes sobre galegos por-
que aquí os consideramos
moi achegados a nós”. Fili-
pe Pereira, camareiro de
Porto, comenta por último:
“Os españois sodes así. Mi-
rádesnos aos portugueses
por riba do ombreiro. Así
que, alomenos, deixade que
nos riamos”. Velaí, agora,
algúns dos chistes que se re-
producen por internet: “¿En
que se parece un español
humilde e Superman? Nin-
gún dos dous existe”. “Se-
gundo as últimas estatísti-
cas, de cada dez españois,
once síntense superiores aos
demais”. “Cal é a diferencia
entre os españois e os terro-
ristas? Os terroristas teñen
simpatizantes”. “Noticia no
telexornal español: Portugal
e España empataron no par-
tido da Eurocopa: cero goles
para Portugal, cero golazos
para España”.♦

A prensa
venezuelana
reclama
o asasinato
de Chávez
Emilio Menéndez del Valle,
embaixador español e eurodi-
putado socialista, escribe so-
bre a situación de Venezuela
(El País, 26 de xullo). En pri-
meiro lugar relata as ameazas
de morte ao presidente Chá-
vez publicadas na prensa.
“Un gobernante corrupto, re-
presivo, empobrecedor do
seu pobo... debe ser remitido

para o outro mundo. Canto
antes, mellor, e sen preguntar
demasiado”, parágrafo toma-
do por Menéndez del Valle de
El Universal (13-1-03). “Os
chavistas, comenta o autor,
son normalmente descualifi-
cados como lumpen, negros,
ignorantes, simples, gentes
sin educación...”. Algúns an-
tichavistas, sen embargo, co-
mo o demócrata cristián En-
rique Mendoza, recoñecen
que Chávez “é o primeiro
presidente que trata de crear
vasos comunicantes cos des-
posuidos”. O propio presi-
dente, pola súa parte, afirma,
sempre segundo Menéndez
del Valle, que a clase media
non foi prexudicada polo seu
proxecto e declárase optimis-
ta respecto a ela. O autor do
artigo lembra que o actual
mandatario foi electo limpa-
mente en dúas ocasións e que
o seu réxime non se asemella
ao cubano: non hai presos po-
líticos, non existe censura e a
liberdade de prensa é “para
desgracia do Goberno” abso-
luta. Segundo Menéndez del
Valle, “é preciso ter en conta
que Venezuela é un dos países
de América Latina que máis
pobreza e división clasista acu-
mulou nos últimos vintecinco
anos (...) Chávez é o produto,
non a causa de todo iso”.♦
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Gurkhas
BIEITO IGLESIAS

Aterceira parte dos soldados da última remesa destinada a
Iraque son galegos. A Fraga gustaríalle que o
continxente enviado desde Figueirido portase o símbolo

do Apóstolo Matamouros. Desconfío de que tales mílites, caso
de entraren en combate, sexan capaces de aturular Santiago y
cierra España. Porque a idade aforroulles a lectura do Grande
Relato da Reconquista (a nós botáronnolo pola gorxa abaixo) e
porque son moitos anos de berrar ¡Ala Madrid! Disque a
Oficina do Soldado recibe consultas sobre cómo abandonar o
exército desde que se anunciou a intervención na lideira
iraquiana, desde que os homiños de uniforme viron a morte ós
ollos. Víronlle o cu á curuxa e volvéronse pacifistas (velaí a
foto de imprensa que mostra a unha namorada abrazando ó seu
heroi militar e lucindo no bolso unha pegatina cun Non á
guerra). O animus bellidunha Europa de bo pasar, longa
esperanza de vida e rica oferta ociosa anda polo chao. A xulgar
por ese tercio de galaicos recrutados pra intervir na meada
mesopotámica, diríase que aquí existe unha reserva de gurkhas
nepalís dispostos a pelexar en guerras coloniais. Trátase dun
espellismo. É verdade que na Galiza hai fértiles viveiros de
policías e gardas civís, pero apóñolle esta vocación inveterada
á comenencia –á pobreta renda per capita–máis que á audacia
belicosa. Certo alumno confioume a arela de facerse polizonte,
un seguidismo comprensíbel dado que ese é o oficio do seu
proxenitor. Pensei que desexaba emular ós artistiñas dos
telefilmes de acción. Desenganoume así: Quero ser un estoa de
garda diante dos edificios públicos, como meu pai, que non dá
golpe e leva os cartos roubados.♦

A cidade terá festas de verán. Es-
ta afirmación podería semellar
unha evidencia se non fose por-
que a piques estivemos de que-
dar sen elas. A comezos de xullo
o goberno municipal, conforma-
do por PP e Independentes por
Ferrol, soltou a bomba: a situa-
ción económica do Concello po-
ñía en perigo a consecución do
programa elaborado.

Nesas estiveron ata mediado
o mes, para disgusto de sectores
como o da hostalería que nesas
datas fai, literalmente, o agosto.
Finalmente o goberno local de-
cidiu baixar os soldos dos con-
celleiros que non gozan de dedi-
cación exclusiva en 180 euros
ao mes durante todo o mandato.
Segundo os cálculos efectuados
esta rebaixa suporá un aforro se-
mellante ao orzamento que se
investirá nas festas. Unha polé-
mica medida que obtivo a res-
posta inmediata dos grupos da
oposición, que non dubidaron ao
calificala de propagandística e
demagóxica.

Visto o visto podería seme-
llar que Ferrol vai contar coas
festas máis sonadas da súa histo-
ria, pero non se precipiten. Por
vez primeira os actos concentra-
ranse en dez días grandes, do 1
ao 10 de agosto, no canto de pro-
longarse ata o 31. Un programa
que ten como “pratos fortes” a
Tamara, Amistades Peligrosas e
Hombres G. Vostedes busquen,
comparen, e decataranse do que
pasa noutras cidades galegas...

Aínda así, a última hora e co-

mo “caídas do ceo”, chegaron
dúas galas que serán financiadas
e producidas pola TVG. A inicial
carencia de “artistas” dirfrazara-
se coas actuacións de Luar na
Lubre, Cómplices, o omnipre-
sente Xoán Pardo, Raúl ou o
mesmísimo Georgie Dann,
entroutros. Estes concertos, o 30
de xullo e o 1 de agosto, serán o
preludio dunhas festas marcadas
pola polémica. Así e todo cele-
braranse, así que se tiñan en
mente pasarse por aquí non o du-
biden e vaian ao concerto de
Hombres G. A recadación do re-
cital será destinada a sufragar as
festas de San Xiao, e non vaia
ser que a este ritmo os concellei-
ros queden sen soldo...♦

Todos con Hombres G
MARTINA F. BAÑOBRE

As festas que estaban en perigo ao final son. A opo-
sición protesta por demagóxico o anuncio de que
son posíbeis pola rebaixa do soldo dos concelleiros.

Ferrol

Xoán Xuncal, alcalde popular de Ferrol.

Militares norteamericanos feridos por unha granada, un tipo de imaxes que non se prodi-
ga na prensa.                                                             La Vanguardia(29 de xullo de 2003)

Hugo Chávez.



RUBÉN VALVERDE
Retidos pola Policía ás portas
do Obradoiro ata dez minutos
antes das dúas da tarde. Así
estiveron todas aquelas perso-
as que durante o 25 de xullo
portaban calquera símbolo
relacionado con Nunca Máis.
Unha situación de crispación
que contrastou co posterior
ambiente festivo vivido no
Obradoiro a partir desa hora.

A actriz Patricia Vázquez e o
cantante Xurxo Souto foron os
encargados de amenizar un acto
no que se protestaba pola con-
cesión de medallas de Galicia
ao ministro de Fomento Álva-
rez Cascos e á Eurocomisaria
de Transporte da Unión Euro-
pea. A mañá chuviosa non im-
pediu que se enchese de mani-
festantes a praza. Durante a
concentración, a Plataforma
Nunca Máis concedeu unhas
medallas paralelas a todos
aqueles que “fixeron algo” du-
rante a catástrofe do Prestige.
Dende o alemán de Camelle,
Man, ata o Instituto Hidrográfi-
co Portugués. Dende o colecti-
vo cultural Burla Negra, ata “al-
gúns medios de comunicación”.
Dende os mariñeiros, ata os vo-
luntarios... Case todos, agás o
Goberno central e a Xunta. Ins-
titucións sobre as que se verte-
ron todo tipo de críticas, utili-
zando sempre a sorna e a ironía.

“Antes Galiza non era coñe-
cida. Hoxe somos para o mundo
o país que representa a dignida-
de do mar. Os mariñeiros esper-
tamos do engano no que estaba-
mos sumidos”, berraban os re-
presentantes da plataforma ci-
dadá dende a tribuna montada
fronte o rectorado da Universi-

dade. Nunca Máis quixo incidir
na censura e boicot que están
sufrindo as persoas do mundo
da cultura por parte dos orga-
nismos oficiais.

A nota de humor chegou
cando foron ceibados globos
coa cara de Álvarez Cascos. “O
Cascos de alta velocidade vai ir

parar onde se merece. Marcha e
non volvas nunca máis. Agarda-
mos que chegues polo menos
ata a estratosfera para que non
lle poidas tocar o carallo a nin-
guén”, arengou dende o micró-
fono Patricia Vázquez.

Antes, unha actuación musi-
cal amenizou o acto. O grupo in-
vitado era Ialma, do que forma
parte Verónica Codesal, a galega
que cantou en Eurovisión co
grupo belga que quedou en se-
gundo lugar. “Como dixo Mano-
lo Rivas, foi a primeira galega
que actuou en Eurovisión. Iso si,
baixo bandeira de convenien-
cia”, apuntou Xurxo Souto.

Aproveitando a presentación
do grupo Ialma, a plataforma
quixo agradecer a colaboración
“de todos aqueles galegos do
mundo que se uniron a Nunca
Máis, como o colectivo de Bru-
xelas”. O acto finalizou facendo
un chamamento á resistencia.
“O Goberno quere que nos cale-
mos. Pero os galegos somos
maioría. Somos máis guapos e
máis altos ca eles, temos máis
paciencia e imos seguir berran-
do nunca máis ata que mar-
chen”. Patricia Vázquez rema-
tou o acto dicindo que “marcha-
mos porque chega a auga. Can-
do non nos poden prohibir as
manifestacións mándanos a au-
ga. Imos ter que ir manifestar-
nos a Somalia a ver se así lles
arranxamos algún problema”.♦
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Latexos

Incerta
posguerra
X.L. FRANCO GRANDE

Aposguerra do Iraq
vólvese contra
tódalas previsións dos

EE UU, nega as súas seguri-
dades, rexeita as súas
hipóteses e afástase das súas
promesas. Ninguén cre que
fose unha guerra xustificada,
non hai quen acepte ningun-
ha das razóns que se deron
para invadi-lo país, nin o
Pentágono fala xa de razóns
verdadeiras –cando non se
sente na obriga de facer
referencia a causas
xustificativas novas e nunca
invocadas antes da invasión,
o que significa un cambio
radical de linguaxe, pero a
destempo.

Por máis que eliminen ós
fillos de Sadam, ou en
calquera ocasión a el mesmo,
non haberá un día que non
sexa eliminado un invasor, e
seguirán morrendo máis sol-
dados na posguerra que na
guerra, e pode que en progre-
sión xeométrica, como empe-
za a suceder. Sen que se vexa
por ningures máis
democracia nin melloras eco-
nómicas, nin un porvir certo.
E si inseguridade, desconcer-
to, pobreza e desespero. 

Algúns dirixentes USA
empezan a decatarse de que a
posguerra, como tamén a gue-
rra, é unha cuestión multilate-
ral. Non rexeitaría unha axuda
alemana ou francesa –dinos
agora Rumsfeld. A cousa é
ben clara: un mundo tan com-
plexo e interdependente coma
o noso non é para mentes tan
simples. Nin para guieiros tan
dogmáticos como os que
iluminaron os actos daqueles
dirixentes. E pode que por to-
do iso parece que os invasores
poden estar dispostos a que a
ONU volva ter un rol
importante na reconstrucción
do Iraq.

O que tamén quere dicir
que non ían errados os que
reclamaron dende o primeiro
día a autorización previa da
ONU para a guerra. Ou sexa,
que tiña razón a “vella Euro-
pa”, segundo demostran cada
día, e mesmo con teima, os
acontecementos. E, tamén,
vai deixar claro algo que non
sempre se comprendeu ben: o
mínimo nivel de solvencia in-
telectual dos teóricos neocon-
servadores, de mentes tan
simples como as que imperan
no Pentágono, que aconsella-
ron e fundamentaron
ideoloxicamente esta guerra,
e que a xente que non os leu,
que é a inmensa maioría, pen-
sou que se trataba de
oráculos. Nin de lonxe: o seu
nivel está ó de Rumsfeld ou ó
de Wolfowitz. Ou sexa, baixo
mínimos.

Boa a están armando, xun-
tos, aqueles teóricos e estes
pragmáticos. Querían dar un
bo escarmento e xa veremos
se non quedan escarmentados.
O que, polo demais, non lles
viría nada mal.♦

¡NUNCA M IS!

A policía impediulle a Nunca Máis entrar ata dez minutos antes

Milleiros de persoas protestan no Obradoiro
pola concesión das Medallas Galicia

Solta de globos coa imaxe do ministro Álvarez Cascos. Abaixo, a actriz Patricia Vázquez, presentadora do acto.                                     Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS



A entrega das Medallas Galicia
resultou case un acto de partido.
Ante a negativa de BNG e
PSdG-PSOE a asistir, tampou-
co o fixeron os seus simpatizan-
tes, polo que o público era na
súa case totalidade afín ao PP.
Tamén eran militantes ou sim-
patizantes popularesos princi-
pais medallistas, os de ouro. 

O institucional e o partida-
rio chegou a confundirse tanto
que o presidente da Xunta non
se privou de destacar entre os
méritos do polémico premiado
Francisco Alvarez Cascos a súa
contribución relevante á vitoria
electoral do Partido Popular.

Tal colofón parecía darlle a
razón a nacionalistas, socialistas
e movimentos cidadáns como
Nunca Máisque criticaron a en-
trega do galardón ao máximo

responsábel gubernamental na
catástrofe do Prestige. O senti-
mento de provocación agravouse
despois de que se ignorase o pa-
pel dos mariñeiros e mariscado-
res, así como os dos voluntarios. 

Neste contexto de disparida-
de de criterios entre Goberno e
oposición, non era lóxico agar-
dar o chamamento de Fraga á
concordia. Hai que ter en conta
tamén que a política estatal non
vai por este carreiro.

Diferencias no PP

A chamada a reconciliación de
Fraga non foi retórica, senón
sincera, como o demostraría a
súa voz entrecortada pola emo-
ción nesta pasaxe, afirman fon-
tes próximas ao presidente. Fra-
ga voltoulle tender a man aos

seus adversarios políticos para
retomar o diálogo logo de excu-
sarse mútuamente.

Atrás quedaba unha última
semana das máis tensas e descua-
lificadoras desde que o ex minis-
tro chegou a Galiza, incluindo as
campañas electorais. O presiden-
te mostraba a súa ledicia pola de-
cisión de BNG e PSdG-PSOE de
non asistir aos actos institucio-
nais da entrega de medallas. Pero
foi mais alá afirmando que “tiran
ao monte, coma certas especies
animais”. As provocacións non
quedaron aí. Cando tanto na-
cionalistas como socialistas reali-
zaron propostas de maior autogo-
berno, cumprindo o aprobado
unánimemente polo parlamento,
Fraga afirmou que “non quero sa-
ber nada deses señores”.

Para porlle o ramo, logo de
realizar o chamamento á
concordia rubricou: “se queren
roer, que sigan roendo, que roe-
rán en madeira de buxo”. Frase
que non estaba precisamente
escrita no discurso.

Con este contraditorio cha-

mamento, tanto BNG como
PSdG-PSOE, afirman que non
poden creer nas boas intencións
de Fraga. Pensan que que só foi
un acto de propaganda coa pre-
tensión de contrarrestar as pro-
postas nacionalistas e socialis-
tas. Tanto Beiras coma Touriño
reclamáronlle xestos concretos
para ser crido.

Fontes do PP afirman sen
embargo que están dispostos a
restablecer o diálogo roto pola
actuación do Prestige., e que
unha parte da dirección do PP
galego insta a Fraga a que dea
pasos nesa dirección.

As mesmas fontes pensan
que o Debate da Autonomía,
previsto para o outono, será un-
ha boa data para oficializar de
novo o diálogo. O problema se-
ría agora recuperar a relación
entre Fraga e Beiras. O lider na-
cionalista aínda non rachou to-
das a pontes e afirma que só de
persisitir Fraga na súa atitude
voltará ás criticas sobre o seu
pasado histórico, mencións que
desterrou desde hai un ano.♦
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Aollo valoraba o
Ministro de Defensa
a limpeza das praias

e dos cantís de Galiza cando
estaban completamente
emporcallados de
chapapote, ao comezo de
todo. E desde o seu cálculo,
interesado e inmoral, dicía
que el non vía fuel por
nengures. Se o ministro
calcula pola visión, como
farán os demais, os que non
son ministros, os que non
pasan de alcaldes de vila ou
de conselleiros rexionais.
Pois como o alcalde de
Cervo, que non entende
como lle retiran a bandeira
azul a unha das praias do
seu concello. Se alí case non
entrou fuel, dixo.

Seguen calculando a ollo,
agora con máis razón porque
o lixo está máis acochado.
Até niso teñen sorte os
ineptos. Quen visite as praias
da Costa da Morte case nada
verá enriba da area. Igual que
a merda remata sob as
alfombras de moitas
institucións, tamén o fuel se
acocha por baixo dos areais,
producindo a discreción
desexada polo poder político. 

O maior inimigo que
tiveron neste último ano foi a
evidencia, a dura acusación
das imaxes. Agora as
cámaras terían que facer
microfotografía para que
entrase polos ollos o
desastre. Na praia de Carnota
hai chapapote a moreas e non
se ve. Se vosté pisa sobre a
area, ao cabo duns segundos
observará como agroma un
líquido verde que
progresivamente se vai
pondo preto. As pegadas dos
outros paseantes son todas
escuras porque o
hidrocarburo habita tapado
pola superficie.

A cidadanía está cada vez
máis acostumada a fiarse só
do que mira, a non gastar
tempo en razoar causas e
argumentos. E os meios de
información, á espreita desde
o comezo para ocultar a
traxedia e desdramatizar a
dramática realidade,
argumentan dicindo que aquí
non pasou nada. Abonda con
que un helicóptero percorra
as costas para darnos unha
información idiotizada,
facendo esquecer a
necesidade de análises
serias. E quen diga o
contrario pretende arruinar
ao país. 

Quen pida planos de
dinamización en troques de
parapetarse detrás dunha
bandeira azul, pode ser
acusado de querer acabar con
Galiza. Así funciona esta
democracia de galiñeiro. É
evidente que desaparecen
esas bandeiras porque o mar
está porco e contaminado.
Dos problemas sáese
afrontándoos plenamente,
non facendo propaganda e
menos impóndolles medallas
aos máis inúteis. Mais
posúen a información e así
posúeno todo.♦

A oposición considera contraditorio o chamamento de Fraga

Un sector do PP quere retomar o diálogo
no próximo Debate da Autonomía

A.E.
Os xigantes e cabezudos com-
posteláns son uns trasnos rebul-
deiros. O ano pasado deulles
por troulear na Quintana cando
estaba a discursear Xosé Ma-
nuel Beiras, o máis grande deles
portando bandeira española.
Neste 25 de xullo non só desfi-
laron chocalleiros fronte ás tro-
pas da Brilat formadas marcial-
mente, senón que mesmo entra-
ron na catedral.

É o símbolo de que nesa ce-
lebración estatal-relixiosa todo
se confunde un pouco. Mentres
os discursos cargan soflamas de

paz, a mesma división, que ao
día seguinte ten que marchar a
Irak arrebolando os guións e di-
visas do Santiago Matamouros,
rinde honras. Logo o Delegado
Réxio píde para eles protección
na guerra, recuberta co eufemis-
mo de “axuda humanitaria”.

O mesmo Delegado Rexio,
representación que ostentou des-
ta volta o presidente do parla-
mento, Xosé María García Leira,
destacou “o bó facer que amosa-
ron personalmente o propio Rei
e a Raiña, visitando as zonas per-
xudicadas nun xesto solidario”.

Referíase o Delegado Rexio,

claro está, ao Prestige. Recoñe-
ceu que os mariñeiros se viran
moi afectados polo accidente e,
cualificou a situación daquelas
de “dramática”. Logo de pedir-
lle ao Apóstolo que leve a “es-
peranza de recuperación e axu-
da a todos os fogares”, veu di-
cirlle a Santiago que non hai
moita presa, porque esa axuda
“non lles está faltando”. 

O arcebispo Xulián Barrio
centrou a súa resposta, que habi-
tualmente pouco ten que ver coa
ofrenda, na defensa da moral ca-
tólica e no peso da relixión na
sociedade actual, sobre todo no

ensino. Temas recorrentes que
preocupan á igrexa española. 

Desde hai unha ducia de
anos, a Ofrenda ao Apóstolo
convertiuse nunha puxa da xe-
rarquía católica ante o Estado,
cunha demanda incesante de
maior protagonismo.

A segunda pola do discurso
de monseñor Barrio foi dedicada
a reclamarlle “máis convicción
aos católicos”, lembrándolles a
obriga de “dar gozosamente tes-
temuña da nosa fe con liberdade,
coherencia e sinxeleza”, supe-
rando a secularización interna na
vida dos cristiáns. ♦

Mensaxes de paz e
apoio ás tropas na ofrenda ao Apóstolo

A. EIRÉ
¿Chamamento sincero? ¿Provocación? ¿Con que sensación
hai que quedarse logo do acto institucional protagonizado
polo presidente Fraga o Día de Galiciaofrecendo diálogo?
Seguramente hai algo de mestura propia da personalidade
política do presidente, pero tamén diferencias dentro do PP.

Manuel Fraga chamou á reconciliación cos partidos opositores.
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MARÍA BOULLOSA
A Brigada Plus Ultra é a prin-
cipal responsábel de levar a ca-
bo as tarefas de reconstrucción
en Irak. Está composta por
1.262 militares españois dos
que un 29% son galegos. Nas
vindeiras semanas partirán as
derradeiras tropas por un pra-
zo ampliábel de catro meses.

Os militares galegos participan-
tes na misión operan na base de
Figueirido dentro da Brigada
Lixeira Aerotransportábel, Bri-
lat, que se divide en diversas
unidades. O Ministerio de De-
fensa solicitara hai uns meses
uns informes ás unidades para
escoller as máis apropiadas.

Chama a atención o resulta-
do final do gran despregue de
tropas galegas que van deixan-
do o país de maneira escalona-
da. Os primeiros fixéronno os
días 24 e 27 de xullo, mais aín-
da quedan barcos por partir e
avións por despegar.

Entre as ringleiras atopamos
dende os máis veteranos ata no-
vatos neste tipo de tarefas. As
opinións son do máis diverso,
algúns ollan a expedición dende
unha perspectiva optimista,
mentres que outros están máis
preocupados. “É unha misión
máis”, afirma un militar. “Esta
vez é diferente, hai máis risco”,
afirma outro xa experimentado
nas misións no estranxeiro.

Nun principio a misión de
reconstrucción irakí xurdiu co-
ma un rumor dentro das unida-
des do Brilat. Comentábase a
posibilidade de ter que marchar,
pero non sabían nada con segu-
ridade, todo eran suposicións.
Maís tarde, alá polo 11 de xullo
xa se convertiu nunha proposta
firme. “Enterámonos dos plans
a través do comandante da uni-
dade” di un membro da Brigada.

Hai diferentes cargos entre
os elixidos: enxeñeiros, lexio-

narios, veterinarios e ata tres
membros da banda de música. 

Algúns acoden de maneira
voluntaria; uns por vocación e
outros por motivos diversos. A
subida de soldo supón un factor
moi atractivo.
“Chegamos a co-
brar bastante
máis de medio
millón por mes”,
comenta un de-
les. Sen embar-
go, outros víron-
se dalgún xeito
obrigados. “Re-
cibimos máis
presión por parte
dos mandos que
noutras oca-
sións”. O motivo
é a escasez de
operativos xa que España man-
tén outras tropas noutros desti-
nos como Kosovo. Ademáis
afirman que moitos decidiron
non seguir no corpo ante a posi-
bilidade de ter que marchar. 

A pesar da necesidade de
apoio, os encargados da misión
afirman que é posíbel librarse.
“Podes buscar algún xustificante
médico ou psicolóxico no caso
de non querer ir”. Ás veces non
son os militares os que queren
quedar, senón a súa familia. “Un
compañeiro ten que ficar na casa
porque os seus pais temen os po-
síbeis conflitos”, declara un en-
xeñeiro da Brigada Plus Ultra.

Hai distintos pareceres entre
os achegados e así dánse casos
nos que son os pais os que animan
aos fillos para partir. “Os meus
pais mataríanme se non fose” di
un dos implicados na misión.

Os que aínda están en Galicia
teñen pensado marchar na segun-
da semana de agosto. “Dixéron-
nos que marchamos o día 10 a
Madrid, dende alí collemos rum-
bo a Alemaña en avións america-
nos para rematar en Kuwait uns
días despois”. Nembargantes

aínda non hai nada seguro, están
pendentes dunha chamada para
confirmar a data de saída, xa que
teñen que agardar a que os outros
efectivos estean instalados.

Unha vez en Kuwait o con-
tinxente español,
bautizado co no-
me de Brigada
Plus Ultra, irá ca-
ra Irak á zona de
Al Qadisiyah. Alí
desenrolarán as
tarefas acompa-
ñados dos domi-
nicanos. Conxun-
tamente integra-
ránse na División
Polaca no centro
sur de Irak. Estes
mozos comentan
que é unha zona

menos conflitiva. “É no norte on-
de se están a producir as mortes
dos americanos”.

Grao de risco elevado

Cando lles preguntamos que van
a facer alí, as respostas son algo
discordantes. “Imos tentar re-
construír os circuitos de electrici-
dade e da auga” afirma un deles.
“Tamén faremos tarefas de re-
construcción de colexios e outras
institucións” di outro. Mais estes
obxetivos non van illados, senón
que supón asumir situacións
comprometidas. “Non dubidarei
en defenderme se me atopo en
perigo” di un home que xa leva
varias misións no lombo coma
esta. Tamén asegura que ten un
grado de risco elevado e que os
chalecos de balas confirman esta
idea. Noutras ocasións o equipa-
mento incluía un chaleco “para-
fragmentos” que se consideraba
suficiente. A necesidade do cha-
leco anti balas fai que algúns des-
confíen da seguridade da misión.

Hoxe aínda non saben segu-
ro o tempo que pasarán alí. “En
principio estaremos catro me-

ses. A misión comeza o 1 de se-
tembro e supostamente remata
o 30 de decembro, mais pode
haber dous meses de prórroga”.
Non todos confían neste prazo,
“alguén vai ter que quedar alí”
di un dos militares.

O grado de contacto co po-
bo arábigo depende do posto a
desempeñar. Algúns a penas
deixarán o destacamento, men-
tres outros veránse obrigados a
facer os checks points,rexistros
de persoas e vehículos nas es-
tradas e pobos de Irak. Estes úl-
timos son os que correrán maís
risco na opinión dos militares.

A diferencia cultural que ato-
parán é enorme, tanto na lingua
como na maneira de pensar ou na
relixión. “Recibimos unhas pe-
quenas clases de árabe e algúns
consellos para relacionarnos coa
xente de alí”. Un mestre do idio-
ma irakí visitou aos operarios de
Figueirido para ensinarlles algun-
ha frases e para tentar tranquiliza-
los. “Díxonos que os españois
non están mal vistos e que a zona
á que imos é moi pacífica” di un
dos fortuitos alumnos. En xeral,
os encargados desta misión reci-
ben mensaxes tranquilizadores
tanto de achegados, coma dos vo-
ceiros oficiais. Presentan a viaxe
coa finalidade de axudar a solidi-
ficar as estruturas irakís, deixan-
do a un lado a posibilidade de
combates ou enfrontamentos.

En realidade nin eles mes-
mos saben o que pensar. “Unha
vez alí xa mirarei o que hai. De
momento nin me fío do que me
din na unidade, nin nos teledia-
rios”, asegura un dos mozos
que partirá proximamente.

A derradeira pregunta versa-
ba sobre si ollaban necesaria a
súa intervención. Os rostros fi-
caron reflexivos, ata que un
acaba dicindo: “Se España
apoiou a guerra o normal é to-
mar estas medidas, mais terían
que telo feito moito antes”.♦
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O Tempo Aberto

¿Onde é
que vai
o alcalde
de Muxía?
SUSO DE TORO

Nos últimos meses a
cidadanía galega podia-
mos facer unha enciclo-

pedia da indignidade con moi-
tas personaxes destacadas: Cas-
cos, o da medalla; Fraga Iribar-
ne, o que enlorda as medallas;
o conselleiro de Pesca que
mentiu e mentiu aos mariñeiros
cando chegaba o fuel e logo e
mais despois... Hai estampas
para non esquecer, como Fraga
Iribarne chegando unha
semana despois á costa e pase-
ando por Caión, “aquí traio eu
diñeiro nos bolsos”, repartindo
diñeiro público como se fose
esmola aos escravos. (Desde
aquela a confraría de alí é adic-
ta a todo o que diga a adminis-
tración). 

Pero hai personaxes que
serán famosos para sempre,
como o alcalde de Muxía, o
“conexeiro”, o que escapou
cazar cando chegou o petrolei-
ro. Ese home merece estar nos
cartaces, en fotos enmarcadas
nos aparadores, estampado nas
camisetas..., representa o nivel
máis baixo de miseria moral.
Máis abaixo xa non hai. Fíxo-
se famoso en toda España po-
los seus ataques aos
voluntarios. É a cara contraria
á do voluntario máis desintere-
sado, Josep Figueras. 

Atacar pola espalda aos
voluntarios que viñan xenero-
samente a limpar a costa,
mentres había quen estaba de
brazos cruzados, é a porcada
máis grande que un pode con-
cibir. Mais este home fíxoa en
público e para todos os
medios de comunicación. 

O Partido Popular utilizou
a Costa da Morte para dicirlle
a toda Galiza e toda España
que venceran en Galiza, para
dicirlle a todos os voluntarios
e as súas familias, a todas as
persoas que enviaran axuda,
que sentiran a desgracia nosa,
que os veciños da Costa da
Morte estaban agradecidos a
aqueles que lle causaran a
desgracia. O Partido Popular
coa súa propaganda postelec-
toral díxolle a todo o mundo
que a xente desa costa non ti-
ña dignidade, que non
merecían solidariedade. E iso
fíxolle un dano enorme.

Agora non ven xente. E
pagan xustos por pecadores,
hai veciños alí que teñen dig-
nidade, e orgullo. 

Agora que non ven a xen-
te, que fala con desprezo dos
veciños da Costa da Morte é o
momento de preguntar por al-
gúns personaxes. ¿Onde vai o
fulano aquel que saiu na tele
dicindo que estaban contentos
da desgracia, que oxalá
viñesen máis “Prestiges”? ¿E
onde vai “o conexeiro”, onde
é que anda o alcalde de
Muxía? ¿Segue aínda adicado
a atraer o turismo?♦

Máis de 3.000 euros ao mes
e a presión dos mandos motivan os expedicionarios

Tranquilidade e dúbidas entre os
soldados galegos que parten para o Irak

Os máis
experimentados
teñen medo e
os chaleques
antibalas aumentan
as dúbidas.

Embarque dos soldados no Hércules que os conduciu ao Irak desde o aeroporto de Lavacolla.



¿Baixo que criterios actúa a
Televisión de Galicia?

A TVG está concebida como
un instrumento do Goberno para
ser usada no seu propio beneficio.
Esta función apréciase vendo as
funcións que cumpren cada un
dos directivos do medio. O direc-
tor xeral cumpre a de comisario
político e rexe a canle deixando de
lado os criterios xornalísticos. Isto
é posíbel porque o propio estatuto
de RTVE, do que parte a RTVG,
outórgalle esta potestade aos par-
tidos que ostentan o poder. Esta
concepción da televisión pública
ven do franquismo. Deste xeito,
todos os cargos son elixidos pola
súa complicidade ou escasa resis-
tencia ata chegar aos redactores.
Os periodistas e editores que ocu-
pan os postos de máxima respon-
sabilidade son aqueles que pre-
sentan máis connivencia co poder
ou que están nas situacións de má-
xima precariedade laboral. 

¿De que xeito se condiciona
aos redactores da RTVG á ho-
ra de informar?

A dependencia do Goberno
comeza xa dende que hai que con-
feccionar a escaleta, que son aque-
las noticias que se seleccionan pa-
ra ser emitidas. Os redactores e os
editores non asisten a ningunha
reunión onde hai o debate para ver
que noticias se inclúen e cales non.
As tecnoloxías actúan aquí dun
xeito pernicioso. Cando o perio-
dista chega á mesa de redacción xa
ten a noticia que vai ter que cubrir
na pantalla do ordenador. Deste
xeito non pode pedirlle explica-
cións a ninguén de porqué se cu-
bre esa noticia. Tampouco existe
diálogo entre os compañeiros co
cal non se sabe que noticia está cu-
brindo o periodista da mesa do la-
do. Isto trae como consecuencia
que as noticias se presenten sen
contextualizar. Despois tamén está
o feito de como se informa sobre o
terreo do que pasa. Estou seguro
de que durante a traxedia do Pres-
tige a TVG foi quen máis equipos
enviou. Pero fíxoo simplemente
de xeito testemuñal, impedindo
dende arriba que se informase do
que realmente ocorría.

¿Como xorde a proposta da
iniciativa popular para regula-
mentar a Televisión de Galicia?

Nace a partir da crise das va-
cas tolas. Vinte redactores viña-
mos notando o deterioro continuo
que estaba vivindo o medio para
o que traballabamos, pero os sote-
rramentos de Mesía foron a pinga
que colmou o vaso. Naquel caso,
un equipo foi a cubrir o achádego
dunha foxa común onde a Xunta
soterrara a unhas vacas de xeito
ilegal. Cando o equipo chegou á
televisión, un subdirector da can-
le, Alberto Fernández, estaba
agardándoo. Requisoulle a cinta
coas imaxes e prohibiu que se in-
formase sobre o acontecido. A
noticia estaba a darse en todas as
cadeas do mundo e a nós impedí-
asenos cumprir coa nosa obriga.
A única noticia que se deu sobre o
tema foi unha información que fi-
xen eu sobre unha rolda de pren-
sa na que o deputado socialista Is-
mael Rego solicitaba a reunión da
Deputación Permanente para que
se explicase o acontecido en Me-
sía. Logo daquel suceso decidi-
mos buscar unha alternativa para
o control da RTVG.

¿En que consistiu a propos-
ta da que dentro de pouco se
cumpre o aniversario?

Pensei en que existía un infor-

me do Valedor do Pobo do ano
1997 no que informaba de que na
RTVG non se estaba respectando
a liberdade de información e de-
nunciábanse as condicións nas
que traballaban os seus xornalis-
tas. Cheguei á conclusión de que
se o Valedor do Pobo era unha fi-
gura respectada polo seu traballo
e podía actuar libremente, era po-
lo sistema de designación. O Vale-
dor era elixido por unha maioría
cualificada de dous tercios do Par-
lamento e por un período de cinco
anos, máis longo que unha lexisla-
tura. Esa maioría esixía o consen-
so de todas as forzas políticas. Por
iso propuxemos que o Director
Xeral do ente fose elixido seguin-
do ese mecanismo. Ademais, ago-
ra queremos engadirlle a esa pro-
posta, que o Consello de adminis-
tración -formado por 12 mem-
bros- non só estea composto por

membros designados enteiramen-
te polos partidos políticos. Preten-
demos que tres membros estean
elixidos por institucións que teñen
que ver co mundo dos medios de
comunicación: Facultade de xor-
nalismo, Colexio de Xornalistas,
Consello da Cultura, Consello Es-
colar de Galicia... Deste xeito,
aínda que o partido no poder poi-
da nomear a cinco cargos, os ou-
tros sete actuarían como contrape-
so e control dentro do Consello de
Administración.

Esta iniciativa foi rexeitada
polos votos do PP no Parlamen-
to, ¿Teñen pensado relanzala?

A nosa intención é que non fi-
que no esquecemento. Daquela
pasamos un gran traballo para re-
coller as máis de 20.000 sinaturas
válidas. Algúns dos xornalistas
que asinamos o escrito desistiron e
eu enténdeo. Sen embargo, preten-

demos que agora sexa o Colexio
de Xornalistas quen presione para
que o Goberno acepte a proposta
de modificar a composición do
Consello de Administración. Ta-
mén pretendemos que se cree un
Consello do Audiovisual en Gali-
cia para que se examine a saúde
democrática de todos os medios,
sexan públicos ou privados. Se-
guiriamos o exemplo catalán, pero
pensamos que ten que ter máis
atribucións que aquel, para que se
cumpra a legalidade de xeito estri-
to. Neste sentido temos pensado
organizar conferencias explicando
as nosas propostas. A vindeira será
unha que dea o profesor Marc Ca-
rrillo no Colexio de Xornalistas.

¿Existen listas negras de
xornalistas?

A proba de que existen é que
saíron este mes publicadas na re-
vista Tempos Novos. Moitas da-

quelas predicións cumpríronse.
Pero esas listas non son exclusi-
vas do gremio xornalístico, tamén
as hai entre os actores. Contaba
Miguel de Lira que na serie Mare-
as Vivas el como “o percebeiro”
tiña un inimigo natural que eran as
gaivotas que lle roubaban os per-
cebes. Había varios capítulos con
esas imaxes que logo foron supri-
midas pola simboloxía que podían
ter as gaivotas ao ser a imaxe do
PP. Na TVG os xornalistas que le-
van máis tempo están relegados a
informacións menores. A min
cando me encargan algunha noti-
cia para o Telexornal, procuran
que sexa un accidente en Ciudad
Real ou un tifón na China. Sempre
sucesos e o máis lonxe posíbel.
Tamén é certo que existen moitos
xornalistas que non teñen escrú-
pulos e que venden a súa dignida-
de por menos de nada.

¿Que lle parece a sentencia
que condea a Televisión Espa-
ñola e ao seu director, Alfredo
Urdazi, por manipular a co-
bertura da folga xeral do 20 de
xuño do 2002?

Penso que é un acontecemento
histórico que abre un camiño para a
esperanza. Nunca pensei que a sen-
tencia puidese darlle a razón aos
sindicatos porque semella que ago-
ra o Goberno controla todos os po-
deres que teñen que vixiar a demo-
cracia: Parlamento, Xustiza e Me-
dios de Comunicación. Digo que é
histórica porque sempre que se fala
de xornalismo apélase á subxectivi-
dade. Coma se para elaborar unha
noticia non houbese que seguir uns
principios e polo tanto o tratamento
xornalístico dependese da vontade
dunha persoa. Por desgracia o xor-
nalismo está caendo cada vez máis
niso porque a meirande parte dos
medios pertencen a grandes corpo-
racións, agás honrosas excepcións.
Esta situación de manipulación pa-
decémola os cidadáns, pero non é
exclusiva do PP. Por exemplo, o
PSOE denuncia no Congreso e no
Parlamento Galego a manipulación
dos entes públicos, pero en Andalu-
cía négase a cambiar o estatuto pa-
ra nomear o director da canle auto-
nómica, que é designado directa-
mente pola Junta.

¿Que lle parece que a BBC
denunciase publicamente as
manipulacións do Goberno
británico en relación coas ar-
mas químicas do Irak?

Evidentemente o modelo da
BBC é moito máis democrático
que o das nosas canles públicas.
Tamén é certo que a súa cultura
democrática é moi distinta á nosa.
En Gran Bretaña o Goberno non
ten capacidade de intervir sobre
os medios públicos porque non
forma parte da súa cultura. O seu
ordenamento xurídico ten unha
raíz moi distinta á nosa. Penso que
o noso modelo, introducindo as
correccións precisas, tamén pode
dar como resultado unha boa can-
le pública de comunicación. Pero
non só podemos pensar que a tele-
visión se reduce aos informativos.
Ás veces, un programa de Ana Ki-
ro pode ser máis electoralista que
un Telexornal, porque reforza uns
valores que teñen interiorizados
os votantes do PP. O que esixe o
noso modelo é un compromiso
por parte dos partidos da oposi-
ción para que a televisión pública
se desvincule do control político.
Entendo que, para eles, pode ser
duro non ter un medio ao seu ser-
vicio, pero co cambio da lei sairía
beneficiada a democracia.♦
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Xosé Manuel Vega
‘O director da TVG debe ser elixido
por unha maioría de dous tercios,

senón seguirá a ser un comisario político’
RUBÉN VALVERDE

Entrou a traballar na TVG no ano 1986. Dende 1987 foi presentador do Telexornal 1, ocupando máis tarde
o cargo de director do mesmo. Coa chegada de Manuel Fraga ao poder, con Arturo Maneiro como director
da canle, dimitiu do seu posto” porque non se podía traballar en condicións de liberdade”. Desde 1995 diri-
xiu e presentou o programa Parlamento. Foi impulsor da Iniciativa Popular para cambiar o nomeamento dos
cargos da RTVG. Desde aquela desapareceu da pantalla, “aínda que eu non quero vincular ambos feitos”.

PACO VILABARROS
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Se vostede desexa ser accionista de Promocións
Culturais Galegas SA, editora de A NOSA TERRA,
pode ingresar o diñeiro da seguinte forma:

A Xunta Xeral de accionistas de Pro-
mocións Culturais Galegas S.A. ce-
lebrada o día 8 de maio de 2003
decidiu convocar unha Ampliación
de Capital de 22.000 accións cun
valor nominal de 30,05 euros por
acción e un 

montante total de
661.100 euros cun periodo de suscri-
ción que chega ata setembro de 2003.

AMPLIACIÓN DE CAPITAL

■ CONTADO:
—Mediante cheque emitido a favor de A NOSA TERRA.

■ DOMICILIACIÓN DO PAGAMENTO ATA 6 MESES.

Contra o ingreso emitirase resgardo provisorio ata a entrega dos títulos. Prezo de cada acción: 30,05
euros. Os novos accionistas pagarán unha prima de 30,05 euros polo que o prezo final de cada acción
para estes será de 60,10 euros.
Pode recabar máis información no teléfono 986 433 830 ou ben nas oficinas de A Nosa Terra, sitas na
rua do Príncipe 22, baixo, de Vigo, de 9 a 13:30 horas. 

Sr. Director
Rógolle que a partir desta data se sirvan atender con cargo á miña conta corrente / de aforros
Nº...................................................... os documentos de cobro que lle sexan apresentados por Promocións
Culturais Galegas S.A. en concepto de compra de .......... accións da seguinte forma: ........ mensualidades
de ........................... euros cada unha.

TITULAR DA CONTA

Nome ............................. Apelidos ............................

...................................................................................

N.I.F. .................................... Enderezo ....................

...................................................................................

C.P. ........................... Localidade ..............................

Provincia ....................... Teléfono .............................

Profesión ...................................................................

Banco/Caixa ..............................................................

Nº de conta ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Enderezo ..................................................................

...................................................................................

Localidade ................................................................

............................. Província .....................................

........................... a ..... de ............................ de 2003

Sinatura



A.N.T.
Xavier Aboi, Xosé Lois Díaz
e Manuel Caamaño resulta-
ron absoltos de protagonizar
e instigar á violencia durante
as protestas dos mariñeiros
polo peche do banco Saharia-
no en 1995. Malia a ausencia
de probas, o fiscal reclamou
unha condena de oito anos.

Hai agora sete anos, os mariñei-
ros do banco Canario-Sahariano
quedaban no paro ao decretar
Marrocos a expulsión da flota
con bandeira española. Os afec-
tados protagonizaron manifesta-
cións, cortes de comunicacións
e árbores e protestas variadas.

Delegación do Goberno

central e Xunta aproveitaron as
mobilizacións para criminalizar
ao nacionalismo, alcumándoo
de “violento”. A CIG cargaba
coas acusacións directas como
“brazo armado do nacionalismo
galego”, como definiu o daque-
la Delegado do Goberno, Díz
Guedes, esta central.

Xavier Aboi, Manuel Caa-
maño e Xosé Lois Díaz, diri-
xentes sindicais nacionalistas
no sector do mar, foron denun-
ciados, encausados e prcesados,
acusados de dosordes públicos
e de incitación á violencia.

Oito anos despois, só os
afectados se lembran daquela
reconversión naval que conmo-
cionou Galiza e dos mariñeiros

que a protagonizaron. Pero per-
manece a cantilena de “sindica-
lismo nacionalista, sindicalismo
violento”. 

O xuício, celebrado o pasado
22 de maio, tamén pasou bastan-
te inadvertido. Agora soubose
do fallo que, para a CIG, “ven
pór as cousas no seu sitio”. Os
encausados, absoltos agora de
todos os delitos polo xulgado de
Pontevedra, sostiveron que eles
unicamente lle deran “apoio mo-
ral aos pescadores”.

Na vista oral ninguén rela-
cionou os sindicalistas proce-
sados cos incidentes. Os poli-
cías, que acudiron como testi-
gos da acusación, apoiaron es-
ta tese. O capitán que mandaba

as forzas da Garda Civil qui-
toulle importancia aos inciden-
tes habidos e declarou que “se
empregou un grado mínimo de
violencia”. Tamén manifestou
que “nunca lles chegou a preo-
cupar o cariz das mobiliza-
cións, pois en ningún momento
houbo risco para a integridade
física das persoas”.

As declaracións exculpato-
rias, incluidas as das testemu-
ñas, non fixeron mudar sen em-
bargo as conclusións finais do
fiscal que seguiu solicitando
penas de tres anos de cadea pa-
ra Aboi e Caamaño e 2 anos e
catro meses para Xosé Lois Dí-
az. Ao final, o xuíz decretou a
absolución.♦
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XESÚSVEIGA BUXÁN

En Xuño do 2002, o gober-
no galego iniciaba un pro-
ceso de diálogo coas

forzas políticas para elaborar
unha nova lei galega de
universidades. Agora, no
remate deste curso político,
ese mesmo goberno ven de
nomear a Manuela López Bes-
teiro –ex-conselleira, deputada
e voceira municipal do PP–
como presidenta do Consello
Social da Universidade de
Santiago. O exemplo non é
anecdótico senón que posúe a
categoría demostrativa do
afundimento daquel proceso
de diálogo iniciado no debate
de investidura da derradeira
andaina presidencial de Fraga.

O Prestige transportou ao
PP ao lugar onde sempre es-
tivo: prepotencia no
Parlamento, obsesión pola
ocupación de todos os
espazos de poder, máximo
control mediático... O espec-
táculo preparado para o 25
de xullo era un perfecto
retrato-robot dese talante:
Fraga honraba a Cascos
mentres Arsenio Fernández
proibía a concentración de
Nunca Máis e García Malvar
celebraba a súa continuidade
no cargo pedindo o sobresei-
mento xudicial dos responsá-
beis políticos imputados.

Hai dous países nesta vella
patria. O de Nunca Máis está
vivo, criativo e atura sen gran-
des perdas o desengano afecti-
vo que sufrimos na noite do
25 de maio. O outro semella
estar relativamente satisfeito
co papel que xogan as institu-
cións galegas no deseño do
PP: un autogoberno de baixa
intensidade e unha democracia
de pésima calidade.

O País de Nunca Máis
emerxeu con tal forza que
alimentou a semente do
medo que habita no outro
País dende sempre. O Presti-
ge serviu para visibilizar o
millor e o pior  da nosa exis-
tencia comunitaria. Por
primeira vez dende 1975,
Galiza foi, durante moitas se-
manas, o centro da vida polí-
tica e social do Estado: pola
agresión practicada, pola in-
defensión institucional pade-
cida, pola extraordinaria
reacción social exibida... Se-
mellaba que o País emerxen-
te ía vencer vellas inercias e
conseguir algo que sempre é
moi dificil na sicoloxía
colectiva: renunciar á
tradición de confiar o gober-
no da cousa pública a quen
dera un concerto insuperábel
de submisión, incompetencia
e pasividade. O curso
rematou cunha vitoria, pola
mínima, de Nunca Mais.

Cando chegue setembro
non todo será maravilloso. O
Plan Ibarretxe, as liortas entre
Mas e Maragall e o estado
das cloacas da política madri-
leña serán os protagonistas
previsíbeis da atención
mediática. Menos mal que o
BNG ten unha cita asamblea-
ria que pode confirmalo como
a única espranza política do
País de Nunca Máis.♦

As mobilizacións foran utilizadas
por Diz Guedes para criminalizar o nacionalismo

Absoltos os tres sindicalistas procesados
polas protestas mariñeiras de 1995

A.N.T.
O vandalismo nas rúas, na noite do
25 de xullo, converteuse nun xeito
de celebración que se ven facendo
tradicional ns últimos anos. Pero
vai en aumento. Dos pequenos pe-
tardos nun ou dous caixeiros auto-
máticos en Vigo e ACoruña, as sa-
botaxes pasaron a concentrarse en
Compostela co intento, este último
ano, de queimar xa cinco sucursais
bancarias e dúas tendas de telefo-
nía móvil. Os autores, segundo
fontes policiais e testemuñas, fo-
ron dez encarapuchados que ac-
tuaron de xeito coordinado. 

Neste maratón de intentos de
incendio e estragos na noite san-
tiaguesa tamén formaron dúas
barricadas: A primeira na praza
de Cervantes, con rodas de auto-
móviles ás que lle prenderon lu-
me. Na rúa Rosalía de Castro
queimaron contedores de lixo
aos que lle prenderon lume.

Este xeito de actuar de mozos
“radicais” é semellante ao doutras
zonas do Estado e mesmo de toda
Europa cando chegan datas de

forte contido institucional ou rei-
vindicativo. É algo “normal” por
exemplo, na Diada Catalana, onde
mesmo acometen as comitivas
oficiais nas súas oferendas florais.

Expertos neste xénero de vio-
lencia consideran que non se tra-
ta dun arremedo da kale Borro-
ka, senón que mesmo a súa orixe
é anterior. Non é desta opinión
sen embargo, a Delegación do
Goberno que, un ano máis, esta-
bleceu un paralelismo e, mesmo,
unha relación causa efecto, entre
ambos fenómenos.

O que máis chama a atención é
que estes actos de violencia teñan
lugar cando Compostela vive as
maiores medidas de seguridade do
ano. Aínda máis sorprende que,
con máis dunha ducia de anos de
actuacións semellantes, e cada ano
cun salto cualitivativo, as forzas de
seguridade non atopen aos culpá-
beis. Os únicos detidos nesta oca-
sión, Antom Santos e Estrela Fe-
rreño, ambos membros de Nós-UP,
foron postos en liberdade ás pou-
cas horas. A policía carecía de pro-

bas contra eles, tras detelos nun lo-
cal da organización na que militan.

O veterano comentarista, Javier
Sánchez de Dios, afirmaba o pasado
29 de xullo en Faro de Vigo que
malia a que as fontes policiais afir-
man “ter unha idea clara de quen
son e onde están”, a policía non os
detén porque “procura algo máis”.

En ambientes independentis-
tas sospeitase, por outra parte, da
existencia de infiltracións nal-

gunha destas organizacións. 
Tanto os últimos actos violen-

tos, como a correlación de actua-
cións policiais, lembra, en todo ca-
so, os prolegómenos das accións
máis sonadas do Exército Guerril-
heiro. Daquelas, fontes policiais
recoñeceron que, tendo controlada
a organización, agardaron unha
acción importante para darlle un
verdadeiro golpe ao conxunto do
movemento político.♦

Á VENDA EN AGOSTO

MALDOROR ediciones
maldoror_ediciones@hotmail.com

Queimaron tamén dúas barricadas feitas con rodas e lixo

Dez encarapuchados
tentan incendiar cinco sucursais bancarias

Sucursal de Caixa Galicia destruída polos asaltantes.



MAR BARROS
Ortigas fervidas, aceite con ro-
meo, couselos machicados, fiún-
cho moído, árnica en augarden-
te, lesmas cortadas á metade ou
mel con cenorias. Os nosos de-
vanceiros non sabían de farma-
cias pero si de dores de cabeza,
molestias menstruais, cólicos ou
herpes. A solución para estes
contratempos cotiás estaba ben
próxima, no monte e na horta.
Hoxe en día, lonxe “dos médi-
cos”, plantas e herbas emprega-
das secularmente na medicina
tradicional parecen seguir
sendo “cen por cen efectivas”.

Varios días con “tose de
peito”alarman a Anxos García, en-
fermeira nun hospital vigués. Co
uniforme posto, agarda na consul-
ta a que o doutor a atenda e lle re-
ceite calquera xarope dunha marca
farmacéutica coñecida. Unha mu-
ller maior achégaselle e, con reser-
vas, ofrécelle un remedio natural:
cenorias maceradas en mel. “Den-
de aí non tomo outra cousa, por-
que che aseguro que é infalíbel”.

Anxos coñeceu por casualida-
de unha das receitas empregadas
na Galiza para sandar pequenos
males, remedios que durante moi-
to tempo foron os substitutos dos
fármacos da medicina moderna.
Coma ela, aínda queda xente no
país que emprega para catarros,
dores de oído ou para curar her-
pes, algunha daquelas receitas
procedentes da memoria dos máis
vellos, últimos herdeiros dunha
cultura baseada na medicina tra-
dicional e na experimentación
con plantas e herbas. Unha pe-
quena mostra de todo este legado
popular pode visitarse estes días
en Fornelos da Ribeira, no Con-
cello de Salvaterra de Miño, den-
tro da exposición Menciñas de
outrora, na que se presentan máis
de cincuenta remedios recollidos
na parroquia. Organizada pola
asociación cultural “San Roque”,
a mostra procura, segundo os or-
ganizadores, “a posta en valor do
coñecemento das planta e o seu
uso, a través da memoria dos no-
sos maiores”.

“Son remedios transmitidos de
xeito oral –indica o biólogo e un
dos organizadores da mostra,
Francisco X. García-, que funcio-
naron dende sempre e que aínda se
empregan aínda hoxe porque, se-
gundo nos asegura a xente maior
da vila que nos proporcionou as
receitas, seguen sendo útiles”.

Para a dor de barriga, fariña
de liñaza; para desinfectar cortes
un pouco de augardente con ár-
nica; para as rozaduras das crian-
zas, esporas de peidos de lobo;
para as feridas, a casca verde da
noz e para os carbunchos cebola
e mel. Os nosos antepasados bo-
taban man daquelas plantas e
animais que tiñan ao seu alcance
para dar cura aos problemas e
males cotiás. “Son procedemen-
tos baseados na experiencia de
séculos e nun coñecemento pre-
ciso das propiedades das plantas
e do lugar no que crecen”, sinala

Beatriz Monteagudo, outra das
organizadoras da mostra.

Sen embargo, o uso no país
destes procedementos naturais
faise cada vez máis reducido.
“Poucos novos, aínda que os hai,
empregan ortigas ou patacas e
vinagre para cortar a febre no

canto de calquera comprimido
de paracetamol”, apunta un visi-
tante da exposición. Para Antón
Patiño, un dos organizadores do
“Convivio Galaico Portugués de
Menciñeiros e Curandeiros” que
se celebrarán en Ribas de Sil, en-
torno a figura de Filomena Arias

Armesto, do 21 ao 24 de agosto,
“a utilización dos métodos natu-
rais veuse reducindo sensibel-
mente pola penetración da cura
moderna e as medicinas gratuítas
que eliminaron a eficacia da cul-
tura tradicional”.

A pesar de que xurdiron con
anterioridade á medicina moder-
na e carecían de base científica, a
ciencia médica tomou para al-
gúns dos seus métodos, elemen-
tos propios dos procedementos
naturais máis tradicionais”. Se-
gundo comenta o biólogo Fran-
cisco X. García “moitas das her-
bas empregadas tradicionalmente
en infusións e ungüentos e que se
comprobou na práctica que eran
eficaces para sandar dores e en-
fermidades, foron estudiadas po-
los científicos. Posteriormente
extraéuselles o principio activo
que producía a mellora e agora
prodúcese de xeito artificial e in-
dustrialmente como pastillas, que
teñen efectos máis rápidos”.♦
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As palabras
que resisten

XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

Vai aló un ano da viaxe á
Serra de Gata, nas terras
lindeiras da Estremadu-

ra do norde con Portugal. Aí
están San Martín de Trevellu,
Valverde do Fresnu e As Ellas,
coma tres soles coa luz propia
da Fala, que é a súa maneira
natural de se entender na vida.
Unha identidade, un orgullo,
unha herdanza. Todas tres
aman a palabra que lles vén de
lonxe no tempo e nas
distancias. Hoxe conviven na
voces que son deles, ¡tamén
nosas! Hai unhas poucas horas,
cara ao norde da península Ibé-
rica, nesa outra estrema que
son os peitos Pirineos “que nos
separan da Franza”, escoito ta-
mén a lingua do Val d´Arán, na
Occitania rebelde, por onde o
arriu (río) Garona abre camiño
cara ao Atlántico de Bordèu.
Coma na Serra de Gata, aquí a
montaña manda e atrae, predo-
mina, agocha, recoñece e alza
as voces por enriba das idades
o que de sempre é seu: o
aranés, lingua d´Oc, esa área
lingüística que vai do Gascon,
Lemosin, Auvernhás, Lengado-
cian, Alpin.Vivarés e
Provencau, do Océano ao Me-
diterráneo, cos Pirinèus e os
Aups en garda e prevención.
Velaí os trovadores ¡tanta Can-
tiga de Amor! En Vielha, abug-
hardada a montaña polo túnel
máis arriscado de Europa, res-
piro o aranés. Vai o Garona
cheo de risas e brinquedos.
Sento a comer e escoito: òc,
non, gràcies, adishatz, dubèrt,
barrat, hònt, hèsta...(si, non, a
gracias, adeus, aberto, pechado,
fonte, festa...). A escarapela de
Nunca Máis alértaos que eu
son da terra e dos mares do
Prestige, do chan do
chapapote, das moitas viaxes
dos Voluntarios, do afundimen-
to do barco, da incompetencia
política... ¡¡Do galego!! “Òc,
do galego”. Consinten que lles
diga do meu idioma e falamos
da saúde das palabras: “...o ara-
nés é a lingua de aprendizaxe
dos escolares de 3 a 7 anos e a
lingua vehicular en todos os
centros de infantil e primaria.
En infantil introdúcense tamén
o catalán e o castelán a nivel
oral. En primaria impártense as
tres linguas oficiais, no primei-
ro ciclointrodúcese a primeira
lingua estranxeira e no superior
a segunda. Na ESO hai dúas
horas semanais de cada unha
das linguas oficiais. Na Univer-
sitat de Lleida cúrsase o aranés,
así como en Barcelona: cursos
organizados polo Conselh Ge-
nerau d´Arán. Pídenme que lles
fale galego, queren recoñecer a
música, a irmandade das falas,
ese amor. Despedímonos. Eles
os tres alzan os brazos e os
ollos para o brindes. E logo a
voz e os versos de “Aqueres
montanhes: Montanhes corona-
des/ tot er an de nhèu/ tan nau-
tes e bères/ que vos pune eth
cèu...” Coroando a crista do
Pòrt dera Bonaigua aínda
escoito a música dos aires e
dos anxos. Adishatz, irmaus.♦

Salvaterra de Miño acolle a exposición
Menciñas de outrora con máis de cincuenta remedios tradicionais

Plantas do monte para males comúns

Entre os remedios que se em-
pregaban na procura da cura
dos males máis frecuentes, aín-
da se conservan procedementos
que chaman a atención pola súa
excentricidade e que, cando
menos, espertan reticencia e
precaución nos máis novos. Dor
de oídos, queimaduras, golpes
ou cólicos atopan na medicina
tradicional solucións alternati-
vas ás receitas médicas que, se-
gundo as persoas que as empre-
gan, “son infalíbeis”, aínda que
a primeira vista semellen noci-
vas e noxentas. A exposición
Menciñas de outrora, que aco-
lle a Casa Rectoral de Fornelos
da Ribeira, no concello de Sal-
vaterra, recompila algunhas das
máis rechamantes da parroquia.

Se un neno espertaba pola
mañá queixándose pola dor de
oídos, a solución era ben sinxela
e non precisaba de farmacia de
garda. Collíase un rato acabado
de nacer e rustríase en aceite fer-
vendo. O animaliño non se utili-
zaba máis na curación pero o
aceite era a parte fundamental
do remedio. Varias pingueiras
introducíanse nos oídos e ao
pouco a dor remitía, cando me-
nos, iso é o que contan os vellos
de Fornelos de Ribeira.

Os maiores lembran tamén
unha solución para os cólicos,
que non tería cabida nun siste-
ma sanitario moderno, pero que
foi amañando os seus pequenos
problemas de saúde. E nada
máis preto da casa, ou máis ben

do curral. O remedio consistía
en envolver excrementos de ga-
liña nun pano e facer unha in-
fusión con eles. “A pesar de
que moitas das receitas se se-
guen a utilizar hoxe en día, –in-
dica Francisco García, un dos
organizadores da mostra–, pen-
so que este remedio deixou de
ser empregado, polo menos po-
lo común da xente. ¿Eficaz?
Supoño que o será, porque aín-
da se recorda”.

O coiro das tamancas ten
ademais da finalidade máis ob-
via, unha propiedade curativa
cando se queima enriba dunha
tella. A borralla resultante mestú-
rase con aceite de oliva e, segun-
do os veciños, é o remedio máis
eficaz para as queimaduras.♦

Rato en aceite para a dor de oídos

Os visitantes sorpréndense coa mostra. Abaixo, licor de cóbrega e unha planta de ruda.              Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS



MARÍA BOULLOSA
Nestes primeiros seis meses do
ano escoitamos a miúdo que
as pequenas e medianas em-
presas, PEMES, están a vivir
unha difícil situación econó-
mica. Algúns dos afectados cul-
pan os impostos, outros a che-
gada do euro. Fontes bancarias
desvelan as posíbeis razóns.

As seccións bancarias adicadas ás
pequenas empresas especifican
unha serie de matices á hora de de-
terminar as causas desta mala ra-
cha. Din que non é unha situación
xeral, senón que “a algúns vaille
mellor que a outros”. Hai empre-
sas que se viron obrigadas a pe-
char, pero tamén houbo outras que
se beneficiaron destes peches. “Se
un vai mal, outro vai ben porque o
servizo hai que dalo”. A pesar dis-
to, estas fontes tamén recoñecen
que houbo tempos mellores.

Entre os motivos deste ma-
lestar empresarial sinalan que
“non só hai feitos puntuais, se-
nón que conforma un ciclo no
que interveñen diversos facto-
res”. O ciclo económico actual
está a atravesar unha etapa algo
decadente na que se aunaron su-
cesos como o 11 de setembro, a
chegada do euro e a catástrofe do
Prestige. Feitos que afectaron de
forma determinante á economía,
tanto internacional como galega. 

As consecuencias da entrada
no euro e as do Prestige aínda
non están, na opinión dos banca-
rios, ben debuxadas porque é
precisa unha lonxanía temporal
para analizalas. 

Afirman que ás veces son fei-
tos imprevisíbeis, pero noutras
ocasións xa son planificados, sen
a correlación nas actuacións por
parte dos pequenos empresarios.
A falla de previsión é unha dos
grandes culpábeis da traxectoria
das modestas empresas da Galiza.
“A xente xa sabía que ía chegar o
euro e non fixo nada por adaptar-
se”. As PEMES galegas son rea-
cias aos cambios e moi inflexí-
beis, comportamento nada ade-
cuado para o bulidor mundo co-
mercial onde vivimos no que hai
innovacións cada segundo.

Inexperiencia e impaciencia

Unha das trabas que se atopa é a
habitual inexperiencia dos em-
prendedores. “Hoxe en día cal-
quera persona se anima a montar
unha empresa”. Un xestor banca-
rio di que recibe todas as sema-
nas a alguén que divisou un car-
tel de venda dun local e xa quere
montar un negocio. As iniciativas
empresariais máis solicitadas son
a apertura de videoclubes, cibers
e negocios de hostelería, servizos
que non requiren dunha gran for-
mación e que por iso crecen co-
mo a escuma. A falla de forma-
ción, de información e a excesiva
abundancia deste tipo de proxec-
tos complica a permanencia.

Como é normal non todos
conseguen tirar para arriba, en

parte debido á falla de paciencia
e confianza no negocio. “Os pe-
quenos empresarios queren aca-
dar beneficios inmediatos e iso
non é posíbel”. 

Unha empresa leva tempo; o
máis difícil non é a apertura, se-
nón o mantemento. “Moitas veces
os beneficios chegan a partir do
terceiro ano”, afirma este xestor.
O esforzo que supón manter aber-
ta a empresa correndo cos gastos
sen a aportación de rendibilidade
é o que orixina o cerre de moitos
negocios particulares. “Os gale-
gos miramos só a corto prazo”, o
que supón unha ollada comercial
destinada ao fracaso. De feito, un
analista económico comenta que a
maioría das empresas que hoxe
ocupan os primeiros postos de vo-
lume de negocio galego comeza-
ron bastante mal e tiveron que pa-
sar por tempos moi duros antes de
acadar o éxito. Somentes aqueles
que saiban esperar lograrán evitar
o peche, declara.

Ademáis, o capital inicial soe

estar apoiado nas axudas económi-
cas e de asesoramento concedidas
polo Concello e outras institucións

como o IGAPE, o ICO ou SO-
GARPO. “O empresario debe sa-
ber seguir adiante cando rematan as

axudas” declara o analista. A bús-
queda doutro tipo de recursos é
esencial para que o empresario poi-
da continuar co negocio unha vez
finalizadas as subvencións. Como
engadidura aos obstáculos, estas
axudas van en diminución. “SO-
GARPO está a pechar a billa”. Nor-
malmente este tipo de empresas ta-
mén recorre ás pólizas de crédito
para solventar os problemas de te-
sourería. Unha acción habitual é in-
vestir a corto prazo os excesos de
tesourería, unha operación que des-
cribe a inestabilidade do funciona-
mento destas empresas, porque non
hai total seguridade do éxito dos in-
vestimentos. Segundo informa-
cións bancarias nos últimos meses
este tipo de operacións baixaron
considerabelmente porque a xente
non está tan disposta a investir, non
hai tantos excesos e por iso os ne-
gocios operan máis axustados. Non
ocorre o mesmo coas empresas
máis afianzadas que contan cun
maior capital e que seguen a inves-
tir coma os anos pasados.

Nembargantes, aínda hai xente
que procura un maior benestar coa
creación da súa empresa, sobre to-
do dende a baixada dos tipos de in-
terese que propiciou a aparición de
moitas pequenas e medianas em-
presas. Unha traballadora dun
banco galego alerta de novo sobre
a falla de estabilidade, “os intere-
ses non se van a manter así de bai-
xos e hai que prever seguir adian-
te cuns intereses máis altos”. Mes-
mo se amosa inqueda pola respos-
ta no futuro de todos aqueles que
solicitaron un préstamo, “tarde ou
cedo os intereses mudarán”. 

As entidades bancarias acon-
sellan unha boa información an-
tes de decidir montar unha boa
empresa solicitando as axudas e
convenios máis adecuados. Un-
ha vez iniciada a aventura o me-
llor é saber esperar polos benefi-
cios e tentar ofrecer o mellor ser-
vizo para non ser desbancado
polos competidores. Os expertos
aseguran que o trato persoal e
outras condicións priman en
moitos casos sobre o prezo ou o
emprazamento da empresa.♦
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A pequena e mediana empresa viu aumentados os seus problemas para subsistir nestes primeiros seis meses do ano.

A inexperiencia e a falta de previsión propician o peche de numerosos negocios

‘Hai que prepararse
para unha suba dos intereses’

todo en queixos

Queixos

MERCADO DE TEIS Posto 36 ● Teléfono 986 37 15 15
MERCADO DO PROGRESO Postos 4 e 21 ● Teléfono 986 22 12 02
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DE AUTOEMPREGO,

realiza traducións e
correccións lingüísticas

en varios idiomas
a baixo prezo

(páxinas electrónicas,
documentación oficial,

memorias e empresas...)
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O Estado
volve facerse
cargo das
prexubilacións
en empresas
con beneficios

A.N.T.
Cada ano, unhas 50 mil per-
soas son prexubiladas no Es-
tado español. Delas, unhas
20 mil pertencen a empresas
grandes e con beneficios.
Neste momento estamos ás
portas dunha nova onda de
prexubilacións. As empresas
tratan de reducir custos fixos
mediante un axuste de perso-
al, pero unha boa parte dese
aforro en salarios vaise tras-
ladar ás arcas públicas. O
INEM faise cargo dun alto
custo, pese a que o mecanis-
mo se aplica, en moitos ca-
sos, en grandes compañías
con superávit.

As empresas que reco-
rren a este mecanismo logran
aforrar entre un 20 e un 30%
en salarios. Pero esa redu-
ción de persoal cústalle uns
240 millóns de euros anuais
ao Estado, a través do INEM.
A cifra mencionada corres-
póndelles só ás grandes em-
presas. Sumando todas as so-
ciedades, a cantidade elévase
a 600 millóns. Os traballado-
res prexubilados son aqueles
que superan os cincuenta
anos. Entre os procesos aber-
tos destaca Telefónica con 15
mil prexubilacións, pero ta-
mén participan outras empre-
sas, todas elas con beneficios
multimillonarios, caso de
Iberdrola. Altadis, Siemens,
Repsol, Planeta ou Electro-
lux. O mecanismo é aplicado
co amparo de CC OO, UGT
e o Ministerio de Traballo.

O intento de xubilar aos 42

Un proceso semellante tivera
lugar xa a finais dos noventa.
Daquelas o ministro de Tra-
ballo do PP, logo dimitido,
Manuel Pimentel foi unha das
poucas voces críticas que se
ergueron contra esta práctica.
Pimentel censurou ese tipo de
axustes en compañías con be-
neficios e subliñou que era un
modelo só xustificado para
superar “a crise de empresas
que se xogaban a súa viabili-
dade”. As súas palabras cam-
biaron os planos de Telefóni-
ca, que ese mesmo día renun-
ciou a prexubilar traballado-
res a partir dos 42 anos.♦

Nº 1.093 ● Do 31 de xullo ao 3 de setembro de 2003 ● Ano XXVI Volta o Far West
MANUEL CAO

O ambiente político-económico que vivimos aproxímase ao das
películas de vaqueiros que hai anos eran o sistema de valores que
se propoñía aos máis pequenos nos cinemas da Ditadura. A eli-
minación errática ou sistemática dos peles roxasera festexada
con inocencia e ledicia por uns xóvenes que se ben non podían
facer manifestacións ou reunirse libremente sí podían presenciar
un espectáculo, daquela políticamente correcto, consistente en
matanzas e matanzas impunes de indios armados con lanzas e
flechas frente a un home branco ben adestrado no manexo da
avantaxa tecnolóxica que supoñían as armas de fogo. Case por
lóxica natural os indios eran sempre malos, en grao maior ou me-
nor, iso sí, mentras que o home branco era sempre mellor, ben
polo poder que dá a forza bruta ou ben polo dominio que dá o
dispor de tecnoloxías e culturas que se consideraban inalcanzá-
beis para aqueles pobos indíxenas. E, parece mentira, pero con
tales argumentos o cinema dos EE UU produciu e vendeu mi-
lleiros de películas que foron consumidas polos picariños de me-
dio mundo. O principal destes filmes era a violencia sen límites
e a xustificación da apropiación, dominio e expansión do home
branco polos territorios das tribus americanas. Os roubos, expo-
liacións e ocupacións de terras eran parte imprescindíbel no
guión ao tempo que se ía introducindo un modelo de xustiza ex-
peditiva asociado á tecnoloxía da forca ou á pericia do pistolei-
ro. As xustificacións a posteriorie a eficacia do enterrador sem-
pre presto coa cinta métrica para os cadaleitos á medida –despois
xa aparecería o predicador semellaba un modelo primitivo pero
sinxelo e fácil de aplicar con rapidez e xenerosidade sanguinaria.

Se un mira hoxe os xornais ou os noticiarios poderá ver es-
pectáculos tan edificantes e educativos como un pistoleiro de
Liberia orgulloso coa cabeza dun hipotético inimigo e poderá
ver os fillos desfigurados de Sadam Husein estampados en pri-
meira páxina para que todos os iraquís e non iraquís capten a
mensaxe e valoren. Non é difícil deducir dos episodios que es-
tamos a vivir evidencias de que o modelo que se nos está incul-
cando non é moi diferente daquel que se puxo en práctica no
lonxano oeste, sen moitos máis adubios ideolóxicos ou morais,
e tampouco debe sorprender o éxito inmediato destes modais
para certos dirixentes educados e entrenados en sociedades que
practicaron o ladronicio, o expolio e o exterminio durante moi-
tos séculos. As diferencias do modelo actual teñen que ver coa
tecnoloxía utilizada polos contendentes igualmente dispar pero
cun grao de tecnificación superior. As armas intelixentes susti-
tuiron ás armas de fogo habituais mentras que os indios actuais
recurren mesmo ao sacrificio individual para tratar de competir
nesta tremenda e xeneralizada carnicería. 

Nun contexto de crise económica e de valores e xa sen al-
ternativa sólida ao sistema capitalista as guerras polas áreas de
influencia entre as grandes potencias emerxen como a forma
dominante de facer política a principios deste século XXI. As
chamadas guerras de redivisión teñen, por agora, aos EE UU
como axente principal en materia de definir intereses, asignar
funcións, configurar mapas, inducir acordos, designar culpá-
beis e castigar aos insumisos pero nada induce a pensar que o
resto da humanidade acepte sen máis esta forma de organizar
un mundo globalizado que require de políticas públicas coordi-
nadas e dialogadas coa gran maioría dos grupos étnicos, sociais
e relixiosos e que, sobre todo, debe fornecer a posibilidade re-
al de acadar condicións de desenvolvemento económico sosti-
do para a maioría das áreas do planeta, facendo avanzar os de-
reitos individuais, colectivos e sociais e instaurando regras de
convivencia e mecanismos de resolución dos conflitos froito da
aplicación de valores democráticos e pacíficos.♦

‘A s guerras polas áreas de influencia
entre as grandes potencias emerxen
como a forma dominante de facer

política a principios deste século XXI”

Manifestación contra a ocupación no Irak.
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CÉSAR LORENZO GIL
Os traballos da comisión
parlamentaria que investiga
a suposta trama de corrup-
ción da Asemblea de Madrid
está a poñer sobre o tapete
os trapos sucios da etapa de
José Luis Rodríguez Zapate-
ro. As acusacións de José
Luis Balbás e as críticas de
Cristina Alberdi colocan o
secretario xeral do PSOE no
seu peor momento político.

A ninguén lle quedaban dúbidas
dos moitos ‘pautos’ co demo
que tivera que suscribir Zapate-
ro para acceder á secretaría xe-
ral do PSOE no ano 2000. Mais
as declaracións de José Luis
Balbás na comisión de investi-
gación da Asemblea de Madrid
polo ‘caso Tamayo’ amosou o
pó agochado nas alfombras da
negociación política socialista.

Segundo Balbás, Zapatero
foi vítima da súa palabra incum-
prida. O ex socialista insistiu en
lembrar que o grupo que el lide-
rou durante anos na Federación
Socialista Madrileña, ‘Renova-
dores por la base’ foi fundamen-
tal para lograr o ascenso ao po-
der do leonés. “Sen as nosas si-
naturas e o noso apoio naquel
congreso, hoxe el non sería se-
cretario xeral”, explicou na
Asemblea de Madrid.

Aínda que non explicou po-
lo miúdo cales foron os pactos
aos que chegou tal candidatura
con eles naquel momento, si
que deu conta na comisión dos
porqués da traizón de Tamayo e
Sáez. Zapatero e Blanco supos-
tamente chegaran a un acordo
con este grupo para cederlles o
43 por cento dos cargos públi-
cos se chegaban ao poder a
cambio de garantir o seu apoio
para a candidatura de Trinidad
Jiménez no concello de Madrid.

Rapidamente, José Luis Ro-
dríguez Zapatero desmentiu es-
tas acusacións. “Ese acordo

nunca existiu. Os comentarios
de Balbás son rotundamente fal-
sos”, explicou aínda que reco-
ñeceu que si houbera unha xun-
tanza co grupo dos renovadores
antes dos comicios locais e au-
tonómicos. “Esa reunión foi a
única que mantivemos nos tres
anos que levo á fronte do parti-
do, o que indica o grao de afas-
tamento entre nós”, engadiu.

As mazás podres

Balbás foi máis alá nas críticas
a Zapatero. Acusouno de ser in-
capaz de renovar o partido e in-
cluso insinuou que no partido
en Madrid existen “unha vinte-
na de mazás podres con incon-

fesábeis intereses económicos”.
A sospeita dos lazos secre-

tos do actual secretario xeral
con poderes fácticos do PSOE
resistentes ao ocaso do felipis-
mo volve revoar os niños socia-
listas. Se a imaxe do líder do
centro-esquerda quixo ser a da
inocencia respecto á ‘época
gris’ dos últimos anos de gober-
no, estas trampas na súa arañei-
ra prexudican duramente esa
teima por dar pasos adiante. Pa-
ra moitos analistas, a crise da
Comunidade de Madrid podería
espallarse a outras agrupacións
con graves problemas internos
ou endémicos fracasos electo-
rais, como o caso da Comunida-
de Valenciana. 

A idea que flota no ambien-
te progresista é que a actuación
do centro de poder socialista no
caso dos tránsfugas foi contra-
producente, ao non se poder de-
mostrar a real conexión entre o
PP e os disidentes a través das
tramas inmobiliarias. No medio
prazo, Zapatero é o que sae pe-
or parado do asunto e todas as
olladas perseguen captar o mo-
mento no que caia algún sacrifi-
cado polo escándalo.

É certo que a dirección so-
cialista insiste en acusar o go-
berno de entorpecer o labor da
xustiza no esclarecemento das
circunstancias do ‘golpe’, mais
todos os inquéritos sobre in-
tención de voto para as obvias

eleccións autonómicas madri-
leñas do outono prognostican
que só o PSOE pagará nas ur-
nas o oprobio sufrido por Si-
mancas.

O dedo de Alberdi

No ambiente de crise interna do
PSOE, as declaracións da ex
ministra de Asuntos Sociais e
destacada militante noutrora no
socialismo madrileño, Cristina
Alberdi, caeron coma xeada en
maio. “Zapatero fixo o ridícu-
lo”, dixo en alusión á súa ma-
neira de tratar a crise.

Alberdi tamén colaborou a
desvelar o sistema de intereses
que rexe o PSOE. “En Madrid
cada familia ten os seus intere-
ses e os seus cupos e só lle dei-
xan ao candidato dous ou tres
ocos”. Segundo a ex ministra,
Zapatero non quixo ou non pui-
do acometer as reformas preci-
sas para democratizar as bases e
converter o partido nun verda-
deiro “viveiro de ideas progre-
sistas”. Tamén foi moi dura a
socialista coa comparación en-
tre o caso Tamayo e o 23-F. “Di-
cir iso foi un disparate que lle
vai saír moi caro a Zapatero”.

A raíz da intervención de
Alberdi neste momento na es-
cena política responde ás difi-
cultades que a política sempre
tivo para se facer un oco na eli-
te electoral de Madrid. Perde-
dora dunhas primarias para a
Comunidade e rexeitada tanto
por guerristas como por renova-
dores, as súas palabras foron
aproveitadas polos medios afíns
ao PP para desmontar a hipótese
da trama inmobiliaria. “Facer
cábalas non é cousa de políti-
cos. Se houber algún delito, que
o investigue a Fiscalía antico-
rrupción; ata entón, manteña-
mos a calma e non acusemos a
estes deputados de nada máis
que de abandonaren a disciplina
do partido”, engadiu Alberdi.♦

N
º 

1.
09

3 
●

D
o 

31
 d

e 
xu

llo
 a

o 
3 

de
 s

et
em

br
o 

de
 2

00
3 

●
A

no
 X

X
V

I

A reforma do Estatut de Cata-
lunya é o fillo que todos queren
ter, que todos queren crear e, so-
bretodo, apropiarse. Por este
motivo, antes de que se conver-
ta nunha realidade xa é a arma
electoral preferida por todos a
medida que se achegan as auto-
nómicas catalanas. Incluso os
baróns do PSOE entenderon xa
o bo dun tema tan delicado de
cara ás xerais. 

Se é o presidente de Extre-
madura, Juan Carlos Rodríguez
Ibarra, o mesmo que propuxo no
mes de maio que se expulse do
congreso a aqueles partidos que
presenten propostas soberanis-
tas, por favor, non toquemos o
actual Estatut. Froux favor lle fai
Ibarra ao PSC dándolle o visto e
prace ao proxecto de Estatut que
presentan. Non só iso, senón
que, ademais, xustificouno dian-
te do goberno de José María Az-
nar. Un goberno que se dedica a

lapidar calquera forma de pro-
greso autonómico e un Ibarra
que xoga o mesmo papel á es-
querda do abano ideolóxico.

O presidente extremeño anun-
ciou esta semana que fará campa-
ña en Catalunya para axudarlle a
Pasqual Maragall a gañar as elec-
cións. Asegura que esgrimirá un
discurso que “non lles gustará na-

da aos cataláns que amen o na-
cionalismo”. Ibarra non explica
qué nacionalismo. Intúese que
non se refire ao seu, senón ao ca-
talán. Por fin os socialistas cata-
láns renunciaron a intentar facer
crer que funcionan á marxe da li-
ña dos baróns do PSOE. 

Se ese é un bo paso, non po-
de ser o único que se dea na po-

lítica catalana antes das elec-
cións. Convergência i Unió de-
bería deixar de interpretar o pa-
pel de heroe salvador do pasado
de Catalunya e do futuro dos ca-
taláns, de todos eles, sexan da
cor que sexan. Ese é outro erro.
CiU vende que pode  chegar a
todos os cataláns. Que se esque-
zan. Xa que o PSC recoñeceu,

implicitamente e case sen que-
relo, que non ten nada que facer
co votante nacionalista. CiU de-
bería deixar de obsesionarse co
votante de esquerdas. Ese non
vai votarlles. Os de CiU falan
como se Catalunya lles perten-
cese. Erguen duras críticas con-
tra os socialistas non nome e
respecto de Catalunya e dos ca-
taláns. Non todos, por favor,
porque tamén existe o catalán
ao que o actual Estatut lle pare-
ce ben ou incluso de máis.

CiU tamén peca de vitimis-
mo coas constantes mensaxes
sobre o perigo que corre Cata-
lunya a mans do PSC por de-
pender da central do PSOE en
Madrid. ¿Os nacionalistas de
CiU levan oito anos pactando co
goberno de Aznar, catro deles co
PP en maioría absoluta, ou ben é
un bulo que fixeron correr os so-
cialistas de Maragall con toda a
mala intención?♦

Cadaquén ten o seu modelo
de reforma do Estatut

A. MARQUÈS

O PSC e CiU puxan por conseguiren a vitoria electoral que permita a refor-
ma do actual Estatut de autonomía. Os socialistas parecen hoxe máis perto ca
nunca de Madrid, mentres os nacionalistas temen o abrazo do oso popular.

Barcelona

O ex socialista J.L. Balbás desvela os pactos previos á escolla do secretario xeral

A arañeira de Zapatero

José Luis Balbás destapou os acordos secretos entre os Renovadores por la Base e Zapatero



A.N.T.
A derogación dalgunhas leis
de impunidade, os desplantes
aos empresarios españois ou
as visitas sorpresa que fai
Néstor Kirchner a institucións
públicas son sinais de identi-
dade dun presidente que quere
rachar coa tradición política
arxentina. Valora o contacto
coa sociedade e o día a día por
riba das receitas prefixadas.

A nova lexislación sobre extra-
dicións xudiciais é ata o mo-
mento o acto máis valente do
novo goberno de Kirchner. A
pesar de que o procesamento
dos militares responsábeis de
torturas e asasinatos durante a
ditadura podería demorar anos e
acabar facéndose en países eu-
ropeos, o presidente arxentino
abriu unha fenda nun valado
que parecía infraqueábel para a
vella caste gobernante pero que
creara un baleiro social na
maioría dos cidadáns.

Segundo algunhas organiza-
cións xudiciais, a actuación pre-
sidencial é un pulo para o traba-
llo de xuíces e fiscais na procura
de rematar coas leis de impuni-
dade desde a propia Arxentina.
Tamén as asociacións de vítimas
ollan con esperanza o novo tem-
po de Kirchner e gaban a valen-
tía nun país no que os políticos,
desde o primeiro, Raúl Alfonsín,
foron covardes á hora de saldar
as contas co pasado.

No plano económico, Kirch-
ner tamén é diferente. A pesar do
agobio financeiro no que segue a
vivir o país, o presidente negou-
se a aceptar cegamente as impo-
sicións dos capitalistas estran-

xeiros. En España deixou fuci-
ños longos entre o empresariado
cando se negou a subir o prezo
dos servicios básicos –que bene-
ficiaría a Telefónica e Endesa,
entre outras– e día tras día dá
pistas sobre o seu talante. “Esta é
a Arxentina que non ven os de-
fensores da ortodoxia económi-
ca”, dixo ao saír dun xeriátrico
público ao que se achegou por
sorpresa o pasado 28 de xullo. 

Escoitando os discursos dos
membros do seu gabinete, parece
que o seu compromiso político
camiña sobre un único principio
inamovíbel: o Estado ten que
deixar de estar ausente (funda-
mento do neoliberalismo que im-
pulsou Carlos Menem e seguiron
os seus sucesores) e facerse pre-
sente alí onde o necesita a socie-
dade. Para os seus críticos, esta
postura responde a un populismo

primario que nada resolverá no
conxunto do país e que reprodu-
cirá a nivel federal as “artimañas
electorais” que o fixeron gober-
nador de Santa Cruz. Outros coi-
dan que o ‘estilo K’ enlaza per-
fectamente cunha nova esquerda
menos ideolóxica que tenta dar-
lles resposta aos problemas da
poboación con imaxinativas ide-
as, seguindo o ronsel de Inácio
Lula no Brasil.♦
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Imperio
rico, planeta
pobre
GUSTAVO LUCA

¿Por que
mundialización e
globalización?

Dígase mellor imperio. Na
crise de 1890 da Arxentina, a
débeda do país era en libras
esterlinas co Banco de
Londres. Os apoderados
daquel penúltimo imperio
culpaban ao goberno de Bos
Aires da fame e de non sabe-
ren administrar. 

Desta son os
norteamericanos os que acu-
san aos pobres de non
aproveitar as grandes
vantaxes do librecambismo.
O recoñecemento de que ao
carromato da economía lle
renxe o eixo forza un cambio
táctico que consiste en culpar
aos Estados clientes do
malestar. O capital
transnacional non ten parte
no problema. 

O profesor do Queens
College William Tabb fala de
fracaso das directivas do
Fondo Monetario e da Orga-
nización Mundial de Comer-
cio. A finais dos noventa, oi-
tenta países tiñan unha renda
inferior á dos oitenta coa po-
breza a medrar a causa dos
pagos da débeda. Non hai in-
vestimentos que remedien a
crise e a evaporación de
aranceis pensada para atraer
ás transnacionais deixou sen
facenda aos pobres.

A pesar de a política
imperial, o que Tabb chama
bonapartismo de Bush,
conxelar as rendas, tamén
baixou o crecemento
económico en todo o mundo:
nos Estados Unidos os recor-
tados programas de asistencia
social de Clinton desvíanse
agora para o barulleiro desfi-
le contra o terrorismo que au-
menta os seus decibelios can-
do se descubre un novo
escándalo financeiro.

En xeral, a desregulación
non deu a estabilidade
prometida. O librecambismo
imperial foi un fracaso para a
economía aínda que triunfara
como proxecto capitalista de
clase. Alguén se beneficiou
dos problemas da maioría das
economías do mundo. Un es-
tudo do Fondo Monetario si-
nala que 133 dos 181 socios
do FMI tiveron problemas de
funcionamento da súa propia
banca na última década e o
Banco Mundial identifica
máis de cen casos graves de
insolvencia en noventa países
do Sul e noventa estados
socialistas ingresados a toda
presa no cabaret de
Mahogany. 

A recomendación do Fon-
do Monetario aos bancos dos
pobres é que miren ben a
quen lle dan crédito. Algo así
como arrasar os sinais de
tránsito e despois pegar ban-
dos con consellos de pruden-
cia sobre os coches
esnafrados no medio da
estrada.♦

As tropas ocupantes do Iraq in-
tensifican a busca e captura de
Sadam Husein coa esperanza
de que iso supoña a parálise
dos núcleos rebeldes que amar-
gan día a día a presencia inva-
sora, especialmente a nortea-
mericana, cunha pingueira
constante de mortos e feridos. O cerco es-
tréitase, afirman numerosos medios, á vista
da morte de dous dos seus fillos (é curioso o
silencio absoluto sobre as súas fillas, Raghad
e Rana, exiliadas coa súa nai nos Emiratos
veciños). O pase á clandestinidade de Sadam
semella, polo de agora, o maior éxito –senón
o único– da súa estratexia defensiva. 

A asociación entre a liquidación do ex
líder iraquí e a fin da guerrilla parte dunha
equiparación que iguala resistencia e defen-
sa do réxime de Sadam. Poida que sexa así.
Poida que non. A ubicación en Bagdad e pe-
quenas cidades satélite da capital dos prin-
cipais redutos de resistencia así como o tipo
de material empregado nas súas accións se-
mellan argumentar a idea de que se nutre
fundamentalmente de pequenos fragmentos
do antigo aparato estatal. De aquí a final de
ano vaise saber se soamente se trata diso ou
existen núcleos de patriotas decididos a
manter un nivel de acoso permanente con-
tra as tropas invasoras. 

As probabilidades que Sadam ten de so-
brevivir a tan teimuda caza, con recompensa
incluída, non son moitas. A súa base socioét-
nica de apoio non é moi extensa. Non pode
contar cos curdos, case un 20 por cento da
poboación. Tampouco coa maioría xiíta: os

seus principais líderes decidiron xa non cola-
borar cos americanos, pero tamén non impli-
carse na loita frontal contra eles, agardando
que o Sr Bremer “comprenda” que non lles
queda outro remedio que situalos no Palacio
presidencial. A inmensa
maioría dos que agora for-
man o goberno provisio-
nal son xiitas pero proce-
den do exilio. A franxa
sunnita está territorial-
mente moi acoutada e so-
fisticados medios e varios
milleiros de soldados
“peitean” toda a zona.

Pero pase o que pase
con Sadam, o que si perci-
be todo o mundo a estas
alturas é que, primeiro, to-
do canto aventuraron nos
Azores para xustificar a guerra era mentira;
segundo, aos ollos da opinión pública mun-
dial emerxe a evidencia de que os america-
nos e adláteres son ocupantes e non libera-
dores. Non hai forma de disimulalo por moi-
to que se empeñen e ambas circunstancias
xogan á contra dos vencedores. É evidente
que contan con diñeiro, poder e armas de ul-
timísima xeración para impoñer a súa vito-

ria, pero non lle asiste a razón.
O incremento da represión
contra a poboación civil, víti-
ma do nerviosismo con que as
tropas invasoras conducen a
operación de busca e captura,
encrespa os ánimos dunha ci-
dadanía dobremente castigada

e inflúe negativamente na moral do ocupan-
te. As penurias e a inseguridade fan o resto. 

Vinte e cinco millóns de dólares e unha
unidade de elite, a Task Force 20, integrada
por axentes da CIA e da Delta Force, que

custan mensualmente
uns 4 mil millóns de dó-
lares (a metade do total
de axuda norteamericana
que cada ano recibe, por
exemplo, a africana Mali
ou Tanzania), son as pri-
meiras facturas que de-
berán aboarse coas ren-
das do petróleo que aspi-
ra a contar o sr. Bremer
nos próximos meses. En
suma, toda a artillería
tecnolóxica da hiperpo-
tencia imperial debe acli-

matarse recorrendo á máis vella das prácti-
cas da arte da guerra, a delación, confiando
en que algún dos apoios máis próximos de
Sadam vire a súa lealdade a cambio dun fato
de diñeiro, aquí máis negro ca nunca.♦

XULIO RÍOS é director do Instituto Galego de Aná-
lise e Documentación Internacional (IGADI),

www.igadi.org

A captura de Sadam
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘Só mediante a
delación no Iraq,

conseguirán os EE UU
reducir os efectos das

súas mentiras na opinión
pública ocidental”

Néstor Kirchner procura o contacto directo e rexeita a ortodoxia

O ‘estilo K’ sorprende os arxentinos

Néstor Kirchner non aceptou as demandas do empresariado español. Na imaxe, xunto a José Mª Aznar, en Madrid.
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CÉSAR LORENZO GIL
As tripulacións de Cantabria
dominan con claridade a Liga
do Cantábrico de remo, logo
de cinco regatas disputadas.
Se ben Astillero lidera a com-
petición xeral, a última proba,
disputada en Pasaia (Euskadi)
acabou co triunfo de Castro.

Desde hai anos, son varios os re-
meiros galegos que se desprazaron
ata Cantabria para competiren bai-
xo os equipos desa rexión. É por iso
que nos éxitos destes equipos está a
ser fundamental o traballo dos atle-
tas procedentes do noso país.

Mais o traballo dos galegos ta-
mén ten a súa recompensa nos

propios equipos de Galicia. O
Mecos do Grove é arestora segun-
do na táboa clasificatoria xeral e a
piques estivo de vencer na bandei-
ra de Pasaia, o 27 de xullo pasado.

O dominio de Astillero é total
nestes momentos, pese a todo. As
súas catro vitorias falan ben ás
claras de que o seu equipo é o
máis completo e ten moitas posi-
bilidades de acabar gañando a li-
ga. É con certeza o Mecos o único
capaz de lle facer fronte, máis lo-
go de asistir á súa boa progresión.

En Pasaia, os equipos arou-
sáns brillaron a grande altura.
Ademais dos grovenses, o Cabo
de Cruz de Boiro fixo un excelen-
te rexistro e podería garantir en

breve a súa permanencia. Incluso
o Tirán –actualmente penúltimo
na clasificación– mostrou gran
melloría e podería dar a sorpresa
en próximos compromisos.

Os conxuntos galegos teñen a
desvantaxe de non poderen ama-
rrar os seus remeiros máis experi-
mentados e deben recorrer, ano tras
ano, á canteira do deporte nas súas
respectivas bisbarras para garanti-
ren un nivel competitivo aceptábel.

A gran decepción das primei-
ras etapas do campionato son os
equipos vascos. O mellor clasifi-
cado é Pasai Donibane, en cuarta
posición, e nos tres últimos pos-
tos están Isuntza e Zarautz, ac-
tualmente colista.♦
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Españois de
comenencia
MANUEL PAMPÍN

En 1968, o mesmísimo
Franco –xefe do
estado- decretou a

nacionalidade española do
xogador de baloncesto
Wayne Brabender cando só
levaba uns meses no Real
Madrid.

No fondo, varias
décadas despois a situación
é similar; concédenselle pa-
saportes a deportistas de
elite que poden aportar
triunfos inmediatos; logros
de resonancia para o
deporte “español” que, ben
manipulados, supoñen un
pulo político.

O preámbulo ven a con-
to polos mundiais de
natación, nos que España
só obtivo unha medalla de
ouro, a de Nina
Jivanevskaia. Négome a di-
cir que sexa un triunfo do
deporte español; é o triunfo
dunha nadadora que
compite co equipo español,
que é moi distinto.

E aparte do tema econó-
mico para os “tránsfugas”,
a trastenda do asunto é po-
lítica; todos os gobernos
utilizan os títulos
deportivos como propagan-
da, e nesto o PP ten especial
mimo; lembren os casos das
atletas Niurka Montalvo e
Glory Alozie, o esquiador
Johan Muehlegg, e agora a
xa citada Jivanevskaia.

É moi tentador fichar a
algunha figura cubana ou
nixeriana, por exemplo,
darlle un DNI español, e
mandala a campionatos eu-
ropeos, mundiais ou
olimpiadas a conseguir me-
dallas; despois é sinxelo: as
televisións abren os
informativos coma nos tem-
pos do NODO, destacando
a gran fazaña “española”, e
os dirixentes enchen a boca
con verbas de fervor
patriótico. 

Conste que para min a
liberdade é o ben máis pre-
zado de calquera individuo,
e a libre circulación de
traballadores debe ser
sagrada, pero cualificar co-
mo españois a estranxeiros
formados fora de aquí, mer-
cenarios que a penas saben
o idioma, casados con xente
de aquí pola conta que lles
ten… é un insulto á
dignidade; ¡se o goberno es-
pañol se adicara a formar
deportistas desde nenos!;
pero iso non é rendíbel a
curto prazo e non se pode
explotar politicamente.

Seica a patria, coma
todos os sentimentos impor-
tantes, lévase no corazón;
dubido que estes “españois
de comenencia” sintan den-
tro deles as chamadas
cores; creo que só entenden
das cores dos billetes que
cobran. E o goberno de Es-
paña é cómplice e culpábel.
Co talonario de cheques ta-
mén se gañan carreiras.
¿Verdade sr. Aznar?♦♦

Os grovenses de Mecos son segundos tras cinco regatas

Remeiros galegos axudan a darlle
a Cantabria o mando da Liga de remo

Clasificación xeral

Equipo Ptos

1º Astillero 58 
2º Mecos 51
3º Castro 39
4º Pasai Donibane 38
5º Urdaibai 38
6º Orio 33
7º Hondarribia 31
8º Cabo de Cruz 29
9º Pedreña 28
10º Isuntza 19
11º Tirán 16
12º Zarautz 10

O Mecos do Grove é o club galego mellor situado na Liga de Remo.                                                                                                                                     PACO VILABARROS



Retratos voluntarios
de Abalo
en Pontevedra
Desde o día 30 de xullo ao 24 de agosto
permanecerá aberta no Pazo Mugartegui
de Pontevedra a mostra Retratos volunta-
rios do fotógrafo José Luis Abalo. Tráta-
se dunha colección de retratos dos pri-
meiros voluntarios que chegaron ás nosas
praias despois do atentado do Prestige. A
mostra recolle sesenta e seis rostros mar-
cados polo cansanzo do traballo e pola an-
gustia do desastre, imaxes tomadas polo fo-
tógrafo ao longo de toda a costa galega.♦

Cita do cine de
animación en Porto
Convocados pola Casa da Animaçâo, As-
sociação Portuguesa de Produtores de
Animação e Cinanima, representantes do
cine animado galegos e portugueses da-
ranse cita en Poro os días 16 e 17 de xa-
neiro do próximo ano no que será o pri-
meiro encontro dunha serie de citas que se
desenvolverán anualmente.  En Porto es-
tán xa a preparar esa primeira cita na que
se artellará un programa con debates,
sesións de traballo, encontros de técni-
cos e autores e proxección de películas.♦

Músicas da terra
en Ouzande
Organizado pola Asociación Cultural de
Ouzande, celebrarase o próximo venres
8 de agosto nesta parroquia do concello
da Estrada a V edición do Festival
“Músicas da Terra”. Leilía, Treixadura
e Linho do Cuco serán os encargados
de poñer música a unha festa que con-
tará tame´n oa animación de Kote Ma-
labar Klown. Con Leilía tocará o músi-
co de Ouzande Miguel Carbajal, autor
tamén da exposición de instrumentos
construídos con material de refugallo
que se mostran durante o festival.♦

e festival en festival van
estas semanas do verán.
Non ven se da repousado
duns e xa a cita está pre-

vista cos seguintes. Para esta fin de
semana, dous con moita tradición,
o de Pardiñas, en Guitiriz, e o da
Carballeira de Zas. Tamén prota-
gonista do verán está a ser a músi-

ca brasileira que ten o próximo día
2 unha cita imprescindíbel, o con-
certo de Carlinhos Brown en Vi-
go. Así seguirá todo agosto que
agora comeza que ten neste ano
unha data especial, as conmemo-
racións en Pontevedra do 17 no
que se celebra o Dia de Galiza
Mártir, nesta edición cunha espe-
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Imaxino que ás veces pode in-
comodar a parte do público. 

Existen dous países, o de
Nunca Máis e o de eu o meu, e ás
veces actúo para os dous á vez.
Sempre digo o que teño que dicir.
O que nos venden é un país moi
cutre, de festas gastronómicas, de
hai que ir tirando... e queremos
un país de altura, que sexa quen
de exportar, creativo. Fíxate nas
pintas dos que gobernan, dá a im-
presión de que conforme chegan
á Xunta xa lle poñen o bandullo
regulamentario. É moi cutre, é.
Pero xogan coas cartas marcadas
e o árbitro comprado porque que
é senón o fiscal?

Todo iso é material para o
seu traballo. 

Claro! O día que morra Fraga
vou ter un problema. A min a de-
saparición de Cuíña da escena po-
lítica causoume moitos transtor-
nos porque tiña unha personaxe
fascinante. Meu traballo ten moi-
to que ver co columnista, co fotó-
grafo ou co cronista do cotiá. In-
tento facer un chiste, unha revira-
volta por día. Por exemplo, tiven
a paciencia de ver a cerimonia de
entrega de medallas e ao final,
onde atopei o chiste? Pois por ex-
ceso. Moi ben, que se dean meda-
llas entre eles, sempre o fixeron,
pero que non lla dean a Pimpine-
la, é inxusto! Mira que lle dou un
himno ao PP con iso de “Galiza
cada día máis linda, máis linda,
cada día mellor, mellor....” iso é
un himno. Ou a Pocholo, que le-
va tempo promocionando os pro-
dutos das nosas rías. O chiste ás
veces funciona por exceso. 

Téñome rido moito co que
di pero tamén penso, se son
cousas que se ven cada día!

Ás veces cóntolle á xente o
que pasa en Teo, o meu conce-
llo. A ventá da casa do alcalde
toca cos coches na estrada e por
iso non a poden abrir. Iso é rea-
lismo puro. O outro día en Tele
Teo retransmitiron unha asem-
blea do clube de cazadores que
durou varias horas. Ao final un
vello chamado Benigno fixo a
pregunta da noite. Dixo que non
entendía por que só se podían le-
var dous cans se tres era o mes-
mo. A pregunta era boa pero a
resposta da mesa foi fascinante:
“Mira, Benigno, xa poñemos
dous porque hai xente que leva a
tres e a catro”. Non me digas
que non é unha mina este país!

Á xente gústalle que paro-
die o país?

Intento reflexar o que suce-
de. Hai moita imaxinación. Por
exemplo, o outro día en Cam-
bados lin unha pancarta que di-
cía: “Por fin, despois de moito
picar e picar, o Humberto vai
casar. Aghuevos”. E os que a
escribían eran amigos!. Se con-
tas iso non falas mal do teu pa-
ís, falas do exceso, da festa...
Este tipo de cousas definen o
mundo no que vivimos. 

Foi quen de ironizar mes-
mo co tema do Prestige. Na ga-
la dos premios María Casares...

O humor é un lubricante ma-
rabilloso. O bufón era o único
que podía criticar ao señor feu-
dal. Co do Prestige a xente víña-
me ver máis e con necesidade de
rir, de botar fora a dor. Se es ca-
paz de facer rir e pensar á vez, xa
é o máximo. Cantas veces nun

velorio non se rematou con risos
polo que ten iso de liberador? 

Algúns compañeiros coin-
ciden en que o teatro saíu re-
forzado despois do Prestige,
que teñen máis público. 

Sen dúbida, a xente agradé-
cenos cando en realidade non
fixemos nada que non fose a
nosa obriga. Saben que tomar
posicións neste país é xogar as
lentellas e iso recoñécese. No-
támolo todos. Notei moito cari-
ño nestes meses. 

Optou polo espectáculo en
pequeno formato e en directo,
rulando polo país, cando era
un actor coñecido na tele. 

Pero esa é unha opción de re-
sistencia, non che queda outra.
Aquí só hai unha televisión e
non sempre o que che ofrece, se
che ofrece algo, é de interese. No
teatro pasa o mesmo, subven-
ción, rule... e os cartos danchos
se queren. A vía privada é aínda
moi feble, gustaríame que unha
empresa galega apostase por un
espectáculo pero é moi difícil. A
opción que tiña era andar por ba-

res porque hai iniciativa e é moi
difícil que che podan meter man.
É un traballo bonito porque a
xente está cerca, tes un público e,
a verdade, é que xa non sería ca-
paz de prescindir diso. Actúo un-
has cen noites ao ano e vinte ou
trinta non as cambiaría por nada. 

Fala de “opción de resisten-
cia” pero vostede leu nin máis
nin menos que o pregón das fes-
tas do Apóstolo en Compostela. 

Non se lles debía ocorrer a
quen poñer... Propuxéronmo e
pareceume unha honra extraor-
dinaria. Son desas cousas que
che gustaría facer algún día.
Nun caso como ese intentas
axustar, non dei un pregón mi-
litante pero estabamos nunha
praza na que seis meses antes
se xuntaran douscentos mil ga-
legos e galegas pola dignidade
e iso non se pode esquecer.

Fíxose famoso na serie
Mareas Vivas co personaxe de
Ladislao pero teño a idea de
que foi vostede quen decidiu
rematar con el. 

Decidín deixalo porque os

guións que chegaban estaban es-
gotados e a min xa non me ilusio-
naba seguir despois de tres anos.
Sigo nisto porque me encanta e
para facer cartos militaría en cal-
quera partido que me permitise
recalificar un terreo. Tres anos
cunha personaxe é moito tempo.

Ás veces acontecementos
do día entran xa pola noite
no seu espectáculo. 

É que o xénero é iso. O mo-
nologuista ten que improvisar,
algo que non se fai na televisión.
O cómico ten que traballar coa
actualidade e co que sucede no
momento e o público debe ter a
sensación de que o que está a ver
é único e que só pasou esa noite. 

Falamos de humor pero
vostede fixo tamén, poño por
caso, o papel de Camilo Díaz
Baliño en O lapis do carpinteiro. 

Foi unha grande oportunida-
de e agradecinlle moito a Reixa
que apostase por min cando moi-
tos actores de prestixio se daban
labazadas polo papel. Estou con-
tento da película e recomendeina
moito. É unha reivindicación

dunha xeración perdida e dos ac-
tores e actrices deste país. 

Ten unha longa historia
na TVG e na Radio Galega,
non pensa volver?

Neste momento nin a TVG
pensa en min nin eu na TVG.
Igual que non penso no CDG.
Non encaixo na TVG, non pinto
nada... e eles están de acordo, pa-
ra que discutir? O do CDG é un-
ha historia xa voluntaria. Consi-
dero que está na UVI desde hai
anos, que non ten nada que ver
co teatro. A definición do CDG
fíxoa Larra hai séculos, cando
aínda non o coñecía. Larra era un
crítico duro e nalgunha función
dicía así: “representouse onte tal,
dirixiuna tal, actuaron estes, o
escenario era de..” e a crítica di-
cía simplemente, por que?, para
que? que necesidade? Nin os cri-
tico, paréceme o contrario da
profesión que eu amo, da liber-
dade, da creatividade, da emo-
ción, do risco. No CDG non é
posíbel crear algo, parece que
ten un virus que o impide. Dá ra-
bia porque debía ser un centro
vivo pero é dramático, como di o
nome. Os actores non queren tra-
ballar no CDG e iso é moi triste. 

Agora vólvese falar con
forza das listas negras e vos-
tede niso é case pioneiro. 

Non, somos un lotazo. Can-
do non houbo listas negras? Eu
lembro estar de sempre nelas, o
que pasa é que nos necesitan.
Non poden prescindir de nós
porque se non o que lles queda é
encefalograma plano. Xa me di-
rás dunha televisión que mantén
en antena Supermartes despois
de doce anos! Onde están as ide-
as? É que o país non evoluciona? 

Moitos actores deron a
cara en Nunca Máis. 

Moitos e algúns xa lla parti-
ron despois. Por unha vez esta-
bamos unidos pero logo xa se
encargaron de lembrarnos que ti-
ñamos subvencións e axudiñas...

Vostede non foi nada cauto.
Tampouco había moito que

pensar. Cando os meus amigos
de Arousa estaban xogándose o
tipo metendo chapapote coas
mans non era momento para
pensar no teu. Particularmente
tampouco teño moito problema
porque me gaño a vida á marxe
da administración. 

Ten a ventaxa de que o
público o quere.

E os bares, esa é a trinchei-
ra. Iso é o que se che permite
nun país onde a liberdade de
expresión é un luxo, pero é un
capricho de deuses que se paga.
Probabelmente os espectáculos
máis vivos deste país pódense
ver neste momento nos bares. 

Está que non para, que le-
va na carteira?

Acabo de rematar unha pelí-
cula en Tarragona para TV3 e en
agosto levarei a Pontevedra o es-
pectáculo Vía Oral no que se
mostran diferentes formas de na-
rrar e no que participan, entre ou-
tros, Xurxo Souto, Patricia Váz-
quez, Luís Caruncho ou Santi
Romai. No outono estrearei Di-
llei que será unha homenaxe ás
pandereiteiras porque consegui-
ron que este sexa un país armado.
En calquera manifestación sacan
a pandeireta da carteira e é como
se tirasen a parabellun.♦
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Carlos Blanco
‘Este país é unha mina para o humor’

CARME VIDAL

Consigue que os locais estean cheos e que a xente ría a cachón nos seus espectáculos. Tan-
to se fala dos turistas en Compostela, das lerias do alcalde de Teo, da medalla de Cascos
ou da historia interminábel do Prestige. Con el é imposíbel non rir. Di que as historias dos
seus espectáculos saen directamente deste país que é unha mina para un humorista. Carlos
Blanco é un dos nosos actores máis queridos. Cunha longa traxectoria no teatro, fíxose fa-
moso na televisión pero agora optou por levar o seu humor aos bares, “esas trincheiras”.

A. PANARO
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A.N.T.
Co título Un Ganges de Pala-
bras, a Deputación de Málaga
ven de publicar unha antolo-
xía bilingüe da poeta Chus Pa-
to. Con edición e tradución do
galego de Iris Cochón, a obra
recolle textos dos seus libros
anteriores xunto con textos
inéditos que formarán parte
do próximo libro da autora. 

Un Ganges de Palabras corres-
póndese co número 70 da colec-
ción poética Puerta del Mar, da
Deputación de Málaga, publica-
do xusto despois de La música
ateológica del Eros, de Ángel
González. Iris Cochón encargou-
se da edición desta antoloxía
que, contra o que ven sendo ha-
bitual, non vai repasando libro a
libro a producción da poeta se-
nón que selecciona textos de to-
dos eles sen orde cronolóxica nin

agrupación por títulos e compón
así unha nova obra á que a antó-
loga lle dá sentido unitario. 

“Dalgunha maneira parece
unha excéntrica, precisamente
porque de forma deliberada non
pulula polos centros, e non me
refiro só a exercer de galega e fe-

minista” di Iris Cochón no pre-
ámbulo da antoloxía no que ela-
bora unha presentación da autora
e da súa obra, destacando unha
condición que queda ben á vista
nos textos seleccionados. “A
obra explora, sempre moi pro-
miscua, territorios incómodos

(con preferencia pro fendas e in-
tersticios e contradiccións) pre-
ferindo realidades esquecidas,
escamoteadas, soñadas ou inau-
ditas, a miúdo esquivas” explica
o prólogo. Define dúas liñas de
intervención na obra de Pato que
pairan de maneira evidente na
particular selección elaborada
por Iris Cochón: “ O poema Pa-
to tende, dunha parte, a revisar a
historia recuperando o silenciado
e inscribindo o utópico (nó de A
ponte das poldras) e, de outra, a
proxectar e reclamar diversas
formas de liberación, desde as
pulsións libidinais á plenitude
derivada da imaxinación e da
independencia –persoal e comu-
nitaria–, vías ambas explorada
con minucia en Fascínio e Níni-
ve”. Chus Pato ten traducido ta-
mén ao español o libro Heloísa
que saíu publicado en 1998 en
Ediciones La Palma.♦

A Deputación de Málaga
publica unha antoloxía de Chus Pato

Morte só
PILAR PALLARÉS

As últimas eleizóns
deixaron o pouso
amargo dun

retroceso do PP menor que
o que moitos esperavan
–mais moito máis grave do
que esa organizazón ten
publicamente recoñecido–,
da perda de Vigo e Ferrol
para o nacionalismo e a
inxustiza dos resultados en
Lugo, das traizóns que
ameazan converter a
política municipal nun
xogo de intereses e egos
hipertrofiados. Mais tamén
deixaron o avanzo do
nacionalismo en vilas e
pequenos municipios do
rural até agora reserva do
PP e a ameaza da perda da
maioria absoluta para un
Paco Vázquez que algúns
xa comezavan a considerar
destinado a reinar para
sempre no non-tempo, o
dos ditadores en xeral, o de
Franco momificado en
vida, momificando-nos na
non-história.

Que isto último fose
para militantes do BNG,
entre os que me incluo,
unha agradável surpresa, é
para un coñecido meu, do
que son viciña e clienta,
manifestazón do ás veces
escaso coñecimento que da
realidade cotiá temos os
que aspiramos a modificá-
la para ben. Para el a
perda de votos de Paco
Vázquez estava cantado.
Un hostaleiro domina o dia
a dia e sabe cando algo
está a levedar.

Ignoro se para alguén
asi un movimento como
Nunca Máisou a reaczón
maioritária contra a guerra
eran tamén previsíveis. A
xente que me rodea non os
esperava. Xa se dixo moitas
veces que o 2 de Dezembro
íamos cara a Santiago
pensando sermos catro
gatos pasados por água.
Todo o mundo atopou gatos
que xamais imaxinaría
andaren por ali.

E esta falta de paixón
militar que agora mesmo
demostran alguns dos
soldados enviados ao Iraq
e, sobretodo, as suas
famílias?

Houvo só neste ano
unha reaczón contra unha
guerra concreta ou hai en
realidade un
cuestionamento,
subterráneo pero mui
estendido, do mesmo
conceito de guerra? As
estratéxias de a
banalizaren e converté-la
en espectáculo e de
atrairen a xovens cara o
Exército profisional
disfarzando-o de ONG,
quizais impidan ver algo
importante: cando
soldados e familiares se
enfrontan á verdade
espida da guerra –matar e,
se callar, ser matado–
comeza o rexeitamento. É
iso a guerra, e o seu fedor
torna-se insuportável.
Morte só.♦♦

A.N.T.
Anacos de Esperanza é o título
do libro que acaba de publicar
a historiadora e política na-
cionalista Encarna Otero en
Edicións do Castro. Son arre-
dor de cen artigos nos que a es-
critora reflexiona sobre tres te-
mas que son tamén os eixos da
súa actuación pública e das sú-
as inquedanzas persoais. 

O libro está dividido en tres
partes compostas cada unha delas
por un feixe de artigos agrupados
tematicamente. A primeira delas
titúlase “Compostela” e nela se

recollen un grupo de textos que
tratan sobre a historia, o presente
e o futuro da cidade da autora, da
que foi concelleira polo BNG du-
rante máis dunha década. Revisa
Encarna Otero o patrimonio da
cidade, o urbanismo e os proxec-
tos de rehabilitación, momentos
estelares da súa historia e detense
en figuras de especial relevancia
para ela como son o alcalde An-
xel Casal, Borobó, García Alén
ou a lembranza de Roberto Vidal
Bolaño. Recolle despois a autora
os artigos que tratan dun ou outro
xeito a temática das mulleres, tan-

to reflexións sobre o terrorismo
cotiá, o aborto, a paridade ou a ce-
lebración do 8 de marzo como
outros no que recolle a súa visión
de mulleres concretas como Sofía
Casanova ou Ruth Matilda An-
derson. Aúltima parte do libro le-
va por título “Galiza e o mundo”
e nela revisa Encarna Otero temas
esenciais da política nacionalista
e puntos de especial relevancia na
situación internacional como son
o Sáhara, o cumio do Cairo, ou o
foro de Porto Alegre. Textos estes
que se presentan coa data da es-
critura e que naceron ao longo

dos últimos quince anos de activi-
dade política da autora. O libro
remata co artigo “O mar está
morto. Nunca Máis” no que En-
carna Otero pide responsabilida-
des e anima á protesta despois do
atentado do Prestige. 

“Fálanos dun país vivo no
que se cre e se defende con pai-
xón, pero tamén coa razón apra
convencer e pórse a traballar
nun proxecto colectivo ilusió-
nante para sérmonos nós e non
renunciar á nosa existencia co-
mo pobo” escribe Carlos García
Martínez no prólogo do libro.♦

Un libro recolle as reflexións de Encarna Otero

Chus Pato.



Título: O proceso de normalización. (1980-
2000). Volume II. Educación.
Autor: Varios.
Edita: Consello da Cultura Galega.

A Sección de lingua pertencen-
te ó Consello da Cultura Galega
presentou hai uns meses un pro-
xecto de estudio sociolingüísti-
co sobre diferentes aspectos
dentro do proceso normalizador
da lingua. O resultado é un am-
plo estudio compilado en catro
volumes –dos cales só saíron de
momento os dous primeiros-
nos que se trata de analizar a si-
tuación normalizadora desde
varios puntos de vista para así
facilitar unha visión o máis
achegada á realidade sociolin-
güística do país. As áreas nas
que se traba-
llou son as da
análise da po-
lítica lingüísti-
ca levada a ca-
bo dende o
ano 80 ó 2000,
a situación da
lingua no ensi-
no, visionado
da lingua nas
admin is t ra -
cións galegas
e a última área
corresponden-
te á exposi-
ción dos adiantos na planifica-
ción do corpus e da difusión da
lingua.

O equipo de lingüistas, so-
ciólogos e especialistas en so-
ciolingüística deste traballo es-
tivo coordinado por Henrique
Monteagudo e Xan Bouzada. 

No que atinxe ó primeiro
volume, o correspondente á Po-
lítica lingüística levada adiante
pola Administración galega, di-
cir que é un estudio das diferen-
tes iniciativas lexislativas em-
prendidas polos gobernos gale-
gos ó longo do proceso de nor-
malización lingüística durante
os últimos vinte anos. A exposi-
ción do marco político social
deste periodo e as actuacións
promovidas polas institucións
así como os avances e as eivas
provenientes deste campo son
os eixes fundamentais desta
primeira entrega que serve co-
mo unha introducción e contex-
tualización xeral do macro-tra-
ballo onde os restantes volumes
serán estudios máis especializa-
dos de aspectos máis concretos.

O segundo volume, o re-
ferente á educación, móstra-
nos, dende a máxima da relati-
vización dos datos, unha radio-
grafía bastante fiable da situa-
ción lingüística nos centros de
ensino galegos. Este traballo
céntrase nos niveis educativos
de Educación Infantil e Educa-
ción Primaria. A través da aná-
lise de variables importantes
dentro do campo da educación

no estudio sociolingüístico, co-
mo poden ser os colexios situa-
dos en zonas rurais ou urbanas,
a condición de privados e pú-
blicos, e os diferentes puntos
de vista de diferentes membros
da comunidade educativa (AN-
PAS, equipos de normalización
lingüística e equipos directi-
vos...), moldéase unha mostra
da situación no ensino galego
cargada de matices, pero onde
hai variables dentro deste cons-
tructo complexo nas que se po-
den apreciar vicios e eivas no

avance normalizador da lingua
bastante xeralizados e que ve-
ñen a coincidir, moitas veces, -
incluso nos casos concretos es-
tudiados de centros de ensino
con bastante galeguización no
profesorado e alumnado- coa
maior desmotivación tendente
á desgaleguización do alumna-
do. A análise mostra estes pro-
blemas (posicionamento dos
pais con respecto á lingua, di-
minución de axudas para a nor-
malización lingüística, caren-
cia de material didáctico...) e

fai unha proposta de mellora na
planificación lingüística dos
centros. 

Para chegar a estas propos-
tas de mellora, o equipo redac-
tor desta obra estructurou o tra-
ballo do seguinte xeito para un-
ha maior funcionalidade do
mesmo e unha visión moito
máis ampla da situación.

En primeiro lugar deu en
facer unha exposición das me-
didas lexislativas concernentes
á lingua e ó ensino xunto a un-
ha mostra de estudios realiza-
dos sobre a cuestión que amo-
san un punto de partida sobre o
que traballar. Chegaríase á con-
clusión de que os mínimos esi-
xidos pola lei en realidade, en
moitos casos, convértense en
máximos se é que chegan a tal
en moitos centros de ensino.

De seguido achégasenos os
resultados de multitude de en-
quisas feitas en centros públi-
cos e privados nas que se pode
apreciar unha exposición de da-
tos que mostran, se  non a reali-
dade en toda a súa exactitude,
unhas tendencias ben claras do
que está acontecendo no ensino
do país en clave lingüística.

Logo faise unha análise de
oito centros –públicos e priva-
dos- nos que hai exemplos de
todo tipo. Dende colexios pú-
blicos moi ou nada galeguiza-
dos, ata colexios privados nas
mesmas condicións. Esta parte
aínda que non serve para ve-las
tendencias máis galeguizado-
ras do ensino público en xeral,
posto que dá exemplos de todo
tipo, é importante a súa infor-
mación dende un punto de vis-
ta cualitativo que non cuanti-
tativo. Vese moi ben a realida-
de subxacente en cada un deses
centros e permite sacar conclu-
sións en canto ó que se está fa-
cendo ben nuns e cáles son os
problemas inherentes a outros.

Esmiuzar este inmenso tra-
ballo de campo a través das en-
quisas e entrevistas persoais, a
través da observación dos lin-
güístas que mostran estes da-
tos, é un labor ímprobo, pero
que co axeitado desenvolveme-
to realizado polo equipo da
Sección de Lingua do Consello
da Cultura Galega, está dando
uns froitos interesantes na aná-
lise e comprensión da realidade
galega no ámbito sociolingüís-
tico. Abofé que a este traballo
hai que darlle unha importan-
cia merecida polas reflexións
que pode provocar nos profe-
sionais ou non profesionais dos
diferentes campos que trata. Se
non damos pulo nós mesmos á
nosa lingua non vai vir ninguén
de fóra a facelo. Esperamos
con impaciencia as próximas
entregas do estudio.♦

HÉITOR MERA HERBELLO
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Caramelos líricos
Epicentro, de Manuel Álvarez
Torneiro; Para abril e
amantes, de Francisco Álvarez
e Francesca, de Xavier Rodrí-
guez Baixeras son as propostas
poéticas que a
colección
Tambo fai
para este
verán. As
tres obras,
editadas
pola Depu-
tación de
Pontevedra,
pescudan
nas arestas
do amor, a
soidade e de-
mais estados nos
que se transforma
a alma. Novidosos
versos que procuran unha evo-
lución da lírica cara ao encon-
tro directo co lector cunha po-
esía núa, chea de matices e
planos estéticos, que se desliza
palabra a palabra coa dozura
dun caramelo derretendo na
boca.♦

Meiriño e
compaña
A editora Tris Tram presenta a
primeira novela de Xoán
Ramón Díaz, Monón.En A
xeada negra, o autor lucense
pinta a vida de dous desherda-
dos, Mano-
lo Meiriño
e Gaiarre.
Ánimas en
pena incapa-
ces de se
adaptaren a
unha
sociedade
que non conta
con eles para
nada. Historia
realista na que
priman o desenvolvemento
dos personaxes sobre a acción
nunha Galicia nocturna e chea
de trampas.♦

Achados
na ‘Illa nova’
Manuel Darriba, con
Accidentale Camilo Franco,
con Por conto alleoson os au-
tores que inauguran a colección
‘Illa nova’ de Galaxia. Narrati-
va miscelánea, que bebe de di-
versas fontes e se inspira en no-
vas maneiras de contar para
chegar ao
lector. O
volume de
Darriba
contén
trazos
kafkianos
nunha histo-
ria que se
desenvolve
nas
coordenadas
do absurdo e
da ironía. O
de Franco xurdiu
dunha experiencia
novidosa en Gali-
cia. A partir de palabras suxeri-
das polos internautas de
www.vieiros.com, o autor com-
pón unha presada de relatos.♦

Pódense
aprezar
vicios e
eivas no
avance
normaliza-
dor da
lingua
bastante
xeralizados.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. O SANGUE DOS CAMIÑOS.
Ramón Caride Ogando.
Sotelo Blanco.

2. MENINO MORREU .
Luís García Mañá.
Xerais.

3. POR CONTO ALLEO .
Camilo Franco.
Galaxia.

4. POLOS FILLOS DOS FILLOS .
Xosé Manuel Sarille.
Candeia.

5. RELATOS MARIÑEIROS .
Xosé Neira Vilas.
Xerais.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. NUNCA MÁIS .

GALIZA Á INTEMPERIE .
Suso de Toro.
Xerais.

2. O PACTO GALEGO NA
CONSTRUCCIÓN DE ESPAÑA.   

Manuel Veiga.
A Nosa Terra.

3. AS MARÉS NEGRAS.
Adela Leiro (Coord.).
A Nosa Terra.

4. A CORUÑA
DE PACO VÁZQUEZ.

Manuel Monge. 
A Nosa Terra.

5. OS PARTIDOS POLÍTICOS
EN GALICIA .

Xosé Luís Barreiro (Coord.).
Xerais.

Tabela das letras

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

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

Radiografía ao idioma en catro volumes
Publicados os que analizan a política lingüística
da administración e a situación no ensino

Henrique Monteagudo é un dos coordenadores da obra.
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Título: 28 días despois.Terror. Gran Breta-
ña, 2003.
Dirección: Danny Boyle.
Guión: Alex Garland.
Intérpretes: Cillian Murphy, Naomie Ha-
rris, Christopher Eccleston, Brendan Glee-
son, Megan Burns.

Non semella o verán a época
máis propicia para entrar no
xogo de angustias apocalíp-
ticas proposto por Danny
Boyle na súa última fita, e sen
embargo, seica non lle vai de-
masiado mal á película no que
fai referencia á cuestión reca-
dadora, no caso da Gran Bre-
taña, onde foi un éxito bastan-
te notable. Algo terá que ver o
tempo brumoso da illa; mais
temo que a súa fortuna comer-
cial é a consecuencia lóxica
dunha produción que non
transgrede nin agrede tanto
como os seus creadores, ou os
seus detractores máis purita-
nos, poderían pretender. 

E é que a tan comentada
“resurrección” artística do di-
rector de Tumba abertae
Trainspottingnin é tal, nin é
para tanto. Nótase o retorno
ás coordenadas británicas, ás
que tan vencellado estiveran
as súas primeiras fitas; non
produce a molesta vergoña
allea das súas “aventuras”
norteamericanas, mais unha
vez se lle descubriron os arti-
ficios ao tramposo responsa-
ble da moi sobrevalorada
Trainspotting xa é bastante
difícil sucumbir por segunda
vez ao seu engado.

28 días despoisxorde co-
mo unha confesa homenaxe
ao subxénero fantástico do
‘Zombie Horror’ e, en xeral, a
toda a escola do fantástico
apocalíptico e desolador, leira
moi cultivado pola ciencia-fi-
ción irracionalista británica,
en especial pola súa fecunda
escola de banda deseñada
(penso en concreto no nihilis-
mo violento da editora Fllet-
way durante os anos 80, casa

matriz do “encantador” Xuíz
Dredd).

A homenaxe de Boyle, es-
casamente aproveitada polo
seu guionista –un despistado
Alex Garland que volve con-
verter en estilo propio a endé-
mica carencia de ideas xa amo-
sada na súa anterior colabora-
ción con Boyle, a desarmante
experiencia new age de A
praia–, faise especialmente
evidente, e que cada cal que o
interprete como prefira, nas ci-
tas á triloxía seminal de Geor-
ge A. Romero, inevitables no
caso da  claustrofóbica A noite
dos mortos viventes. Zombie
está citada-fusilada, na escena
do supermercado antes de
abandonar Londres, e todo o
tramo final cos militares psico-
mesiánicos e os presuntos
zombies externos convertidos
en convidados de pedra  remite
directamente á última da trilo-
xía, O día dos mortos.

Pero as citas cinéfilas de

serie B fantástica non quedan
aí. A situación xeral e o punto
de partida remiten a dúas es-
tupendas novelas de culto,
Son lenda, de
Rochatd Ma-
heson, levada
ao cinema co-
mo O último
home bicho
por Boris Se-
gal. Na adap-
tación cinema-
tográfica os
zombis contra
os que loita un
pétreo Charl-
ton Heston
eran pobres
humanos mu-
tados por un
virus de con-
notacións apo-
calípticas, tal
cal o filme de Boyle. A outra
novela é O día dos trífidos, de
John Wyndham, levada ao ci-
nema por Steve Sekely noutra

entretída e “pintoresca” mos-
tra de fantástico apocalíptico
británico. E poderiamos se-
guir citando ad nauseam ou-
tras desoladoras visións cine-
matográficas do futuro huma-
no que están no celme deste
28 días despois.

Éxito na desolación

Na súa visión da apocalipse
sanitaria Danny Boyle resulta
convincente no punto de parti-
da. Os primeiros quince ou
vinte minutos co inexpresivo
Cilliam Murphy deambulando
por un Londres abandonado
despois de espertar dun estado
de coma nun hospital non me-
nos deserto son probablemen-
te do mellor que teña filmado
este realizador británico. Os
acertos da fita continúan espa-
llados por toda a metraxe, ba-
sicamente no seu aspecto vi-
sual, grande virtude deste
mestre do artificio pirotécni-

co, aínda que relativizados ta-
mén por esa exasperante ten-
dencia ao síncope narrativo,
potenciada polo uso da rodaxe
con cámaras dixitais, especial-
mente nas tópicas e previsi-
bles secuencias de violencia.

O filme paga a pena por
esas secuencias de desolación
perfectamente retratada que
Boyle vai sementando ao longo
da fita, secuencias que non se
limitan á postal do Londres
post apocalíptico, senón, e es-
pecialmente, aos momentos de
crise moral e existencial dos
protagonistas enfrontados á
triste realidade do home como
lobo do home; unha intuición
que se fai evidente cando,
avanzada a fita, o espectador se
vai decatando de que os pre-
suntos zombis, máis correcta-
mente, infectados pola virus da
Furia, unha especia de Rabia
hiperviolenta creada para a
guerra bacteriolóxica, quedan
perfilados como meros convi-
dados de pedra nun caos e des-
trución que ten máis de huma-
no que de sobrenatural.

O problema é que a sensa-
ción final de desacougo que
poida deixar a fita vén máis
da percepción de que se nos
deixou entrever só unha parte
mínima do potencial da pelí-
cula que da eficacia coa que
Boyle e o seu guionista apelan
aos nosos medos máis pri-
marios. A realización avanza
sen demasiada convición,
dando tumbos dun lado a ou-
tro e o guión, excesivamente
esquemático, non engade de-
masiado. Para acabar de com-
plicar a tarefa, unha coda fi-
nal, con máis aparencia de fal-
so pegote que doutra cousa,
algúns xa citaron a Sorrisos e
bágoascomo referente direc-
to. É a guinda final que acaba
de definir a sensación de obra
fallida que acaba deixando.♦

XOSÉ VALIÑAS

A fita paga
a pena
por esas
secuencias
de
desolación
perfecta-
mente
retratada
que
Boyle vai
sementand
o ao longo
da película.

Refrito de terror
Boyle fai en 28 días despois unha innecesaria e frouxa homenaxe á serie B

Fotograma de 28 días despois.



A.N.T.
Dous libros do crítico gale-
go David Barro serven de
presentación en Galiza da
editorial portuguesa Míme-
sis, especializada en multi-
media e arte contemporá-
nea. Publicados en edición
trilingüe portugués, español
e inglés, os dous libros son a
antesala dun proxecto edito-
rial que busca a maior rela-
ción do panorama cultural e
artístico galego e portugués. 

Gary Hill. Poeta da per-
cepção e Imagens (pictures)
para uma representação con-
temporánea son os títulos dos
dous libros de David Barro
que serviron de presentación
da editorial Mímese en Gali-
za. Profesor de vídeo e foto-
grafía na Universidade de
Porto e presidente da Aso-
ciación Galega de Críticos de
Arte, David Barro ten unha
estreita relación cos círculos
artísticos de Portugal e prepa-
ra na actualidade unha mostra
sobre novos artistas portugue-
ses que se inaugurará proxi-
mamente no Museo de Arte
Contemporánea de Vigo. Da-
vid Barro anunciou tamén a
súa participación no proxecto
do mesmo selo editorial dun-
ha revista de carácter interna-
cional que se porá á venda en
novembro. En Gary Hill, Da-
vid Barro adéntrase na obra
deste creador americano do
que di que “fai tropezar coas
palabras, palabras converti-

das en esculturas que chocan,
a súa vez, coas imaxes. Faino
sempre a partir dunha traba-
llada cadencia, diría que poé-
tica, xa que tanto palabra co-
mo imaxe conforman un equi-
po indisciplinado, incómo-
do”. No outro dos libros, Ima-
gens (pictures) para uma re-
presentação contemporánea,
o autor constrúe un ensaio so-
bre as imaxes e a súa recep-
ción nos distintos soportes da

arte contemporánea, anali-
zando fotografía, vídeo ou
pintura con multitude de re-
ferencias a propostas artísti-
cas concretas.  

A editora Alexandra Bela-
za acompañou en Compostela
ao autor e destacou a filosofía
da empresa que dirixe de ofre-
cer libros de reflexión e inves-
tigación artística con pequeno
formato pero cun discurso ri-
guroso. A editorial naceu en

Porto a partir da creación da
revista Ideias fixas, proxecto
que desapareceu e que terá re-
cambio a partir de novembro
con No (W) Here. Alexandra
Beleza fixo pública tamén a
noticia de que a editorial Mí-
mese ven de abrir unha vía de
colaboración con Galaxia pa-
ra a distribución dos seus li-
bros en Galiza e á vez para
eles facelo cos libros galegos
en Portugal. ♦
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Terra e Tempo
Nº 22-23. Xaneiro-agosto 03. Prezo 5 euros.
Dirección: Mª Carmo García Negro.
Edita: Unión do Povo Galego.

Este número adícase
integramente á figura de
Alexandre Bóveda, desde
diversos puntos de vista. O fi-
llo do político asasinado en
1936 dá uns ‘breves apunta-
mentos’
sobre o
trienio
1927-1930
na vida de
seu pai.
Avelino
Pousa Ante-
lo fai unha
lembranza
persoal.
Francisco
Carballo e Eduardo Gutiérrez
reparan no seu catolicismo.
Ademais, participan na home-
naxe Xosé María Álvarez
Cáccamo, Bieito Alonso,
Xoán Carlos Garrido, Uxío-
Breogán Diéguez, Miguel An-
xo F. Lores, Xosé Manuel
Beiras e Luís Bará, entre
outros.♦

Bululú
A revista dos títeres

Nº 4. Primavera 03. Prezo 4,50 euros.
Dirección: Mar Nogueira e Xurxo Rei.
Edita: IGAEM e Sala Yago.

Luis Buñuel dá conta das ori-
xes do Guignol. Alfredo S.
Bagalio
explica a
introdución
dos titiritei-
ros no Bue-
nos Aires
colonial.
Lugar desta-
cado ten a
obra e
biografía do
mestre de
monicrequei-
ros e creador de títeres Paco
Peralta. Adolfo Ayuso perfila
a relación entre Rafael Alberti
e o teatro para monifates.♦

Guía dos libros
novos
Nº 1. Xullo-agosto 03. Prezo 3 euros.
Dirección: Moisés Barcia.
Edita: RdO.

O primeiro número desta
segunda etapa da publicación
cultural ábrese cun monográfi-
co sobre tradución. Inclúese
unha entrevista co académico
da lingua española Guillermo
Rojo e diversas noticias e
colaboracións,
como a de
Xosé Fran-
cisco
Armesto ao
redor da re-
lación entre
Álvaro
Cunqueiro e
o mar de Vi-
go. Ademáis
de críticas de
creación tan-
to escrita como artística e
audiovisual, engádese
creación literaria, da man de
Xosé Carlos Caneiro e Anxos
Sumai.♦

A editorial portuguesa Mímesis
preséntase con dous libros
do crítico David Barro

Imaxe pertencente a unha exposición do artista David Hill.

A.N.T.
O vindeiro 10 de agosto terá
lugar no Monte do Faro, con-
cello de Chantada, a celebra-
ción da homenaxe ao trobador
do século XIII Xohán de Re-
queixo, no que participarán
persoeiros do eido das letras e
da música da Galiza e de Por-
tugal.

“A iniciativa xorde para
restituír a memoria histórica
do lugar, recuperando do es-

quecemento a unha das figu-
ras máis destacadas da lírica
medieval no que corresponde
a zona sur de Lugo e do nor-
deste da provincia de Ponte-
vedra”, sinala un dos organi-
zadores e promotor do evento,
Xosé Lois García.

Os sons das gaitas abrirán
o acto que comezará coa inau-
guración dos pedróns conme-
morativos nos que están gra-
vadas as cantigas do Trobador

do Faro. Máis de vintecinco
poetas galegos e portugueses
participarán no recital poético
que se celebrará pola mañá e
no que se declamarán  as can-
tigas de Xohán de Requeixo e
outros poemas en honor ao
trobador galaico. A lectura
dos participantes, todos  poe-
tas consagrados ou novos es-
critores que se están dando a
coñecer no mundo da literatu-
ra con recentes publicacións,
será acompañada pola actua-
ción musical de dous dos
compoñentes do grupo Quen-
lla, Mero e Mini, que xunto
co cantautor César del Caño,
porán música ás cantigas do
trobador.

Para Xosé Lois García a ce-
lebración sobre Xohán de Re-
queixo “significa colocar as
cousas no sitio que lle corres-
ponde, significa recoñecer a
valía da súa figura cunha placa

que o recorde, no lugar emble-
mático para o trobador como é
o Monte Faro”. O organizador
destaca da iniciativa, ademais,
o seu carácter “de homenaxe a
aquela lingua común, o galego
portugués que se falaba en
tempos do trobador e que era
compartida por Galiza e Portu-
gal, coa participación de crea-
dores de ambas beiras do Mi-
ño”. As actuacións dos grupos
de música medieval que parti-
ciparon no recital, o grupo de
gaitas do concello de Chanta-
da, os compoñentes de Searas,
a formación Brandián e un
conxunto de acordeóns clausu-
rarán o acto de homenaxe.

Ademais farase entrega de
medallas conmemorativas a
cada un dos participantes no
recital poético, nos concertos
e na musicación de cantigas,
así como aos patrocinadores
do acto.♦

Lea e subscríbase ao

A REVISTA GALEGA DOS NOVOS CREADORES

Homenaxe ao trobador
Xohán de Requeixo en Chantada



A decisión de pechar Espiral
Maior é dura para o escritor e
editor Miguel Anxo Fernán Ve-
llo, director da empresa desde
o seu nacemento hai trece anos.
Despois duns meses nos que a
crise se foi facendo case insos-
tíbel, o editor pon sobre a mesa
a posibilidade de rematar con
esta iniciativa editorial que sig-
nificou un revulsivo no panora-
ma poético dos anos noventa.
A caída na venda do libro gale-
go e a falta de compromiso ins-
titucional no apoio do sector
son algunhas das razóns desa
crise estructural do mundo da
edición que levan a Miguel An-
xo Fernán Vello a barallar en
firme o peche da editorial . 

“A día de hoxe e facendo
balance, Espiral Maior está en
crise e non ten un futuro asegu-
rado como industria editorial
por iso contempla a posibilida-
de de clausurar a súa actividade
dadas as circunstancias negati-
vas nas que se move”. Miguel
Anxo Fernán Vello atrévese a
falar abertamente de crise e da
posibilidade de peche nos pró-
ximos meses. Xustifica a súa
decisión debido á falta de res-
paldo do mercado galego e á
ausencia de apostas institucio-
nais que terían que ser máis ac-
tivas ao respecto do sector edi-
torial. 

“Os axentes implicados co-
mo as asociacións de editores,
bibliotecarios e escritores terán
que analizar a fondo esta situa-
ción, que afecta a todo o sector
editorial que nestes momentos
está a pasar unha crise brutal aín-
da que moitos non a recoñezan”,
sinala Miguel Anxo Fernán Ve-
llo. “A industria editorial é neu-
rálxica na transmisión de cultura,
na normalización do idioma e na
recepción da cultura galega. Se
se produce unha quebra ten que
ser motivo de preocupación e de
análise inmediata e non hai dúbi-
da de que estamos nunha crise de
fondo calado” engade. Manifés-
tase de forma evidente, segundo
di, na redución da produción edi-
torial no que vai de ano 2003. “O
número de libros non cadra co de
empresas editoras e con eses da-
dos ninguén pode xa negar a si-
tuación”, di. 

Facendo pública a situación
de Espiral Maior, Miguel Anxo
destapa a caixa dos tronos da si-
tuación dun sector que padece un
momento crítico debido, segun-
do o editor, entre outras cousas a
unha forte caída do número de

lectores polo fracaso da galegui-
zación e a normalización do uso
do galego no ensino e á perda de
poboación que se sinte xa nas
aulas. Outra das razóns que ex-
plican a crise, ao seu ver, é o es-
tado da rede pública de bibliote-
cas que non ofrece aos lectores
as novidades editoriais galegas e
a falta de modernización e com-
promiso de boa parte dos librei-
ros coas producións galegas. In-
fluiría tamén o feito de que o
apoio institucional e a influencia
dos medios audiovisuais no pú-
blico non se acompaña dunha
necesaria promoción á lectura.
“A suma de todos estes elemen-
tos perxudiciais para o sector
non se corresponde cunha aposta
por parte da administración gale-
ga a través da Consellaría de
Cultura que dedica unhas canti-
dades realmente ridículas a
apoiar ao sector, se se compara
con outros ámbitos do Estado e
coas políticas culturais que se
desenvolven en Europa” afirma
Fernán Vello. As axudas da Xun-
ta á produción editorial limítanse
á merca dun número de exem-
plares dedicados ás bibliotecas
públicas que, segundo di, “nin
chegan a satisfacer a demanda
existente e así os usuarios das bi-
bliotecas non teñen acceso ás no-
vidades editoriais galegas nun
prazo de dous ou tres meses co-
mo sería adecuado e algúns títu-
los non chegan nunca porque
moitas delas están infradotadas”.
Cualifica o estado de “eiva estru-
tural gravísima” que non se xus-
tifica, segundo di, porque o nú-
mero de libros de creación en
primeira edición que saen ao ano
non son tantos para que á admi-
nistración lle sexa gravoso. 

Estratéxico e en perigo

Cunha estrutura profesional e
con filosofía de industria edito-
rial sen ánimo de lucro, Espiral
Maior, en palabras do seu direc-
tor “é unha empresa pequena que
non ten recursos para se enfron-
tar a unha situación así pero, ao
mesmo tempo, é un termómetro
da saúde do mercado do libro ga-
lego. Os dados obxectivos falan
de que corremos o perigo de que
se achegue a luz vermella”. Unha
vez que se atreve de forma singu-
lar a facer pública a situación da
súa empresa, Miguel Anxo Fer-
nán Vello diríxese a todo o sector,
a escritores, editores, libreiros e
lectores para que reflexionen so-
bre o tema e tomen as medidas

para poñer en funcionamento so-
lucións ao problema. Entre ou-
tras cousas, defende a necesidade
de que se reclame á Xunta a con-
sideración de sector estratéxico

que atravesa nestes momentos
problemas serios polo que se ne-
cesitan plans específicos para a
súa promoción e supervivencia.
Precísase, para iso, “chegar a un

acordo de todos os sectores e
abrir un grande debate sobre a si-
tuación e as perspectivas de futu-
ro porque podemos chegar a ter
unha literatura rica pero sen lec-
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A crise do sector editorial
pódese levar por diante Espiral Maior
Fernán Vello denuncia a caída de vendas e a falta de apoio institucional

CARME VIDAL
O editor Miguel Anxo Fernán Vello pódese ver obrigado a
pechar Espiral Maior debido á grave crise que atravesa. Co
máis rico fondo en poesía da nosa historia literaria e con co-
leccións de narrativa, ensaio e teatro, a editorial está a pasar
por un grave momento que fai que o seu director baralle en
firme a posibilidade de clausurala nos próximos meses se
non se atopan solucións para salvar esta difícil encrucillada.

C.V.
A renovación da poesía dos
anos noventa débelle moito á
existencia de Espiral Maior. A
editorial dirixida polo poeta
Miguel Anxo Fernán Vello na-
cía hai trece anos e de seguida
se convertía a máis acaída pla-
taforma que os poetas podían
atopar para a dinamización do
xénero. E proviña dunha ini-
ciativa privada. Comezaba Es-
piral Maior a súa andaina can-
do a maior parte das colec-
cións de poesía das distintas
editoriais pecharan e poucos
eran os espacios que se lle
abrían aos novos creadores pa-
ra dar a coñecer as súas obras.
Espiral Maior converteuse en
referente dunha poesía cada

vez máis enérxica e os novos
poetas tiñan neste selo edito-
rial un punto de mira no que
coincidirían cos creadores
máis consolidados. Arredor de
douscentos libros de poesía le-
va xa publicados e con este
fondo convértese na máis nu-
merosa e rica das coleccións
poéticas da historia da nosa li-
teratura e unha das máis sóli-
das da poesía europea. Espiral
Maior máis que facerse eco da
riqueza poética da última dé-
cada, promoveuna. Contribuíu
deste xeito a normalizar o ac-
ceso dos poetas ao público. Na
súa estela naceron tamén co
tempo novas coleccións que
acollían de novo á poesía. Por
ducias cóntanse os nomes de

autores e autoras de poesía que
deu a coñecer Espiral Maior.
Nos últimos anos, algún escri-
tor comentaba mesmo o seu
desexo de ter un libro na edito-
rial simplemente para entrar a
formar parte dese fondo que
conta con algúns dos exemplos
máis ricos da nosa poesía. Con-
vertida en editorial de referen-
cia do mundo poético, Espiral
Maior abriuse cos anos á narra-
tiva, ao ensaio e máis recente-
mente ao teatro. Os últimos tí-
tulos publicados pertencen a
Mª Carme Kruckenberg, Xela
Arias, Marta Dacosta e Antía
Otero, unha nova autora nacida
en 1982 e que dá medida da
aposta da editorial polas novas
voces da poesía.♦

Unha aposta histórica
pola renovación da poesía

Miguel Anxo Fernán Vello, poeta e editor de Espiral Maior.                                                                              PACO VILABARROS



A.N.T
¿Que ollada proxectamos os
galegos sobre o mar? Esta é a
pregunta a que tenta dar res-
posta a exposición “O espello
do mar”, que o xoves 30 de
xullo inaugurou o Museo do
Mar de Galiza, sito en Vigo. 

A exposición recolle 300 obras
de máis de 100 artistas galegos
de todos os estilos que entre o sé-
culo XIX e 1980 botaron a súa
ollada sobre o mare, os traballos
e as xentes. A idea, que xa se xes-
tara antes da catástrofe do Presti-
ge, xurdiu cando Xosé Manuel
López Vázquez, o comisario, e
un grupo de colaboradores se de-
cataron de que nunca se fixera na
Galiza unha exposición adicada
completamente ao mar. Docu-
mentándose en mostras alternati-
vas e en obras de artistas galegos
sobre paisaxes mariños, compro-
baron que a plástica non refería
só paisaxes, senón case todas as
facetas da vida: o traballo, as per-
soas, os anceios, os desastres,... 

Descubriron que arredor dis-
to podían artellar unha exposi-
ción dividida en diferentes sec-
cións que fosen achegando o es-
pectador dende a visión dun mar
coma aventura poética ata os de-
leites máis modernos das praias
con bañistas, pasando polas ar-
tes e froitos da pesca. “Procura-
mos que o discurso expositivo

tivera unha forma temática onde
non houbese saltos, senón unha
continuidade narrativa. Contar
unha novela entendíbel por cal-
quera persoa interesada nas artes
plásticas”, comenta Silvia No-
gueira, encargada de comunica-
ción de Rei de Ouros, organiza-
ción adicada a desenvolver pro-
xectos culturais e que levou a
organización desta exposición.

Un dos maiores atractivos de
“O espello do mar” radica no
inaudito das obras expostas. O
80% delas proceden de colec-
cións privadas e nunca ata agora
foran vistas en público. Obras de
Lugrís, Castelao, Seoane, Gra-
nell, Colmeiro, Grandío poderán
ser visitadas temporalmente polo

espectador ata o 19 de outubro.

Seis olladas 

Atendendo a idea de continuida-
de, dividiuse “O espello do mar”
en seis seccións. A primeira, “Mi-
rando ao mar”, introduce as per-
soas coma participantes activos da
escea; ollando cara ao mar coma
deleite, curiosidade, melancolía.
Xente que está expectante. Enla-
zando co tema e adiantando un pé
cara a un achegamento maior á
esencia do mar, pásase a “A natu-
reza do mar”, na que se recollen
aquelas pinturas catalogadas co-
ma “mariñas”. Diversidade de
símbolos da paisaxe galega, de
ondas, de escumas contra as ro-

chas... O terceiro apartado, “A
costa habitada”, debuxa o perfil
das nosas ribeiras, das costas, dos
pobos. Combarro, Noia, Muros,
O Berbés, ao que se lle dedica un
apartado especial. A continuación
vaise a “Xentes, labores e froitos
do mar” e despois ao apartado
consolidado aos desastres do mar:
naufraxios, desgracias, a morte. O
máis curioso desta sección son os
exvotos, barcos reconstruidos e
imaxes de santos; unha especie de
ofrendas que os mariñeiros reali-
zaban para a súa propia protec-
ción e para evitar que se repetisen
as desgracias pasadas. A exposi-
ción remata con “O deleite do
mar”, cadros de bañistas, carteis
onde se anunciaban os beneficios
de ir á praia, guías turísticas,...

“É un repaso pola plástica
galega cunha carga emotiva moi
forte. Significa estar vendo to-
das as nosas fontes de informa-
ción, a nosa idea do mar da Ga-
liza”, comenta Silvia Longueira.

A exposicion encádrase
dentro do proxecto integral “A
mares”, que se completará con
outra exposición en novembro
titulada “Miradas Oceánicas”,
cun ciclo de conferencias, “Mar
de literatura”, no que escritores
galegos e estranxeiros ofrece-
rán a súa visión do mar. Final-
mente, entre novembro e de-
cembro celebrarase un certame
para novos valores artísticos.♦
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A Frouseira

Respecto
para o buxo
XERARDO PARDO DE VERA

Paréceme que o
presidente Fraga, tan
desmesurado, dí ou fai

certas cousas disparatadas
pola mesma razón que a
Cousa Nosaexecutaba a al-
gunha persoa que non o
merescía pero de nome ben
coñecido: para lle
demostrar aos ignorantes e
os mantidos quen manda.
Nerón gañou o certame de
poesía dos Xogos Píticos lo-
go de facer calar os xuices
e un tal Caio César Augus-
to Germánico nomeou cón-
sul ao seu cabalo, de
maneira que non é a
primeira vez que se lle
botan frores aos cascos. O
belidísimo cabalo merescía
o respeto debido a toda
criatura, máis as súas ideas
políticas a ninguén
interesaban. Mandaron
moito e houbo que roelos
ata que lles chegou o seu
sanmartiño. Coñecín a
Francisco Álvarez Cascos
hai bastantes anos, en San-
tiago. Expoñía os seus pon-
tos de vista coa contunden-
cia dun inquisidor (hai que
agradecerlle a franqueza) e
Totora Fernández-España
susurróume: –Este non du-
bida, meu amigo... Supoño
que todos, Fraga, Cascos e
a claque convidada, ficarán
satisfeitos tras da súa nada
convincente representación
(¿canto gastamos en repre-
sentacións?). Dixo o
presidente Fraga, asemade
tan inoportuno nunha oca-
sión pretendidamente insti-
tucional, que a el hai que
roelo porque é de pau de
buxo, faltándolle ao respec-
to ao buxo, que só empres-
ta o seu veleno pra
defender dignidades exem-
plares. A zafiedade da
nomenklatura pseudocasti-
za chega a estropear os
seus propios pases de
modelos e o resultado dos
protocolos de honores e
distincións áchanse entre o
ridículo e o fraude, salvo
para eses poucos
individuos benintenzoados
que sempre son utilizados
como coartada. Eu agardo
(cecais en actitude radical-
mente romántica: agardar
o milagre) a indemorábel
devolución dalgunhas
medallas, estas ben
gañadas mais hoxe
bulradas e lixadas. Nunca
Máis (pero eu non
desprecio ao presidente,
aínda que si o seu compor-
tamento). Relembro agora
ao decimonónico concuño
dunha miña parenta, aló
nas terras hoxe mafiosas e
sempre fermosísimas de
Palermo: “Fumos os leóns,
os que nos sustitúan serán
alimañas”. Pasou da histo-
ria á literatura co alcume
de Il Gatopardo.♦♦

O Museo do Mar inaugura
unha exposición que recolle
a relación da Galiza co océano

A cova das gaivotas. Óleo sobre tea de Francisco Lloréns Díaz. Abaixo, Vento mareiro. Técnica mista sobre papel de A. Daniel R. Castelao.



Un xesto ameazador dende o
drakkar viquingo. Coas espadas
en alto e enxordecedores berros,
varias ducias de barbudos con
cornos tentan atemorizar dende o
mar, ao xeito dos seus antepasa-
dos, aos miles de romeiros con-
gregados na festa máis importante
de Catoira, A Romería Viquinga,
que este ano celebrará a súa 43
edición. Bocois de viño da terra, a
habitual mexilloada, teatro, músi-
ca folc e o mercado medieval. Ese
será o tributo para os insaciábeis
viquingos, e visitantes, despois do
asalto e da loita cos nativos arma-
dos con ferramentas do agro, unha
vez que acaden entre berros de

guerra o obxectivo fixado, os res-
tos das torres do Oeste.

Como cada primeiro domingo
de agosto Catoira revive, máis de
dez séculos despois, un capítulo
sanguiñento da súa historia, as in-
cursións e saqueos daqueles vi-
quingos que procuraban as rique-
zas indefensas de igrexas e mos-
teiros favorecida pola nula prepa-
ración militar dos habitantes. Pero
os tempos cambiaron, e o terror, os
roubos e as mortes dos veciños
coa invasión dos bárbaros do nor-
te, mudouse en festa rachada. Os
bárbaros xa non queren prata, ago-
ra confórmanse co viño do país e
uns poucos moluscos gratuítos.

Concertos folc a cargo de grupos
do país, representacións teatrais
durante toda a semana, exhibi-
cións de cetrería, cursos temáticos,
a habitual mexilloada e, como
punto álxido, a dramatización do
desembarco viquingo e a defensa
das Torres do Oeste, aliñado todo
con bo viño e moita festa. A recei-
ta perfecta para que cada ano acu-
dan máis e máis visitantes. “Veñen

de todas partes da Galiza, da Pe-
nínsula e dos lugares máis insos-
peitados, como Dinamarca, Suíza,
Finlandia ou Suecia”, segundo in-
dica unha das organizadoras da ro-
maría, Marisa Castiñeira Isorna,
“e con moitas anécdotas, como
unha parella de suecos acabados
de casar que queren vir na viaxe de
vodas aquí atraídos pola romaría”. 

Actividades, pero sen cornos

Ademais do desembarco frenéti-
co, entre alaridos guerreiros e al-
coholizados, no que varias ducias
de viquingos tocados co casco de
cornos rigoroso soben ás Torres,
beben e incluso simulan raptos de
mozas, a Romaría de Catoira aco-
lle outras actividades culturais e
festivas, que se veñen desenvol-
vendo durante toda a semana, im-
pensábeis no século X para aquel
xefe bárbaro, Ulf, alcumado “O
Galego” e os seus homes.

Despois da suspensión o pasa-
do sábado pola choiva do concer-
to de apertura a cargo do grupo de
folc innovador de Ourense, Mu-
tenrohi, aprazado ata o domingo
3, a Romaría Viquinga abría o seu
cartel de actividades o luns 28 coa
representación da obra teatral Os
lobos da xente. Dirixida por Ma-
nuel Caeiro, a peza, que aborda na
trama aspectos relacionados co
acontecemento histórico, será re-
presentada diariamente polos pro-
pios habitantes da vila ata o vin-
deiro sábado 2, no recinto das To-
rres. Paralelamente A Escola de
Xestión do Patrimonio, recente-
mente creada, e a USC ofrecen o
curso de verán Catoira na Histo-
ria ata o venres, día no que dá co-
mezo a exhibición de cetrería.

Ademais de Mutenrohi, a
troula folqui correrá a cargo do
grupo Treixadura. Gaitas, pan-
deiretas, acordeóns e tamboriles
encherán Catoira, cos sons da te-
rra recollidos no seu último tra-
ballo Unha noite non é nada, o
sábado ás 22:30, nunha sorte de
preludio da grande festa. 

As rúas da vila encheranse o
domingo de visitantes, que pode-
rán fedellar entre os postos do
mercado medieval e escoitar a mú-
sica de pequenos grupos folc da
zona, a espera do punto álxido da
festa, a representación do desem-
barco, que terá lugar ás 14:30. Po-
la tarde a programación da que foi
declarada festa de Interese Turísti-
co Nacional o pasado ano, com-
pletarase coa exhibición de voo
con aves de presa e a regata “Rap-
pel do Ulla”, segundo Trofeo Ro-
maría Viquinga de Piragüismo,
proba que se inclúe no calendario
oficial do Campionato Galego de
Rappel de Ríos de Galiza.

Organizada polo concello, coa
colaboración puntual da USC e
dúas asociación xuvenís para al-
gunha das actividades programa-
das, a romaría deste ano, vaise ce-
lebrar dun xeito diferente a como
se viña facendo nas corenta e dú-
as edicións anteriores. “Fixemos
un chamamento a todos os veci-
ños para que acudan vestidos ao
xeito da época porque non deixa
de ser unha festa histórica –sinala
Marisa Castiñeira Isorna, da orga-
nización–, algo semellante ao que
fan en Frederiksund, unha vila coa
que Catoira está irmandada,”, en
Dinamarca, país de onde partiron
os planos para a construción da
embarcación viquinga, o drakkar,
que cada ano, dende 1992, vén in-
vadindo o país. ♦Nº 1.093 ● Ano XXVI ● Do 31 de xullo ao 3 de setembro de 2003

Chegada das ordas viquingas ás terras do Ullán. Abaixo, recuperación de forzas despois da batalla.

Invádennos
os

viquingos!!!
MAR BARROS

Os cornos achéganse rabiosos pola ría na
procura do botín. Comida, viño do país e festa
agardan en terra firme para saciar a sede e a

fame dos invasores. Domingo, 3 de agosto,
Romería Viquinga. Catoira é novamente



E iso que os nacionalistas viñan
dunha véspera con programa com-
pleto. Presentacións de libros, de-
bates, encontros e concertos que
duraron ata ben entrada a noite non
amainaron a enerxía para o grande
día do 25 de xullo no que non hou-
bo tempo para a sesta. A primeira
hora da tarde xa estaban as gran-
des carpas do Festigal completas
de xente que rulaba de parte a par-
te deixándose levar polo programa
ou pola curiosidade de ver a canti-
dade de produtos á venda na gran-
de feira organizada polos naciona-
listas. A estrela dos postos de ven-
da: as camisetas. Eran o exemplo
de como o merchandaising evolúe
e achégase aos novos deseños.
Nada xa de prendas dunha soa cor
con anagrama en negro. A colec-
ción de camisetas con mensaxes é
xa inmensa, imaxinativa e divertida.
¿Os que máis venderon? Pois os
de Nunca Máis. O seu posto ao pé
da Galería das Ideas estivo cheo a
toda hora e algúns dos produtos
máis demandados foron as toallas
de praia –para lembrar que o mar
aínda non está limpo– e os parau-
gas, que máis que capricho era ne-
cesidade dada a auga que caeu
durante toda a tarde. 

¿Quen pode despois da en-
chenta de día de festa asistir a un-
ha presentación dun libro ou a un
debate sobre o neoliberalismo?
Pois xente había e abondo. Xosé
Manuel Sarille presentaba Polos fi-
llos dos fillos na Galería das Letras
e a pesar de ser as cinco da tarde
non só tiña público senón que
mesmo se abriu un debate sobre a
traxedia do 36 e a necesidade de
que todo aquilo non se esqueza.

Un dos participantes foi o escritor
José Viale Moutinho que interviría
despois nunha conversa con Suso
de Toro. Viale  mostrouse moi inte-
resado no libro de Sarille e este
agradeceullo definíndoo como o
“mellor amigo da cultura galega en
Portugal”. Caras coñecidas do
mundo da literatura non deixaban
de pasar por esta carpa. A esa
mesma hora na que as interven-
cións de Sarille e Viale se entrecu-
zaban comezaba na Galería das
Ideas un debate sobre o neolibe-
ralismo e a defensa do Estado de
Benestar. ¿Habería alguén con an-
sias de aprofundar? Dirixímonos a
comprobalo e descubrimos que
haber, había. No comezo unhas
sesenta persoas escoitaban a Lidia
Senra, Xesús Veiga, Luís Burgos e
Xosé Manuel Carril pero conforme
pasaba o tempo a carpa enchíase
ata que á fin o pleno era total. A ida-
de dos asistentes era maior e entre
o público estaban algúns dos “his-
tóricos” do nacionalismo que toma-
ban boa nota das intervencións

dun tema que non era precisamen-
te de “sobremesa”. 

Os cativos desapareceron to-
dos dos paseos do Festigal porque
andaban enredando no espacio de
animación no que contacontos, tí-
teres e música os mantiveron en-
tretidos durante unha chea de ho-
ras. Os de Na virada con Xico de
Cariño á fronte fixeron que baila-
ran, que cantaran e ata que inter-
cambiaran os seus zapatos. Ante
tal cantidade de nenos véuseme a
cabeza ás palabras de esperanza
no futuro de Henrique Albor sor-
prendido polos milleiros de mozos
que na véspera asistiron aos con-
certos de Ialma, Zuco 103, Dios
que te crew e DJ Feel. Público que
repetiría, algo máis fatigado pero
sen que se notase, nas actuacións
de Treixadura, Gaiteiros de Lisboa,
Lenine e Leilía que puñan fin xa na
madrugada do 26 a máis de coren-
ta horas de Festigal. 

Milleiros de persoas de festa
pero tamén centos traballando.
Non era difícil distinguir aos esfor-

zados mem-
bros da organi-
zación supervi-
sando todas as
actividades pe-
ro tamén a to-
dos os que pa-
saron horas
sen se mover
de diante dos
seus postos,
atendendo á
xente e aguan-
tando a chuvia
en especial na
feira das aso-
ciacións onde

só as árbores ou os toldos impro-
visados os puñan ao cuberto da
auga. Atopábase alí a mellor caipi-
rinha que, coma sempre, viña do
Brasil, neste caso do posto do PT.
No de Andaina un plástico cubría
as revistas feministas pero iso non
as facía máis invisíbeis xa que Fe-
lícia Estévez se encargaba de vo-
cear os seus contidos. Tanto que
por un momento se dirixiu aos ve-
ciños da revista de historia Mur-
guía dicíndolles con ironía: “Tere-
des que mercar Andaina se quere-
des que calemos dunha vez”. 

Só dous postos máis abaixo,
Xabier Camba reclama a atención
co seu lema: “O rural tamén existe”.
Representa á Asociación Fervenza
de Ouzande da Estrada e láiase de
ser o único colectivo do rural pre-
sente na feira. Mostra o cartel do V
Festival Músicas da Terra que se
celebrará o 8 de agosto e ponse crí-
tico cando di que non entende por
que teñen que pagar 50 euros por
instalar alí a mesa.  Non é o único
que se sorprende polo grande
anuncio de Coca-cola do programa
ou polo cartaz do ámbito cultural de
El Corte Inglés. Un dos organizado-
res, noutra conversa, explica que
organizar todo isto custa moito e
que se precisa moita colaboración. 

Trenzados dos cabelos, incen-
sos naturais, licor café a bo prezo,
instrumentos artesanais, moitos li-
bros, chocolates e cafés de comer-
cio xusto, encaixes, olaría, coca-
das feitas na casa, revistas e publi-
cacións dunha chea de organiza-
cións... de todo había no Festigal,
de todo o que pegara cun ideario
que, como se demostrou, ten moi-
ta enerxía e non é nada aburrido.♦
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Liberdade
para os libros
MARGA ROMERO

Cando a revolución
cumpriu anos e Fidel ce-
lébraa, a prensa non lle dá

importancia á manifestación do
25 de xullo e á concentración
de Nunca Máis, a Televisión
Española culpábel e mentirana,
é imposíbel explicar en Alema-
ña,  que Loyola e Cascos reco-
llen medallas de ouro
outorgadas polo goberno
galego. Felicitan a miña ironía
e o meu sarcasmo e teño que
insistir para que me crean. A
proba está na prensa. Eles  sen
vergonza. Fóra o pobo con
razón, simple anécdota.
Precísanse libros que atravesen
fronteiras co berro de Nunca
Máis. Hai xa algúns anos aban-
donei nun banco perto do Lan-
desmuseum en Trier unha foto-
copia da versión en alemán de
Memorias dun neno labrego, o
orixinal publicado no Leste está
esgotado e é difícil atopalo de
vello, nunha nota solicitaba que
despois de ler o libro se volvese
deixar no seu lugar para que
outra persoa puidese gozar da
súa lectura. O mesmo fixen con
En las orillas del Sartraducido
e a moi bo prezo, introducín no
medio unha nota semellante e a
versión en alemán de “Negra
Sombra” e de “A xustiza pola
man” que traducira con Nuno
Oliveira. Deixei algún
exemplar da revista Galicien
Magazim e nos cafés polos que
adoito andaba A Nosa Terra su-
mábase á colección de xornais
e revistas que pousaban na me-
sa. Xestos que intentaban libe-
rar, non os libros, unha cultura,
facela visíbel. Ler nun tren que
se chama Heine, Goethe ou
Hildegard von Bingen as obras
As Décadas de T. Lou Fra Ver-
neroera moito máis que vaida-
de e ás veces había sorpresas
que iniciaban diálogos. No an-
den de Trier agardaba con Os
cadernos da ira, cando unha
muller lle di ao seu
acompañante que eu estaba len-
do en portugués, o home
despois de observar, dixo que
era galego, foi a palabra Xosé
que encabezaba o nome do au-
tor a que delatou a orixe litera-
ria. Logo viaxamos xuntos ata
Mainz. El era o cónsul brasilei-
ro e claro tivemos moitas
cousas que falar, naturalmente
“os cadernos” de Cáccamo se-
guiron viaxe ata Frankfurt e ne-
les a denuncia de tantos
asasinos e doutros nomes
dignos recuperados para a me-
moria. Faltaban aínda uns anos
para que a Ron Hornbaker se
lle dese por crear o Book-cros-
sing, movemento de liberación
de libros que xa ten
seguidor@s en Galiza. Libros
mercados e lidos só unha vez
non deben ficar nos estantes.
Ceibes nas fontes, nos parques,
lidos, rexistrados e outra vez li-
berados, para que percorran o
mundo. Fagámolo cos de Nun-
ca Máis, contra a Burla Negra
liberdadepara e cos libros.♦

¿¿QQUUEENN  DDIIXXOO  QQUUEE  OOSS
NNAACCIIOONNAALLIISSTTAASS  EERRAANN
AA BB UU RR RR II DD OO SS ??

A.N.T.

Calquera que o 25 á tarde paseara polo Festigal non tería máis remedio que con-
cluír en que “¡estes nacionalistas non teñen parada!”. E non teñen. Manifestación
e discurso na Quintana, concentración no Obradoiro e, pola tarde... pola tarde de
todo e para todos con moita variedade e animación no día grande do festival.

Espectáculo de títeres Barriga Verde. Á dereita, a actuación do grupo Treixadura. Abaixo, posto de artesanía.                                                Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS



Co obxectivo de dar a coñe-
cer “a través das imaxes todo
o que aínda é e representa o
movemento único xurdido a
partir do afundimento do pe-
troleiro e que se deu en cha-
mar Nunca Máis”, Xurxo Lo-
bato creou o libro No País de
Nunca Máis (Galaxia), unha
reconstrucción dende a pers-
pectiva do autor. “Quere ser a
miña crónica, o relato gráfico
e testemuñal dese movemen-
to, dende a súa creación, mo-
bilizando o país contra a ca-
tástrofe, ata as últimas mani-
festacións en Bruxelas, e a
celebración da noite de San
Xoán na Coruña”.

Imaxes de voluntarios, o
momento do afundimento,
fotografía que recibiu o Pre-
mio de Fotoxornalismo Orte-
ga y Gasset, as manifesta-
cións de Compostela, A Co-
ruña, Bruxelas ou as actua-
cións da Carpa de Burla Ne-
gra. Ducias de instantáneas
que reflicten todo un ano de
mobilizacións sociais, ima-
xes que “perdurarán ao lon-
go do tempo na memoria co-
lectiva”. Denuncia e dignida-
de reflectida tras o obxectivo
nos rostros anónimos de mi-
lleiros de persoas. “Despois
de ver todos os traballos ela-
borados en torno ao Prestige

nos que se facía moito finca-
pé no desastre e nos mari-
ñeiro, o que botaba en falta
era esa visión de todos eses
artistas, eses heroes que se
implicaron decisivamente na
denuncia duns acontece-
mentos que veñen de vello”. 

Cunha introducción do es-
critor, Manuel Rivas e o epílo-
go doutro dos persoeiros
destacados dentro do move-
mento Nunca Máis, Suso de
Toro, a publicación intercala
entre o material fotográfico
textos asinados por represen-
tantes do eido da cultura e do
xornalismo, implicadas dal-
gún xeito na denuncia da ca-

tástrofe. Os escritor José Sa-
ramago, Mario Benedetti ou
Eduardo Galeano, os xorna-
listas Ignacio Ramonet, Ra-
món Lobo ou o director de El
Periódico de Cataluña, Anto-
nio Franco; os músicos An-
tón Reixa e Xurxo Souto ou a
cantante Uxía Senlle son, en-
tre outras, algunhas das figu-
ras que deixaron o seu teste-
muño literario para o libro No
país de Nunca Máis . 

A obra será presentada o 6
de agosto en Allariz e o 8 na
Coruña, nun acto no que es-
tán previstas proxeccións e
na que se agarda a actuación
do músico Xurxo Souto. ♦♦
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Luís
Menéndez
‘Queremos
achegarnos
ás nacións celtas’

A.N.T.
Vén de estrearse na TVG a
súa serie documental “Te-
rras de Merlín”, na que se
fai un repaso polas nacións
celtas. ¿Que a diferencia
doutras series?

É unha descuberta para
Galiza. Tentamos facer unha
aproximación cultural ás na-
cións celtas (Cornualles, Illa
de Man, Bretaña,..) na procu-
ra das tradicións, os costu-
mes, os personaxes, as lin-
guas. Houbo unha investiga-
ción histórica previa para a
que contamos coa colabora-
ción de catedráticos da Uni-
versidade da Coruña, de Cork
ou de Gales. A nivel musical,
que é un aspecto fundamen-
tal, axudáronnos Bieito Ro-
mero (Luar na Lubre) e X.L.
Freire (Fuxan os Ventos).

Móstrase un especial
interese por recuperar as
linguas propias de cada
nación...

Si, sobre todo por aquelas
que xa desapareceron coma o
cornuallés. Recollemos as de-
claracións da xente dos luga-
res respectando as súas lin-
guas autóctonas. Tivemos
que botar man de traductores
locais, xente comprometida
con eses países. Ao final do-
brámola ao galego porque o
que se pretendía era chegar ao
maior número de xente. Sub-
titular é complicado, sobre to-
do para o espectador galego
que non está moi afeito.

¿Por que “Terras de
Merlín”?

Titulámolo así polo seu
espírito fantástico. Merlín é
común, está presente no
mundo celta. Son pobos illa-
dos, afastados; neles a mate-
ria artúrica foi moi impor-
tante na Idade Media. Mer-
lín é unha figura moi atracti-
va, sobre todo entre os rapa-
ces, ese público que quere-
mos recuperar para a TVG.
Por iso tamén introducimos
animación, para atraelos. 

¿Cal agarda que sexa a
reacción do público?

É unha incógnita. É unha
serie moi traballada e docu-
mentada, pero non é un pro-
duto ao uso para o especta-
dor da TVG nin tampouco
un documental normal. O
horario non é o mellor, pero
estamos satisfeitos cos resul-

Os heroes
da catástrofe

MAR BARROS

O fotógrafo Xurxo Lobato plasma a través de instantáneas o rostro anónimo
do movemento social Nunca Máis. A obra, No País de Nunca Máis, recolle
os momentos mais destacados protagonizados por cidadáns e artistas.  
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Os xogos de estratexia co-
mercial foron un xénero moi
querido desde o cambio de
ritmo do mercado ao final da
década de 1980. Moi pronto,
estas experiencias axuntáron-
se con outros modelos de vi-
deoxogos estratéxicos, prin-
cipalmente os históricos. Míti-
co foi aquel Colonization , de
Sid Meier, que combinaba á
perfección, xa a principios da
década de 1990, a fascinación
da conquista de América e as
dificultades do tránsito de
mercadorías entre o novo e o
vello continente.

Con ese mesmo principio, o
de reproducir as condicións de
vida e progreso na América co-
lonial xurdiron outros títulos,
nos que tivo repercusión, mer-
cé a estar producido por Elec-
tronic Arts , Anno 1503 , bastan-
te anticuado na súa formula-
ción e sen demasiado interese
para os novos xogadores.

Mais o mercado para es-
tas propostas non está fecha-
do, tal e como demostra Port
Royale . É este un xogo emi-
nentemente comercial, no
que a propia personalidade
do xogador se transmite a un
personaxe que é unha soa

persoa, non un país nin un
imperio. Desde ese concepto
individualista e baseándose
en toda a teoría liberal que en
América chegou ao mito do
made himself man , constrúe-
se unha divertida aventura
ben cohesionada.

Ao primeiro do xogo, so-
mos aprendices de mariñei-
ros embarcados cara ao Novo
Mundo nos primeiros anos da
descuberta colombina. Debe-
mos escoller o noso destino:
piratas e comerciantes, basi-

camente, aínda que tamén é
posíbel acceder a ambas as
profesións a un tempo. Pouco
a pouco aumentaremos o no-
so estatus social e económico
gracias ao comercio de pro-
dutos demandados en Euro-
pa. Tamén poderemos poñer-
nos ao servicio do Goberna-
dor colonial para lograr diñei-
ro que nos sexa válido nese
noso progreso cara ao éxito.

A medida que medramos,
a nosa posición será máis
responsábel e incómoda. Te-

remos que coñecer a realida-
de política da época para
aproveitar as guerras entre as
potencias máis poderosas.
Neste caso, poderemos esco-
ller a nacionalidade española,
francesa, inglesa ou holande-
sa. Curioso que non poida-
mos elixir Portugal, potencia
fundamental naqueles tem-
pos, diminuída normalmente
nos xogos de estratexia.

O título dos estudos xer-
manos Ascaron ten varios
puntos a favor que o fan moi
interesante. As batallas na-
vais pódense xogar directa-
mente, con fáciles ordes do
tipo de atacar, defender e
abordar mediante unha estra-
texia sinxela pero efectiva
–os ataques fanse con tres ti-
pos de munición: balas pesa-
das, lixeiras e armas lixeiras
para eliminar mariñeiros ini-
migos– no xogo cotián.

O máis aburrido é o vello
sistema de estratexia en tem-
po real de construcións. Ob-
viamente é necesario para
exemplificar o desenvolve-
mento industrial das nosas
plantacións e novas colonias
pero por coñecido resulta un
pouco pesado. ♦♦

Aprendendo a ser pirata
Soños Eléctricos César Lorenzo

Meu Santo, Miña Santiña                   francisco a. Vidal

Cóntase que no intre de ser bau-
tizado, sendo xa un mozo ben
parecido, uns anxiños do ceo
baixaron e erguérono sobre os
demais asistentes para deixar
patente que aquel era un dos es-
collidos por Deus. 

Eusebio nacera en Cerdeña, no
seo dunha familla ben acomodada,
pero cando súa nai enviuvou, mar-
chou con el para Roma co fin de
lle procurar unha educación axei-
tada á súa condición así como un
futuro esperanzador. 

Orapaz, amigo da vida
en comunidade, non
tardou en entrar nos

círculos próximos ao Papa, quen
o acolleu ao seu lado e aconsellou
para que se preparase en doutrina
con vistas a acadar, nalgún intre,
un posto de relevancia dentro do
organigrama eclesiástico. 

El mesmo, de quen algúns ha-
xiógrafos recalcan iso de que era
un mozo moi guapo, fixo votos de
castidade para se facer máis mere-
cedor dos designios dos seus su-
periores, divinos e humanos, e por
iso só se deixaba acompañar de
escollidos mozos do seu tempo, e
coidaba moito as súas amizades e
as súas relacións, tal o día no que
estando nunha pensión, unha da-
ma de avoengo, engaiolada con el,
pretendeu introducirse no seu
cuarto cando todos durmían, e un-
has fermosas criaturas (anxos se-
gundo as santas escrituras), apos-
tadas na porta do apousento, im-
pedíronlle o paso. 

Os anxos –xa fosen divinos
ou humanos– estiveron moi pre-
sentes na primeira etapa da súa
vida, haxiograficamente falando,
pois ao largo da súa mocidade,
estes seres de divinas faccións,
acompáñano, gárdano e míma-
no; e incluso nalgunha ocasión,
cando xa se ordenara sacerdote,
os fieis que asistían ás súas cele-
bracións podían ver como se ser-
vía de tan divinas criaturas para
lle facer o servicio de acólitos. 

E sen embargo, unha vez que
acada cargos de relevancia e se
ve obrigado a intervir en dispu-
tas político-relixiosas, os anxi-
ños que tanto o axudaban déixa-
no só e el ten que pelexar contra
os inimigos da Igrexa unicamen-
te coas forzas humanas. 

Por mor da devoción e hu-
mildade con que actuaba
desde o seu cargo parro-

quial, o mesmo Papa decidiu
promovelo á Sé de Vercelll, pre-
to de Milán, onde o bo Eusebio
se houbo de empregar a fondo
para loitar contra o arrianismo,
tendencia que o propio empera-
dor Constancio acollía e defen-
día e na que pretendía meter a to-
da a curia, por aquilo de lle dar
unidade á relixión dentro do im-
perio. Pero el, fiel ao bispo de
Roma e convencido de cal era a
verdadeira Fe, alí onde había un
bispo arriano, intrigaba, instiga-
ba e influía ata que o seu lugar
fose ocupado por un papista. 

Xa cando foi nomeado bispo,

os arrianos sabían que clase de
contrincante lles botaban, e por
iso, cando foi para Vercelll, pe-
cháronlle todas as igrexas da súa
diócese, tratando de que non
puidese tomar posesión do car-
go; pero el, unha vez que entrou
na cidade dirixiuse á Catedral, e
fronte á porta, axeonllado, na
compañía de todo o seu séquito,
púxose a rezar, ata que, avergo-
ñados os arrianos, compadeci-
dos os anxiños que non se citan
ou axudados por algún colabora-
dor da resistencia antiarriana, as
portas franqueáronse e el puido
entrar e tomar posesión do car-
go. Pero logo, o emperador
Constancio, desexoso de acabar
coa división e de impoñer no im-
perio unha soa tendencia relixio-
sa, convocou un concillo para
tratar de que todos os bispos
aceptasen o arrianismo. 

Eusebio negouse a asistir.
Coidaba o bispo que sen
el presente no se tomaría

ningunha decisión contraria aos
seu gustos, e tamén que os seus
partidarios seguirían o seu exem-
plo, pero ao saber que incluso os
seus propios discípulos e bispos
a quen lle procurou a Sé acaba-
ran asinando aquel documento,
armouse de valor e foi ao lugar
de reunión, envolto coa aura mi-
lagreira dos portentos que lle
axudaron a cruzar un río, cando
unha barca veu “sen remeiro nin
vogador” desde a outra banda a
recollelo para que el puidese

asistir e manifestar o seu santo
criterio no concilio de Milán. 

Despois de lles demostrar
que, pola súa categoría episcopal,
non podía asinar por debaixo de
quen era o seu discípulo ou su-
bordinado, os arianos aceptaron
queimar o documento e redactar
un novo para que el puxese a súa
rúbrica por encima de todos. Pe-
ro unha vez queimado o primeiro
e redactado o novo, negouse a
asinar e impediulle aos seus su-
bordinados facelo, polo que o
emperador, sentíndose burlado,
deu orde de que o desterrasen. 

Eusebio foi atado polo
pescozo e arrastrado po-
las rúas e as escaleiras do

pazo onde se reunía o concilio,
con tal brutalldade, que a súa ca-
beza batía nos chanzos como un-
ha pelota de vexiga; e dalí foi
mandado para unha cadea en Pa-
lestina, tan estreita e baixa de tei-
to, que o bispo só podía ficar
sentado e co corpo encurvado. 

A capricho do emperador o
seu exillo obrigouno a unha pe-
regrinación carceraria por Ca-
padocia e Exipto, onde tomou
contacto coa Igrexa local e
afianzou o seu gusto pola vida
en comunidade.

Tras a morte de Constancio,
cando o seu sucesor proclamou
unha amnistía, puido volver á súa
Sé, decidido a vivir, de maneira
case monástica, cos seus sacer-
dotes ata ao día da súa morte, o
primeiro de agosto do ano 371. ♦

Santo Eusebio de Vercell

Galiza,
esa palabra
LUÍSA VILLALTA

Sen dúvida as normas
aprobadas hai uns días
pola Academia veñen fe-

lizmente legalizar, xa non tan-
to opcións lingüísticas
lexítimas de seu por teimosía
da historia, senón máis que
nada as persoas que as
viñamos empregando confian-
tes na vitalidade das raíces
principais e máis profundas
da nosa lingua. Acontece, por-
tanto, que Pessoa tiña razón
naquilo de que as palabras
son xente. Ou será que a xen-
te somos palabras, que tamén
pode ser. E é por iso polo que
ás palabras se lles ten medo
ancestral, un temor ao seu in-
veterado “poder nominal”, is-
to é, á súa capacidade de criar
e transformar a realidade
como tamén de nomear e
definir a quen as utilizamos. 

Na nosa lingua, onde pala-
bra e xente nos reunimos de
maneira singular para saber
quen somos e, en
consecuencia, saber o que fala-
mos, é a todas luces na voz que
nos designa, Galiza, como no
adxectivo que nos cualifica pa-
ra sermos ou sentirnos, galegas
e galegos. Isto está así testifica-
do desde o primeiro momento
en que o idioma configurou os
seus termos patrimoniaispor
transformación e diferenza do
latín, en harmonía con termos
de cadencia similar, como gra-
za, novizo e ese outro converti-
do en triste condición, servizo.
Mais estas palabras, como as
cousas a elas vinculadas, foron
leira asilvestrada coas especies
invasivas do castelán, que trou-
xo os seus proprios termos
confundidos con outros de
máis recente acuñación e que
se denominan, por viren canda
os cambios culturais da idade
moderna, cultismos: vicio,
necio, malicia. Eis a malicia
que nos fixo neciamente pade-
cer o vicio de chamarnos a nós
mesmos como nos chamaron
os de fóra, Galicia e gallegos,
como se nunca tivésemos sabi-
do o noso nome, como se a pa-
labra que nos significa non pu-
dese provir do noso proprio pa-
trimonio. 

Así as cousas, a Academia
vén de devolver á nosa leira,
reverdecidas, as plantas máis
autóctonas, as palabras que os
textos antigos estiveron
custodiando e que, cousas da
vida, humedecen libres os bei-
zos portugueses. Espazo, licen-
za, presenza, perseveranza,
querenza... até nacenza son
únicas formas, se ben non moi
escoitadas aínda, porque o
reencontro é alegría de
gorentar aos poucos. Mais non
declara única Galiza. Palabra
patrimonial e, portanto, sobera-
na, é, por fin e se acaso, admi-
tida ao servizo de “Galicia”.
Necio será a partir de agora
non saber (ne-scio) de cal delas
provén o poder noso.♦



Naceu o noso protagonista
na cidade de Pontevedra,
sendo bautizado baixo a ex-
traordinaria beleza de Santa
María dos Mareantes o 6 de
febreiro de 1799. Era, a súa,
familia de fidalgos, empa-
rentada cos apelidos de máis
relevo deste grupo dominan-
te na Galiza do Antigo Réxi-
me: os Ulloa, Montenegro,
Alemparte, Ribadeneira eran
familiares próximos ou afas-
tados.

Tamén levaban o apelido
Arias Teixeiro os clérigos
naturais de Cabanelas, parro-
quia do concello do Carballi-
ño, Frei Veremundo, Bispo
de Pamplona e Arcebispo de
Valencia e o seu sobriño Ma-
nuel Ramón que ocupou a
cadeira episcopal de Santan-
der. A ambos os dous, tío e
primo respectivamente do
noso protagonista, e a este,
poderíamolos definir, empre-
gando terminoloxía actual,
como “integristas católicos”.
Ao longo das súas vidas non
deixaron de combater tanto
as ideas ilustradas como cal-
quera proxecto constitucio-
nal. Os “ribeiraos” coa pode-
rosa palabra dictada dende os
seus relevantes cargos na ad-
ministración eclesiástica; o
miñorano mesmo coas armas
na man.

A infancia de D. Xosé
Arias Teixeiro transcorreu na
Ramallosa, na casa familiar de
Pías, ou de Arias, como tamén se
lle coñecía, e que hoxe forma
parte dun conxunto conventual.
Realizou os seus estudios ini-
ciais no Mosteiro de Poio e li-
cenciouse en Leis na U. de Com-
postela. Xosé Espinosa, na súa
célebre obra Casas y  cosas del
Valle Miñor, incorpora unha des-
crición física tomada da súa fi-
liación como soldado: cinco pés,
unha polgada e dez liñas (isto é,
un metro e corenta e tres centí-
metros, polo que era máis ben
baixo aínda para a época), cabe-
lo roxo escuro, ollos azuis, color
branca, nariz e boca regulares e
barba clara.

Dende  a mocidade foi un ar-
duo defensor do absolutismo polí-
tico e do catolicismo tradiciona-
lista e interveu decididamente na
oposición armada durante o perío-
do constitucional de 1820 a 1823.
Estivo encarcerado no Castelo de
San Antón da Coruña, na compa-
ña do seu pai Antonio Arias Tei-
xeiro, quen fora rexedor de Ponte-
vedra entre 1809 e 1813. Os dous
tiveron sorte: D. Xosé logrou dar-
se á fuga e pasar a Portugal; o pai
foi un dos poucos superviventes
ao afundimento do barco no que
era deportado ás Canarias.

Co apoio do goberno de Lis-
boa, que lle proporcionou algun-
has tropas,  logrou controlar Tui.
Restablecido o absolutismo, tra-
la intervención do exército fran-
cés dos Cen Mil Fillos de San
Luís, regresou de Portugal e or-
ganizou a Milicia Realista Vo-
luntaria do Val Miñor da que foi
nomeado comandante. O docu-
mento no que se lle outorga a xe-

fatura das milicias reprodúceo
Xosé Espinosa na obra citada:

“M ILICIA REALISTA VOLUNTA-
RIA.- VALLE Y PARTIDO DEL MI-
ÑOR.- VIVA LA RELIGIÓN.- VIVA

EL REY SOBERANO.- VIVAN LOS

DEFENSORES DELTRONO Y DEL

ALTAR.- ODIO ETERNO A LA

CONSTITUCIÓN FACTORA DE

ANARQUÍA Y DE IMPIEDAD.
Nos el Presidente e indivi-

duos del ayuntamiento y partido
de Miñor (…)

HACEMOS SABER:
Que en sesión de hoy día de

la fecha hemos acordado por
unanimidad de votos (…), elegir
al licenciado don José Arias Tei-
jeiro y Correa, vecino del pueblo
de San Pedro de la Ramallosa
(…) para el empleo de Coman-
dante general de los Batallones
que componen este cuerpo de re-
alistas; y a fin de que sea recono-
cido como tal comandante gene-
ral y pueda entrar en el goce y
desempeño de sus respectivas
atribuciones, se le expide el pre-
sente Título en la Casa Consisto-
rial de Valle y Partido del Miñor
a dos días del mes de noviembre
de mil ochocientos veintitres.”

Ao ano seguinte trasladouse
a Madrid onde comezou os estu-
dios de Arqueoloxía e Ciencias
Naturais, ao tempo que se enro-
laba como voluntario nos Bata-
llóns Realistas de Infantería nos
que acadaría o grao de capitán.

Traballou en varias comi-
sións do Ministerio de Gracia e
Xustiza, nomeadamente nas que
estudiaban unha nova división
administrativa do Estado, e foi
nomeado “oidor” da Real Au-
diencia de Galiza coa función de

Alcalde do Crime.
■ RETIRADA NA RAMALLO -

SA. Trala morte de Fernando VII
retirouse á Ramallosa, onde esti-
vo ata 1835, ano no que median-
te os amigos que conservaba na
Corte conseguiu que o Ministro
de Gracia e Xustiza asinase unha
orde que evitase posíbeis respon-
sabilidades á súa familia. Unha
vez logrado este obxectivo, pú-
xose ao servicio do pretendente
D. Carlos. Inmediatamente foi
nomeado integrante da Xunta
Gobernativa de Galiza que presi-
día o arcebispo de Compostela,
Frei Rafael de Vélez, e da que ta-
mén formaban parte: o tenente
xeneral D. Pedro de Legallois de
Grimarest; o coronel marqués de
Bóveda de Limia; o arcediago de
Melide,  D. Juan Martínez Villa-
verde; e D. Ramón Pedrosa y
Andrade. Era este o máximo ór-
gano gobernativo do carlismo en
Galiza. Arias Teixeiro formou
parte das dúas primeiras Xuntas,
ata que a mediados de 1836 este
organismo pasou a estar formado
polos xefes militares das princi-
pais faccións presididos polo
conde de Gimonde.

Mais o carlista miñorano era
un home de acción e loitou nas
provincias vascas e acompañou
ao “pretendente” D. Carlos na
expedición de 1837 por Aragón,
Cataluña, Valencia e Castela. Ao
remate da mesma o poder de D.
José Arias Teixeiro dentro das es-
tructuras carlistas consolidouse,
xa que do cargo de Subsecretario
de Gracia e Xustiza que desem-
peñaba pasou a ser Secretario de
Gracia e Xustiza, da Guerra e de
Negocios Estranxeiros. Na prác-
tica era unha especie de Ministro

Universal ou primeiro mi-
nistro, que diríamos hoxe, de
D. Carlos. Mais o fracaso da
expedición militar iniciaba o
declive do levantamento car-
lista e da influencia política
do noso protagonista.

A súa ascendencia dentro
do tradicionalismo quedou
cortada co regreso do xeneral
Maroto (1838) á Xefatura do
Estado Maior carlista. Este
encabezaba a facción máis
moderada do carlismo, parti-
dario dun acordo cos isabeli-
nos. Arias Teixeiro, xunto co
bispo de León, Juan Abarca,
e outros conselleiros persoais
de D. Carlos, dirixían o sec-
tor contrario a calquera en-
tendemento cos liberais e
promoveron  a sublevación
dos principais corpos milita-
res contra o xeneral Maroto.
A reacción deste foi fulmi-
nante, presentouse –febreiro
de 1838– en Estella e fusilou
a catro xenerais carlistas e
pretendeu facer o mesmo cos
ministros de D. Carlos Arias
Teixeiro fuxiu a Francia.  

Ante a acción do xene-
ral,  D. Carlos e os seus con-
selleiros –entre eles, como
xa dixemos, Arias Teixeiro-
intentaron destituír a Maro-
to, mais este controlaba xa
un exército formado por fa-
tigados soldados.

Arias Teixeiro regresou
para participar nas accións mili-
tares do xeneral Cabrera en Ara-
gón, mentres Maroto negociaba
a paz con Espartero.  A D. Carlos
non lle quedou outra saída que
seguir a senda negociadora ini-
ciada por Maroto, que se esceni-
ficaría no abrazo de Vergara.

■ EXILIO E ESTUDOS . En
1840 Arias Teixeiro pasou a
Francia, onde permanecería vin-
tecatro anos. Foron estes tempos
dedicados ao estudio da Arqueo-
loxía e as Ciencias Naturais, no-
meadamente á Entomoloxía.
Non publicou ningún dos seus
moitos traballos que doou á Aca-
demia de Ciencias de París, mais
servíronlle para ser recoñecido e
apreciado nos medios intelec-
tuais franceses,  sendo nomeado,
en 1849, membro da Sociedade
Entomolóxica de Francia. Du-
rante estes anos reuniu unha im-
portante colección de Historia
Natural e outra de Numismática.

Estando xa en Francia, tradu-
ciu a obra do escritor inglés Mi-
chel O Campo e a Corte de D.
Carlos. Na mesma alude ás súas
Memorias que queimou en 1864
antes de regresar a España. Aín-
da así consérvase o Diario de
1828 a 1831, que foi editado  en
tres volumes (A. Mª. Berasaluce,
1966 e 1967).

De regreso no Val Miñor foi
un dos introdutores do cultivo
da pataca, vencendo as resisten-
cias dos labregos que coidaban
que de debaixo da terra non po-
día saír nada bo. Finou na casa
natal de Pías o 27 de setembro
de 1867 e está enterrado no ce-
miterio parroquial de San Pedro
da Ramallosa.♦

Nº 1.093 ● Do 31 de xullo ao 3 de setembro de 2003 ● Ano XXVIGaliza
nos séculos
VIII a X
FRANCISCO CARBALLO

Oprofesor  Xosé A. L.
Teixeira danos un aga-
sallo neste xullo 2003:

“Arredor da conformación do
Reino de Galicia (711-910)”
(Toxosoutos, 2002). Historiador
ben coñecido polo adianto
temático desta materia n’A Tra-
be de Ouro, agora logra Teixei-
ra coordenar crónicas e inducir
consecuencias até configurar
tres séculos de historia de Gali-
za. Deseña un miradoiro novo
na liña que están a intentar
algúns investigadores para dar-
mos unha visión aproximada da
Galiza da Alta Idade Media. 

Poderáse dicir que os histo-
riadores non se poñen de acor-
do; que cada quen leva a auga
ao seu rego. Mais  hai historia-
dores e publicistas. Uns din o
que deducen ante o documento
e a comparación; se non
coinciden, aproxímanse; outros
manipulan ao servicio de inte-
reses extracientíficos. Tal con-
figuración  resulta contraditoria
á dos historiadores áulicos.
Mais o ser humano ten no fon-
do unha necesidade de
verdade; imos cara a verdade
sempre que non nos
autoneguemos; sempre que
non nos convirtamos en “seres
alienados e perversos”. Pois
ben, datos hai de sobra para
afirmar con Teixeira: que os
“reis” de Paio, 711-737, a
Ramiro I, 842-850,  foron sim-
ples principes comarcais fronte
á Cordoba e aos reis  de
Franza. Vivían na Gallaecia ro-
mana e sueva que abranxía  ga-
laicos de Braga e Lugo e  astu-
res de Astorga. Moi
conscientes os astures de
diferencias cos galaicos lucen-
ses. Esquezamos iso de reis de
Asturies, Uvieu, ou León antes
de Fernando I, cando se territo-
rializou  a monarquía. Para
aqueles príncipes a unidade po-
lítica e cultural de referencia
era  a Gallaecia. Como o era, e
temos constancia documental,
para  os califas de Córdoba e
os emperadores  carolinxios. 

No XI aparecen como reino
Galicia, León e Castela. Reinos
con algunha institucionalización
ata o s. XIX. Sobre esa base
histórica, podemos advertir a
negación do territorio galego -
da Gallaecia– pola ideoloxía ne-
ogoticista  ao servicio da oligar-
quía  e cara unha unidade terri-
torial versus o Islam. Logo esta
raiz terá unha árvore de sombra
alongada: a España esencialista
dos  ideólogos que retrotraen
aos visigodos o seu nacemento.
Toda unha épica respetábel, non
unha historia. Toda unha monta-
xe “cuspidiña” das bravatas ac-
tuais   do uniformismo español. 

Dito todo isto, voltemos
ao agasallo de Teixeira:
pedagóxico, tenro, refrescan-
te. Unha interpretación dos
textos e do contexto da Galla-
ecia alto medieval e do come-
zo  do Reino de Galiza..
Unha contribución confortan-
te ao coñecemento histórico
da Galiza.♦

Xosé Arias Teixeiro e Correa, un carlista miñorano
CARLOS MEIXOME

Xosé Arias Teixeiro, Ministro Universal de don Carlos. Membro da Primeira Xunta Suprema de Galicia
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AlfozAlfoz
■ EXPOSICIÓNS

TRAXES REXIONAIS
Ata o 17 de agosto poderán
ollarse estas prendas na Torre
do Mariscal Pardo de Cela.

O BarO Barcoco
■ FESTAS

BAILES DE VERÁN
Os domingos 3 e 24 de
agosto no Malecóna partir
das 20 h. organízanse estes
bailes que evocan as verbe-
nas á beira do río para quen
queira marcarse uns pasos
agarrados, levados polos
ritmos de sempre.

DAS BARCAS
Romaría popular que se or-
ganiza este ano por vez pri-
meira, o domingo 10 de
agosto no Salgueiral. As
barcas, de vagar e de cores
vistosas, sucarán o río.

■ MÚSICA

CHRISTIAN ESCUDERO
Veciño da localidade de 19
anos e estudante de música,
dará un concerto o venres 1
ás 23 h. na Praza Maior.

XORNADA DE FOLCLORE
A XX edición de danzas
do mundo contará con par-
ticipantes de México, Ru-
sia, Mongolia, Chad, Ke-
nia, Eslovaquia e outros
lugares. O venres 8 ás
23:30 h. no Malecón.

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

ANTONI CLAVÉ
Mostra antolóxica da súa
obra gráfica, pertencente á
Colección Brita & Her-
mann Prinz, ata setembro,
na Fundación CIEC.

BurBur elaela
■ ACTOS

PRODUART 03
Entre o venres 1 de agosto
e o domingo 3 vai ter lugar
na chaira portuaria esta
Feira de Produtos Artesa-
nais e Ecolóxicos, que o
sábado 2 coincidirá coa
afamada Festa do Bonito.
A feira ten como obxectivo
aglutinar expositores se-
guindo dúas máximas: o
artesanal e o ecolóxico.

■ MÚSICA

FASERO
Dá un concerto o venres 22.

CambadosCambados
■ MÚSICA

JUANES
Este xoves 31 vai dar un
concerto na vila este can-
tante colombiano que se
atopa de xira polo Estado.

CambrCambree
■ EXPOSICIÓNS

OS MUNDOS
DE CARLOS CASARES
Mostra biográfica e litera-
ria sobre Carlos Casares
que se poderá visitar, ata o
16 de agosto, en Cecebre.

O CarballiñoO Carballiño
■ CINEMA

XOCIVIGA
As Xornadas de Cine e Ví-
deo de Galizacelebraranse
nesta primeira semana de
agosto.

CariñoCariño
■ TEATRO

OS MONICREQUES
DE KUKAS
Actuarán na vila este xo-
ves 31 de xullo.

CedeiraCedeira
■ FESTAS

DO PERCEBE
Chega á VIII edición e terá
lugar o sábado 1 e domingo
2 no porto a partir das 12 h.

■ MÚSICA

CRISTINA PATO
Esta gaiteira ourensá tocará
o mércores 13.

CenlleCenlle
■ MÚSICA

MUTENROHI
O grupo folc ourensán esta-

rá o venres 15 para dar un
concerto.

ChantadaChantada
■ ACTOS

HOMENAXE A
XOHÁN DE REQUEIXO
O domingo 10 de agosto te-
rá lugar, no Monte do Faro,
un acto de recoñecemento a
este trobador medieval. O
programa comezará ás 11 h.
con gaitas e a inauguración
dos pedróns coas cantigas do
trobador do Faro, do século
XIII. Ás 12 h. celebrarase un
recital poético no que parti-
ciparán máis de 25 poetas
galegos e portugueses acom-
pañados por Mini e Mero
(A Quenlla) e polo cantautor
César del Caño,que inter-
pretarán cantigas do home-
naxeado. Ás 14:15 h. dará
comezo un xantar e por vol-
ta das 17:30 h. os concertos
das bandas, de música me-
dieval, así como do grupo de
gaitas de Chantada, Searas,
a banda de acordeóns e o
grupo Brandián. Máis in-
formación sobre o xantar ou
como chegar ao monte o telf.
360 122 963 ou xosegar-
ciaf@ambtu.bcn.es. 

■ EXPOSICIÓNS

ALFREDO
FUERTESGAMUNDI
Mostrará os seus óleos ata
o 31 deste mes na Casa da
Cultura.

CoristancoCoristanco
■ TEATRO

RÍO MIÑO
Este grupo de teatro fará
unha representación na vila
o venres 1.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

VIÑETAS DESDE
O ATLÁNTICO
Todas as tendencias do co-
mic teñen cabida na nova
edición do Salón Interna-
cional do Cómic,que terá
lugar do luns 11 ao domin-
go 17. Tamén estarán os
autores consagrados xunto
aos que están comezando.
Charlas, coloquios, exposi-
cións (Quiosque Afonso,
sala Durán Loriga e sala do
Palacio Municipal), feira
de libreiros e editores... fan
de Viñetas desde o Atlánti-
co unha das mostras tem-
porais do cómic máis im-
portantes de Europa.

■ CINEMA

CGAI
No ciclo dedicado ao direc-
tor Manuel Gutiérrez
Aragón proxectarase, este
xoves 31 ás 20:15, El caba-
llero don Quijote (2002).
Entrada de balde.

ANSELADAMS
Documental no que se mos-
tran as fotografías de Adams
ao longo das sete décadas de
carreira. Testemuños de co-
legas de profesión, do bió-
grafo, a filla e entrevistas co
propio autor. Tamén El espí-
ritu de Yosemiteunha pro-
xección sobre o parque na-
tural, os sábados ás 20 h. na
Fundación Barrié.

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

Foron cincuenta e seis os au-
tores que se prestaron á expe-
riencia de converter a radio
no seu recipiente literario.
Xerais e a Radio Galega dan-

lle luz verde a un proxecto
que ten no volume
Narradio. 56 historias no ara
súa primeira parada.
Relatos para escoitar á calor

AA calorcalor do transistordo transistor
O O TTrinquerinque
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☞ NUN LUGAR DE
ÁFRICA. Tras a chega-

da do nazismo, un xudeu fuxe
a Kenya para instalarse coa súa
familia e, tras a un período de
adaptación e pese ás dificulta-
des da guerra, consegue inte-
grarse.

☞ SHIN CHAN NA
PROCURA DAS BO-

LAS PERDIDAS. O éxito te-
levisivo é levado ao cine nunha
obra divertida que compite con
Walt Disney, gracias a este ne-
no de cinco anos que rompe
cos puritanismos.

☞ O MEU NAPOLEÓN.
Napoleón fuxe de Santa

Helena para recuperar o poder
mentres un dobre queda na illa
en tanto o emperador non che-
ga a París, só que a última ho-
ra o dobre non revela a súa
identidade e frustra o plan.

☞ O INVENCÍBEL.
Nos anos previos ao na-

zismo, un forzudo xudeu acu-
de a Berlín a traballar nun es-

pectáculo dirixido por un mé-
dium, mentor espiritual do
partido nazi que en realidade é
un impostor.

☞ CONDENADO. Un
policía ten que investi-

gar un asasinato no que está
implicado o seu fillo e no de-
curso das pescudas sae á luz a
escura historia da súa familia.
Mentres, el trata de buscar un-
ha saída para o seu fillo.

☞ TORREMOLINOS
73. Comedia ambienta-

da no ano que lle dá título. Pe-
ca de falta de verosimilitude,
consecuencia do baixo orza-
mento, das deficiencias dos
actores e da febleza do guión.
Tampouco o seu humor resulta
convincente. Nada 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 xuveni estrease esta
película de dous mitos nos seus
respectivos sexos e xa veteranos:
Al Pacino e Kim Bassinger. Nin-
gún dos dous defrauda desde ese
punto de vista, aínda que a Al Pa-
cino lle toque interpretar a can-
seira dun relacións públicas fra-
casado e metido en leas. 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.

☞ XERACIÓN ROUBA-
DA. Para encontrarse coa

súa nai, tres rapazas mestizas fo-
xen do hospicio onde foron re-
cluídas polo goberno australiano
co fin de “protexer” aos aborixes.

☞ 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.

☞ 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 do cine francés.♦

CarCar teleirateleira

Esta banda de gaiteiros vai estar o venres
8 no Festival Folc de Ouzade,na ES-
TRADA . O mércores 13, darán un concer-
to nas festas de RÁBADE.♦

TTrr eixaduraeixadura

Esta banda do Morrazo moverase por to-
do o país. O venres 1 estará no Festival
Lugnasad de BRETOÑA (Lugo); o do-
mingo 3 tocarán en RIANXO ; o venres 8
estarán en BURELA ; o sábado 9 irán ata
MONTEDERRAMO ; o martes 12 viaxarán
a AGOLADA ; o xoves 14 estarán en Cou-
so, A ESTRADA; o venres 22 van tocar en
BANDE; e o sábado 23 estarán no Festi-
val de MOECHE (A Coruña).♦

QuempallouQuempallou

O gaiteiro Xosé Manuel Budiño estará o
sábado 2 na Praza do Concello de CEE
das 23 h. en diante; en OLEIROS o mér-
cores 6 ás 22 h; na Praza de García Bar-
bón de VERÍN vai estar o venres 15 ás 23
h; o domingo 24 estará en ARTEIXO , na
explanada do Pavillón Deportivo das
21:30 h. en diante; e en BURELA , na pra-
za da Mariña o sábado 30 ás 22:30 h.♦♦

Xose M. BudiñoXose M. Budiño

Estarán en SANXENXO o xoves 7, na praia
de Baltar (Portonovo), das 23 h. en dian-
te; tocarán en CARBALLO , na Praza do
Concello ás 22 h. o domingo 10; na Pra-
za do Concello de FENE o xoves 28 ás 22
h; en BARBADÁS no campo de fútbol Os
Carrís (A Valenzá) o venres 29 ás 23 h.♦

LuarLuar na Lubrna Lubr ee

Dentro do programa de concertos “Vin-
tecinco anos coas nosas músicas”, irán
ata PONTECESO o sábado 9 para tocar na
Praza do Recheo; estarán en MARÍN , na
Alameda, o sábado 16 ás 22 h; e en VAL -
DOVIÑO , no adro da capela de San Ma-
mede, o martes 19.♦

SaraibasSaraibas

O grupo folc ourensán tocará no Guin-
nes Irish Festival na SUÍZA o venres 8;
en CENLLE (Ourense) estarán o venres
15; no Festival de MOECHE (A Coruña)
o sábado 23; e en ALCORCÓN (Madrid)
o sábado 30.♦

MutenrMutenr ohiohi

Rosa Cedrón, cantante de Luar na Lubre.

Os
Monicreques

de Kukas
estarán en

CARIÑO este
xoves 31 e
en VIGO o

mércores 6.
Na imaxe,
Contos do

vento
acatarrado.

Os mundos
de Carlos

Casares
denomínase

a mostra
biográfica

que
podemos

ollar en
CAMBRE.

Do 11 ao 17 de
agosto celébrase

na CORUÑA
Viñetas desde o
Atlántico, Salón

Internacional do
Cómic. 

Na imaxe,
Simón,

personaxe de
Fausto, 

Méndez e 
Malvar.



■ EXPOSICIÓNS

MODESTCUIXART
Ata o mes de outubro habe-
rá unha mostra do seu tra-
ballo no MACUF.

ARNE JACOBSEN
1902-2002 
Ata o 14 de setembro pode-
rá ollarse unha mostra so-
bre os seus proxectos arqui-
tectónicos no Museo de Be-
las Artes.

ISABEL PINTADO
Soños dunha miradamos-
tra da súa obra na bibliote-
ca municipal González
Garcés. Licenciada na es-
pecialidade de gravado,
adícase á investigación es-
pacial matizada polos efec-
tos lumínicos.

A CONSTRUCIÓN
DO ESPECTADOR
Ata o 28 de setembro pode-
rá ollarse esta mostra na se-
de da Fundación Luís Seoa-
ne. Un ensaio de lectura
dos fondos contemporáne-
os da Fundación La Caixa.
con obras de Juan Muñoz e
Bruce Nauman, xunto a ou-
tros once artistas de primei-
ra fila da arte actual. 

RITUAIS EN HAITI
Fotografías de Cristina
García Rodero, que poden
ser olladas no Museo de Be-
las Artes.

URBANO LUGRÍS
As súas obras, pertencentes
aos fondos de Caixa Gali-
cia, estarán expostas na sa-
la de mostras desta funda-
ción ata o 30 de agosto.

HUMOR GRÁFICO
ASTURIÁN
Ata o 3 de agosto, na Casa
da Cultura Salvador de Ma-
dariaga. 

ANSELADAMS
A Fundación Barriéamosa,
en primicia mundial, esta
mostra antolóxica, organi-
zada polo Museo Interna-

cional de Fotografía e Cine
George Eastman House de
Rochester, Nova York. Cen-
to e medio de fotografías
estudian a súa carreira artís-
tica entre 1920 e 1976, con-
centrándose de xeito espe-
cial na súa etapa máis fe-
cunda, posto que a meiran-
de parte das obras da expo-
sición son anteriores a
1950. Imaxes orixinais po-
sitivadas por Adams, a
maior parte son vintagesre-
alizadas na mesma época
que os negativos. Inclue o
primeiro portafolios de
Adams do ano 1927, con
orixinais pouco comúns e
chamados Parmelian Prints
(papel-xelatina-prata), sen-
do esta a primeira vez que
se amosa na súa totalidade.
Ata o 21 de setembro.

CullerCuller edoedo
■ EXPOSICIÓNS

SOBRE OPRESTIGE
Que non che rouben a alma
titúlase esta mostra de pintu-
ra que poderemos ollar, ata
o 9 de agosto, no Museo dos
Muíñosde Acea de Amá. O
seu autor, David Mirás ,
ofrece a crónica viva dun
episodio que aínda se segue
a vivir, pintando os lenzos e
modelando as arxilas coa
traxedia do Prestige.

FeneFene
■ ACTOS

XIMNASIA
Ata o 29 de agosto, o paseo
marítimo de San Valentín (a
carón do Pavillón da Xun-
queira) vaise converter nun
improvisado ximnasio para
os que queiran estar en for-
ma. Os luns, mércores e
venres de 10:30 h. a 11:30 h.

CAMPAMENTO URBANO
Na parroquia de Perlío á
mañá e á tarde, con diferen-
tes actividades, entre o 7 e
o 18 de agosto. Máis infor-
mación na Secretaría da

Comisión de Cultura (avda.
Naturais 44, entrechán).

■ CINEMA

HARRY POTTER
Para os amantes da maxia e
os seguidores das aventuras
deste popular cativo, pro-
xectarase o xoves 7 de
agosto ás 22:30 h. na Pista
Polideportiva de Limodre.

FerrFerr olol
■ FESTAS

DE VERÁN
Do programa entresacamos
os seguintes actos. O sábado
2 ás 19 na Praza de Armas, III
Festival das Comunidades
coa Coral Corazón de María
(Arganda de Duero), Escala
Folclórica Municipal de Dan-
za de Aranda de Duero, Be-
rriztasuna Taldea (Portugale-
te), Grupo de Baile R.C. To-
xos e Froles; e continuará o
domingo 3 no mesmo lugar e
hora coa Coral de Pedroso
(Vilanova de Gaia), Grupo
Folclórico da Casa do Povo
de Ceira-Coimbra, Rancho
das Rendilheiras da Praça
(Vila do Conde), e a Banda de
Gaitas do R.C. Toxo e Froles.
Tamén na Praza de Armas o
domingo  3 ás 21:30, ballet
tradicional filipino por Kara-
gahan.O luns 4 na Praza de
M. de Amboage ás 18:30, tí-
teres co grupoTrompicallo
(que voltaran á mesma hora e
lugar o martes 5); ás 21 h. na
Praza de Armas, pop interna-
cional con Sidy Sambe New
Orleans Gospel Chorale.O
xoves 7 concerto de folc a
cargo de Leilía no Parque Ra-
íña Sofía ás 22:30. Neste
mesmo lugar, ás 23 h. do sá-
bado 9, será o concerto meló-
dico de Tamara. O domingo
10 ás 21 h. na concatedral,
música coral con Albae e So-
nus, Coro Padre Fanego Co-
ral Armonia e a Coral Polifó-
nica Ferrolá. E o domingo 31
final do Concurso de Gaitas
(Arganda de Duero) no Salón
de Actos da FIMO ás 20 h.

■ EXPOSICIÓNS

LORENA GÓMEZ
Fotografía e vídeo é a pro-
posta desta artista, no C.C.
Torrente Ballester, dentro
da III edición do ciclo Mi-
radas virxes.

SGHN
A Sociedade Galega de
Historia Natural abre ao pú-
blico o seu museo, no que
se poden contemplar esque-
letos de diferentes animais
e unha colección de pega-
das e de minerais, entre ou-
tros elementos. O horario é
de 9:30 a 13:30 e de 16:30
a 20:30, de luns a venres.

PAMEN PEREIRA E
VARI CARAMÉS
Os dous artistas compartirán
espacio ata finais de agosto.
A primeira ten unha mostra
que coas súas pinturas e ins-
talacións titulada Un só sa-
bor, e o segundo compón
coas súas fotografías a mos-
tra Miraxes. No Centro Cul-
tural Torrente Ballester. 

■ TEATRO

DAQUEL ABRENTE
O teatro galego celebra este
ano 2003 dúas conmemora-
cións significativas na súa
recente historia: dunha ban-
da, o trinta aniversario do na-
cemento en 1973 da Mostra
de Teatro Galego Abrente de
Ribadavia e doutra, o vinte-
cinco aniversario do teatro
profesional galego, data que
vén determinada polas com-
pañías Entroido,coa obra de
Roberto Vidal Bolaño Lau-
damuco, señor de ningures;
e Troula, coa obra de Fran-
cisco Taxes O velorio. O
Centro Dramático Galego
decidiu rescatar estes dous
textos fundacionais para pro-
pórllelos ao públiconun úni-
co espectáculo. No Centro
Cultural Torrente Ballester,
este xoves 31 de xullo.

FozFoz
■ MÚSICA

LORCA
O venres 8, esta banda dará
un concerto na vila. E Ma-
ría do Ceovai cantar o sá-
bado 9.

AA GuardaGuarda
■ FESTAS

A DO MONTE
Que se celebran na semana
do 4 ao 10 con distintos con-
certos e verbenas, actividades
deportivas e teatrais. O sába-
do 9 ás 12 realiazarase o Des-
file Folclórico Tradicional
coa participación de 24 gru-
pos e a colaboración de 17
bandas mariñeiras. A culmi-
nación é o domingo 10 coa
suba ao monte Tegra, ás 11
da mañá, dos romeiros e tre-
boadas (bandas de tambores
e bombos) que amenizaran
durante todo o día a romaría
enxebre (e evidente festa bá-
quica). O luns 11, ás 21 h,
Festival Folc con Na Revol-
ta, Tino Baz e Lugnasad.

LalínLalín
■ EXPOSICIÓNS

PANCHO RODIÑO
Mostra de pintura no Mu-
seo Ramón María Aller.

LarachaLaracha
■ MÚSICA

BERROGÜETTO
O domingo 17 de agosto ha-
berá un concerto desta ban-
da na explanada da piscina.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

ESTRELA
NASEIRO REGO
O Edificio Administrativo
da Xunta acolle unha mostra
das pinturas desta artista.

INVERNO
Xermán A. Refojo mostra,
baixo este título, as súa
obra na sala Amararte.

GRUPO20
No Pazo da Deputaciónpo-
de ser ollada esta mostra
colectiva.

ANA
AREÁN MARTÍNEZ
O Edificio Administrativo
da Xuntadedica un espacio
para a exposición das súas
pinturas.

LUZ DARRIBA
Unha mostra da súa obra
esta sendo exposta na Bi-
blioteca Provincial.

CONTENEDORES
DE MEMORIA
A cerámica de Alberto An-
drés estará exposta na ca-
pela de Sta. María ata o 17
de agosto.

COLECTIVA
Proposta da galería Cléri-
gos para o verán, ata o 12
de setembro.

MacedaMaceda
■ EXPOSICIÓNS

JOÃO DA NOVA
Navegante galego ao servi-
zo de Portugal, descubridor
de varias illas atlánticas, fi-
gura pouco recoñecida no
país luso e ignorada na Ga-
liza, que está a ser reivindi-
cada polo investigador
Santiago Prol. A mostra,
sobre a súa vida, poderase
ollar, durante este curso
académico, na Biblioteca
Municipal Francisco Car-
ballo, de luns a venres de
16 a 20 h..

MoañaMoaña
■ MÚSICA

SUSANA MOREIRA
Estará o sábado 9 ás 11 da
noite no café-teatro Do Real
para interpretar as cancións
do brasileiro António Car-
los Jobim, acompañada ao
piano por Juan E. Cuacci.

NoiaNoia
■ MÚSICA

MARIA DO CEO
A cantante galego-portu-
guesa dará un concerto na
vila o luns 25.

OurOur enseense
■ EXPOSICIÓNS

JAVIER VARELA
Ata o 11 de agosto podere-
mos ver a súa obra no Ateneo.

COLECTIVA
Varios artistas reunen as súas
obras para formar esta mos-
tra na galería Marga Prada.

MANI MORETÓN
Pódense ollar as súas foto-
grafías na galería Volter.

PoioPoio
■ EXPOSICIÓNS

DAVID NARANJO
Ata o 8 de agosto pódese
visitar no Casal de Ferrei-
rós unha mostra das súas
cerámicas titulada Estados
de ánimo.

PontedeumePontedeume
■ EXPOSICIÓNS

RAQUEL HERNÁNDEZ
Os seus óleos poderán ser
ollados, ata o 10 de agosto,
na Casa do Concello.

As PontesAs Pontes
■ EXPOSICIÓNS

AS FOTOS DOSVILA
Máis de 400 imaxes per-
tencentes ao arquivo de
Manuel Vila Vidal, que
comezou moi novo a foto-
grafar axudando a seu pai
Celedonio,retratan á vila:
todo o proceso de implan-
tación da factoría de abo-
nos Calvo Sotelo,a antiga
central térmica CT 32, a
actual presa da Ribeira e a
central de hoxe, pasando
pola vida cotiá: educación,
deportes, cultura, nature-
za, relixión ou urbanismo.
Na sala de exposicións do
Mercado Vello.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

NA PRAZA
DA PEDREIRA
Ás 22:45 h. o xoves 31, O
señor dos aneis. As dúas
torres; o venres 1, O derra-
deiro tren; o sábado 2, Ca-
miño de perdición; e o do-
mingo 3, Os luns ao sol
(versión galega).

■ EXPOSICIÓNS

MARIO IGLESIAS
Ata o 5 de agosto as súas
pinturas estarán na sala
Teucro.

JULIA ARES
Ata o 30 de agosto, o seu
traballo artístico, baixo o tí-
tulo de Aqua,estará exposto
na sala da Fundación Caixa
Galicia Café Moderno.

75 ANOS
PARA 75 ANOS
O edificio Sarmiento do
museo de Pontevedra aco-
llerá esta mostra conme-
morativa, ata o 7 de setem-
bro, coas obras máis repre-
sentativas destes 75 anos
de historia.

RedondelaRedondela
■ EXPOSICIÓNS

CRISTINA
VALENZUELA
As súa pinturas estarán
expostas, xunto coas de
Carmen Balbuena, ata o
12 de agosto na Casa da
Torre.

■ MÚSICA

ROCK’ON DELA
Neste festival actuarán as
bandas Macqeene Nocheni
na explanada  de Seragua.

RianxoRianxo
■ MÚSICA

LUME
Tocarán na vila o sábado 2.
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Para a
inclusión
de informa-
ción nestas
páxinas
do Lecer
pregámos-
vos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@ano-

Este ano celebrase a 43 edición
desta popular festa. Comeza o sá-
bado 26 cun concerto de música
folc, a cargo de Mutenrohi, ás
22 h. na Alameda. Polas noites,
as lendas negras e a superstición
invaden as Torres do Oeste, onde
se representará a función teatral
Os lobos da xente, escrita e diri-
xida por Manuel Caeiro; do 28 de
xullo ao 2 de agosto, ás 22:30 nas

Torres do Oeste. Neste mesmo
lugar haberá un espectáculo pro-
tagonizado por aves de presa, do
1 ao 3 de agosto. O  venres e o sá-
bado a partir das 16 h. abrirase un
posto onde se mostrarán as aves
de cetrería, e a partir das 18:30
comezarán as exhibicións. O sá-
bado 2 actuará o grupo folc Trei-
xadura na Alameda ás 22:30. O
domingo 3 é o día grande da fes-

ta: a partir das 10, grupos folcló-
ricos recorrerán a vila. Nas To-
rres haberá un mercado medie-
val, e exhibicións de cetrería; ás
13 h. comeza o desembarco vi-
quingo e a defensa das Torres; ás
14:30 xantar campestre; ás 18:30
a regata na que se concede o Tro-
feo Romaría Vikinga de Piragüis-
mo. O día rematará cunha verbe-
na popular.♦

Romaría Romaría VViquinga de Catoiraiquinga de Catoira

Berrogüetto
dará un

concerto o
domingo 17

de agosto
na

LARACHA.

Maria do
Ceo cantará
en NOIA o
luns 25 de
agosto.



SamosSamos
■ EXPOSICIÓNS

RESTAURACIÓNS
DO MOSTEIRO
O mosteiro de San Xulián
acolle unha mostra sobre as
dúas restauracions que so-
freu en 1880 e 1951.

SantiagoSantiago
■ EXPOSICIÓNS 

MANUEL SENDÓN
Ten varias mostras da súa
fotografía –Anacos; Obras;
Animais;e Cuspindo a bar-
lovento–na galería C5 Co-
lección(Travesa da Univer-
sidade 1)

FIGURACIONES SUYAS
Mostra que alberga a galería
Trinta ata o 15 de setembro.
Trátase dunha colectiva na
que participan Ramiro Fer-
nández Saus, María Gó-
mez, Thomas Jocher,
Eduard Resbier, Martín
Rincón e Curro Ulzurrun .

ÓRDENES
Mostra fotográfica de Juan
Rodriguez, que está aberta
na Casa da Parra.

DAVID CLAERBOUT
O belga (Kortrijk, 1969) es-
tá considerado como un dos
talentos máis prometedores
da produción vídeoartística
actual. Ligado á pintura e á
serigrafía, o seu verdadeiro
interese está na fotografía.
Realiza as vídeoinstala-
cións partindo dun fotogra-
ma ao que dota dun movi-
mento moi sutil. As proxec-
cións, en branco e negro e a
grande escala, inclúen a
miudo sensores que reac-
cionan co movemento dos
visitantes. Ata o 14 de se-
tembro no CGAC.

PEGADAS DE LUZ
Continuación da serie come-
zada con Miradas cómplices
e Xogos de Escala,ten como
obxectivo estudar os fondos
do CGAC. O eixo das mos-
tras sempre é unha escolma
de relatos, que neste caso co-
rresponden a A nova escultu-
ra, de Giovanni Papin; Os
baixos fondos,de Maximo
Gorki; e Os silencios do
Doutor Murke,de Heinrich
Böll. Aínda que esta mostra
fai un particular homenaxe á
fotografía, tamén inclue pin-
tura, vídeo e instalacións. Os
artistas que forman parte da
exposición son Jannis Koun-
nelis, Roman Signer, Jaime
Aledo, Florentino Díaz,
Gosbert Gottmann, Mª Pia
Oliveira, Sam Samore, Tim
White, Max Sudhues, Xa-
vier Veilhan, Agnes Pro-
peck, Mark Lewis e os gale-

gos Manuel Vilariño, Santia-
go Mayo e Jorge Barbi, entre
outros. Ata o 14 de setembro
no CGAC

KUESTA
As súas obras estarán expos-
tas no hotel Porta do Cami-
ñoata o 10 de setembro.

ESTÁN 8
Ata o 19 de setembro, esta

mostra será albergada pola
galería SCQ.

MANUEL MOLDES
O CGAC acolle unha mos-
tra antolóxica da pintura do
artista pontevedrés, inte-
grantes do grupo Atlántica,
ata o 21 de setembro.

XURXO LOBATO
Galicia, camiño celeste,

mostra de fotografías de to-
do o país realizadas desde
o aire. As imaxes de Loba-
to tamén estarán dispoñi-
bles nun catálogo e nun li-
bro do mismo título no que
estarán acompañadas por
textos de persoeiros coma
Vítor Freixanes ou Xosé
Ramón Barreiro, entre ou-
tros. Na Fundación Caixa
Galicia. 

DE FISTERRA
A XERUSALÉN
…Exería e os primeiros
peregrinos cristiáns, é o
título da mostra que estará,
ata o 15 de setembro, no
Museo das Peregrina-
cións. Reune pezas como
un busto de Constantino O
Grande, unha estela fune-
raria do s. IV, baixorrele-
vos, tumbos, etc.

IMAXES DO SOÑO
EN LIBERDADE
Este é o nome da exposi-
ción que amosará películas
inéditas filmadas por Euge-
nio Granell en colabora-
ción co Centro Galego de
Artes da Imaxe.A Funda-
ción Granellademais cele-
bra os seus oito anos de
funcionamento cunha ex-
posición de parte dos seus

fondos. A través desta ex-
posición preténdese dar a
coñecer algunhas das obras
que tanto Granell como a
súa muller Amparo foron
doando para que a funda-
ción se manteña como un
grande escaparate da arte
surrealista. A mostra tenta
ser un fiel espello e unha
afirmación da vida de Eu-
genio Granell que represen-
ta toda unha época da acti-
vidade creadora que mar-
cou o século XX. “Fondos
de la Fundación Granell”
mostra obras do artista que
van desde óleos, pasando
por debuxos e esculturas.
Pazo de Bendaña, ata finais
de ano.

■ MÚSICA

MÚSICA NO TORAL
Este xoves 31 á 1 da madru-
gada, Smitty Dee`s Brass
Band. Entrada libre.

LA OREJA
DE VAN GOGH
Estará na Praza do Obra-
doiro este xoves 31 ás
23:30 con entradas a 16 e
18 euros.

SarriaSarria
■ EXPOSICIÓNS

FOTOGRAFÍAS
HISTÓRICAS
VII edición desta mostra
que recolle fotos da co-
marca, ata o 31 de agos-
to na sociedade cultural
La Unión.

I CERTAME DE MICRORELATOS
LONXA LITERARIA
Deberán estar escritos en galego norma-
tivo e cunha extensión máxima de 15 li-
ñas; só hai unha categoría e o premio
consiste en 300 euros, que poderá ser
declarado deserto. Os traballos remiti-
ranse, sen remite, á Lonxa Literaria,
Centro Cultural D. Castelao, Quintela,
Moaña (Pontevedra); no exterior do so-
bre debe figurar un lema, dentro, nun so-
bre pecho, figurarán os datos persoais da
persoa autora e o título da obra. Remiti-
ranse 5 copias de cada microrelato antes
do 30 de setembro deste ano. O premio
fallarase antes do 17 de outubro. A pu-
blicación do traballo premiado farase a
través da páxina electrónica da aso-
ciación, reservándose a posibilidade de
facelo noutro soporte no futuro. O xura-
do estará formado por tres persoas de re-
coñecido prestixio da literatura galega.

DIRECCIÓN CORAL, CANTO E
TÉCNICA VOGAL
Do 1 ao 14 de agosto terá lugar a XIV
edición deste curso de verán organizado
pola Camerata ad Libitum de PONTE-
AREAS. O curso consta de diversos mó-
dulos: dirección coral, seminario de in-

terpretación, taller coral, técnica vogal,
seminario de coros infantís, actividades
libres, taller musical e movimento. Ca-
da un dos módulos será impartido por
profesorado cualificado  de diversas na-
cionalidades. Máis información sobre
matrícula e horarios en www.camera-
ta.es ou no telf. 669 494 459.

INTERPRETACIÓN, VOZ E
MOVEMENTO
Curso que se impartirá en VIGO, do 4 ao
15 de agosto, a cargo de Nuria Monte-
ro e Ricardo Solveira(licenciados pola
Real Escuela Superior de Arte Dramáti-
co de Madrid), no estudio do pintor Pe-
dro Solveira. As clases serán de 3 horas
diarias pola tarde. O curso pretende que
o alumnado coñeza as bases do traballo
actoral no terreo intepretativo, vocal e
corporal, e é valido para persoas con ex-
periencia na interpretación como para
aquelas outras que pretenden comezar
ou presentarse ás probas de ingreso nas
escolas oficiais. Máis información nos
telf. 699 448 855 ou 630 617 779.

BARRIGAVERDEDE TEXTOS
PARA TEATRO DETÍTERES
O 30 de agosto remata o prazo de admi-

sión de orixinais para este concurso que
organiza o IGAEM. Trátase da I edición
deste premio internacional no que se
pode participar con obras inéditas, non
representadas, nin anteriormente pre-
miadas, escritas en calquera lingua,
mais acompañadas dunha traducion ao
galego. Estabelécense dúas modalida-
des: textos de teatro de monicreques pa-
ra crianzas e para adultos, e cada unha
delas está dotada cun premio de 3.000
euros. O tema e a extensión da obra son
libres. Deberán presentarse cinco co-
pias en galego, mecanografadas e a do-
bre espacio en tamaño DIN A4 por un-
ha soa cara e numeradas. Os traballos
presentaranse baixo lema e nun sobre
introduciranse os datos do participante,
así como unha fotocopia do DNI ou pa-
saporte. Os traballo remitiranse ao Cen-
tro de Documentación das Artes Escéni-
cas e Musicais de Galicia (r/ Vilar 35,
2º, 15705, Santiago). Máis información
en www.igaem.org. 

PREMIO INTERNACIONAL DE
ILUSTRACIÓN
A fundación Santa María convoca este
premio co obxectivo de valorizar a im-
portancia da ilustración nos libros infan-

tís. Poderán optar ao mesmo as obras
ilustradas e inéditas dirixidas ao público
infantil, menor de 8 anos, nas que a ilus-
tración ocupe un lugar de igual relevan-
cia que o texto. As obras poderán presen-
tarse en calquera idioma do Estado Es-
pañol así como noutras linguas, sempre
que se acompañen dunha tradución ao
español ou ao inglés. Ao premio, que
consta dun total de 6.000 euros, poderá
optar unha persoa autora do texto e ilus-
tracións ou un equipo de persoas. O pra-
zo de admisión de orixinais rematará o 1
de febreiro e os traballos deben ser en-
viados a Ediciones SM, Premio Interna-
cional de Ilustración (Joaquín Turina 39,
28004 Madrid). A extensión da obra será
de 24 páxinas entre texto e ilustración e
o texto non debe superar dous folios me-
canografados a dobre espacio. Para con-
cursar só se esixe presentar 4 páxinas de
ilustración rematadas así como un boce-
xo xeral da obra. O tamaño dos orixinais
axustarase proporcionalmente ás medi-
das 20,5 x 27 cm, sen sobrepasar os 45
cm en ningunha das súas medidas; utili-
zaráse calquera técnica reproducíbel e
evitarase o soporte ríxido. Máis informa-
ción en www.fundacionsantamaria.org
ou no telf. 915 359 600.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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PARA VIGO ME VOY
IV edición do festival latino in-
ternacional de Vigo. Todos os
concertos terán lugar ás 23 h. no
Auditorio do Parque de Castre-
los.Só resta o diste venres, 1 de
agosto, Juanes, e como telonei-
ros: Clandestinos;  prezo da
entrada 10 anticipada) e 12 (na
billeteira), sen asento.♦

FESTA CELTA
DO LUGNASAD
É a VIII edición desta festa or-
ganizada pola asociación xu-
venil Auruxeira, coa axuda e
particulares e empresas, que se
celebra en Bretoña (A Pastori-
za, Lugo). Será este venres 1 e
contan cos Gaiteiros de Bre-
toña e Xente Novapara os pa-
sarúas; ás 22 h. será o pregón a
cargo do escultor Fernando

Villapol, para comezar o festi-
val ás 22:30, coa actuación de
Quempallou, Alberto Bundi
e a Turma Angolo-Galaica,
Matraca Perversa e Fanfa-
rria da Carraxe. Ás 12 da
noite, queimada popular e ce-
lebración de vodas polo rito
celta a cargo do Druida Maior
do Reino de Galiza Manoel
Aneiro Loureiro. Máis infor-
mación nos telf. 686 774 739,
699 924 637 e para casar no
689 008 001♦♦

FESTA DA
CARBALLEIRA DE ZAS
Contan as lendas que no cu-
mio do Monte Castro ascon-
den os mouros un tesouro de
barras de ouro e prata pero
ninguén se atreve a buscalo
porque grandes desgrazas oco-

rrerían de telo atopado. Para
contentar aos espíritos a Aso-
ciación Cultural Castro-Meda
ven organizando, desde hai
vinte anos,  unha cerimonia, a
Festa da Carballeira, para o 2
de agosto, que ten contentos a
espíritos e mortais coa música,
a gastronomía e o bo ambien-
te. Os grupos confirmados son
Leilía, Birimbao, Luar na
Lubre e Battlefield Band.♦♦

XXIV F ESTIVAL
DE PARDIÑAS
Festa da Música e da Arte que
se celebra en Pardiñas (Guiti-
riz) o 3 e 4 de agosto. A Aso-
ciación Cultural Xérmolos, or-
ganizadora do evento, conta
con diversas exposicións e re-
presentacións de teatro ade-
mais da participación de gru-

pos musicais. Entre outras ac-
tuacións contará coas dos
Cempés, Battlefield Band,
Os Diplomáticos, Batuko Ta-
banka, Picolla Bottega Balta-
zar e Compañía do Ruido.♦

A NOITE DO TRASNO
O cabo Udra (Beluso, Bueu)
será por segunda vez o esce-
nario deste acto musical inelu-
díbel o venres 8 e sábado 9 de
agosto. Organizado pola aso-
ciación xuvenil Moz@s de
Beluso, contou o pasado ano
cunha importantísima partici-
pación na súa 1ª edición. Dous
días de festa, con actividades
atractivas e prezos asumíbeis
para a mocidade. Contarán co-
as actuacións, o vernes 8,  de
Fiandola; os sons latinos dos
mexicanos Salario Mínimo;

o rock mestizo dos Diplomá-
ticos; e os ritmos ska dos vi-
gueses Skarnio; á noite: quei-
mada. O sábado 9 as activida-
des comezarán pola tarde con
obradoiros, animación de rúa
a cargo dos Sete magníficos
máis un (clown), e o mago
Teto ás 21 h. Por volta das 22:
30 dará comezo o concerto
con Jaleo Real (Barcelona),
rumba catalana de combate;
Delahoja (Pontevedra), hip-
hop; Che Sudaka (Arxentina)
+ DJ Kyzer, cumbia-salsa-
ragga; e finalmente Brazuca
Matraca (Brasil-Catalunya)
+ Wagner Pá, bossa nova-
reggae-ska-rap. Ademais pro-
xectaranse reportaxes e docu-
mentais sobre o Prestigedu-
rante as dúas xornadas. Máis
información en mozasemo-

zos@iespana.es ou www.ies-
pana.es/mozasemozos. 

FELIPOP
Este acontecemento musical, o
de máis sona do noroeste, está
organizado pola S. C. Felicia e
vai ter lugar na pista poli-
deportiva de Limodre o venres
15 e o sábado 16 de agosto.♦

FESTIVAL IRMANDIÑO
DE MOECHE
Este evento musical dará co-
mezo o venres 22 de agosto
coas actuacións de Zarambe-
ques, Arauca, Rumbadeira e
O Lado Escuro. A noite forte
do festival conta cos grupos
galegos Mutenrohi e Quem-
pallou que van tocar xunto
aos cántabros Cambera ‘l
Cierzu e á banda Searas.♦

Festivais de Festivais de VVeránerán
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■ CINEMA

ICE AGE
O venres 1 ás 22:30 h. terá
lugar a proxección desta fi-
ta de animación na Praza de
San Fernando.

■ EXPOSICIÓNS

PINTURA
CONTEMPORÁNEA DE
MACAU
A Área Panorámicaacolle-
rá esta mostra, en colabora-
ción coa Cámara Municipal
de María e o Instituto Inter-
nacional de Macau. 

■ MÚSICA

FESTIVAL DE BANDAS
DE MÚSICA
O sábado 9 ás 22:30 h. na
Praza de San Fernando.
Participarán bandas como a
Popular de Tui, Cultural
de Teoe a Unión Musical
San Martín de Valdeigle-
sias(Madrid).

AMANCIO PRADA
O venres 15 vai estar na
Praza de San Fernando para
ofrecer un concerto das
22:30 h. en diante.

CAIPIRINHA SYSTEM
Tocarán na praza de San
Fernando xunto con Le-
yendas o sábado 16 ás
22:30 h. En caso de mal
tempo o espectáculo trasla-
darase á Área Panorámica.

■ TEATRO

TÍTERESSEISDEDOS
Presentarán na Praza de
San Fernando o seu espec-
táculo Dueto de fíoo ven-
res 8 de agosto ás 22:30 h.

VVerínerín
■ EXPOSICIÓNS

FRANCISCORIVAS
Poderanse ollar as súas pin-
turas ata o 15 de agosto na
Casa do Escudo.

OS SEGREDOS
DAS ÁRBORES
Esta mostra estará, ata o 30 de
agosto, na Casa da Xuventude.

VVigoigo
■ EXPOSICIÓNS

O ESPELLO DO MAR
O Museo do Maracollerá
esta mostra colectiva sobre
arte marítima.

FONDEVILA
O centro de arte Vicusalber-
ga a pintura deste artista.

INDISCIPLINADOS
A posición da arte nas fron-
teiras do deseñoé o subtí-
tulo desta mostra colectiva
na que participan máis de
dúas ducias de artistas.

ABSTRACCIÓNS
Mostra colectiva de Ar-
mando Guerra, Santiago
Montes e Mingos Teixeira
que poderemos ollar ata o 1
de agosto na galería Chro-
ma G(Florida 34).

MENCA ESTÉVEZ
Eter terra é o título da súa
exposición que se encontra
na Casa das Artes

A BATALLA DE VIGO,
PROLOGO DUNHA
GUERRA
Discurso histórico que sitúa
a Batalla de Rande no con-
texto dos primeiros anos da
Guerra de Sucesión. Cadros,
documentos, cartografía,
medallas conmemorativas...
dan fe daqueles momentos,
desde a saída de Versalles
do que seria o primeiro rei
español borbónico ata a paz
de Utrech (1713). As princi-
pais expedicións de rescate
do tesouro de Rande, con
numerosos obxectos dos re-
cuperados. Complétase a
mostra cunha sección adica-
da á navegación e constru-
ción naval dos s. XVII e
XVIII. Ata o 7 de setembro
no C.C. Caixanova.

MARISCOS DEGALICIA
O Instituto Galego de In-
formación elaborou esta
mostra con motivo da ree-
dición por Edicións do Cas-
tro deste libro de Luís Vi-
llaverde. Na mostra recó-
llense as traxectorias vitais
dos irmáns Villaverde, ga-
leguistas nados nunha fa-
milia de conserveiros, ar-
madores e comerciantes vi-
lagarciáns. Coa chegada da
Guerra Civil tiveron que
exiliarse en Buenos Aires,
onde abriron o restaurante
La Casa de la Troya, punto
de encontro da intelectuali-
dade exiliada. Na galería
Sargadelos(Urzaiz 17).

ARTURO SOUTO
As súas obras van estar,
xunto coas de Laxeiro, na
galería Saga.

AGRUPÉMONOS
TODOS...
Gregarismo, lecer e outros
motivos de xuntanza.O
MARCO, en colaboración co
ARTIUM de Álava, acollerá
ata o 28 de setembro esta
mostra, que reúne a 19 artis-
tas de 12 países con foto-
grafías, instalacións e víde-
os, que teñen en común o

ser imaxes de masas, “retra-
tos” colectivos e anónimos
sen protagonistas indivi-
duais. O mesmo título da
mostra xoga coa letra de In-
ternacionale serve de refle-
xión sobre o significado da
reunión como potencialida-
de revolucionaria en contra-
posición coa masificación
actual, baleira de significa-
do ou obxecto. Spencer Tu-
nick, Eva Benasson, Olivo
Barbieri , Zhan Huan ou
Agustí Torres, entre outros,
poñen de manifesto o poder
plástico e visual das multi-
tudes. Máis información en
www.marcovigo.com.

VERBUM.
CASA DAS PALABRAS
Neste museo adicado á co-
municación humana, ade-
mais dos módulos que re-
flectirán de xeito permanen-
te distintos aspectos deste
tema, pode verse unha expo-
sición temporal sobre a im-
portancia do sector edito-
rial en Vigo (ata o 28 de se-

tembro) e outra sobre os
medios de comunicación
(ata o 5 de xaneiro de 2004).

■ MÚSICA

CICLO DE CORAIS
Todas as actuacións serán
ás 21 h. con entrada libre.
No Museo Quiñones de Le-
ón o luns, 4 de agosto, ac-
tuación das agrupacións
Coral polifónica do CVC
de Valadares e Coral polifó-
nica do CSCR de Beade. O
martes, 5 de agosto Coral
polifónica da AVV ‘Monte
da Mina’ de Castrelos e Co-
ral polifónica da UVCD de
Candeán. O mércores, 6 de
agosto actuación das agru-
pacións Coral polifónica da
SCDR ‘Helios’ de Bembri-
ve e Coral polifónica da
SCR ‘Nautilius’ de Come-
saña. O xoves, 7 de agosto
atuación das agrupacións
Coral polifónica Santa Cla-
ra de Lavadores e Coral po-
lifónica Asociación de Ve-
ciños ‘Emilio Crespo’ de

Navia. O venres, 8 de agos-
to a Coral polifónica da Li-
ra de San Miguel de Oia e
Coral polifónica da AVCR
‘San Mamede’ de Zamáns.

BANDAS POPULARES
Con motivo das festas do
Cristo da Vitoria, na Praza
da Estrela. Este xoves 31 é
a quenda da Unión Musi-
cal de Coruxo.

PRIMAL SCREAM
No Auditorio de Castrelos
o xoves 7 ás 23 h. Como

abreconcertos, actuará a
banda Sidonie. Entradas a
12 euros, adiantada, ou 15
na billeteira.

■ TEATRO

PARA CRIANZAS
Na Praza da Estrela ás 20 h.
Comeza o luns 4 coa obra
Las manos de mi abuelade
Teloncillo Teatro. Jácara
teatro vai representar Cor
de melo martes 5. Contos
do vento acatarradoé a
obra dos Monicreques de
Kukas para o mércores 6. O
xoves 7, Teatre Móbil con
Estremótic. A compañía de
Anna Roca e a obra Cuen-
tos en la azoteao venres 8.
Anatol é a proposta de Ta-
nit para o sábado 9. Rema-
ta a semana con El caballe-
ro negroo domingo 10 po-
los títeres Arbolé.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

MANS SALGADAS
Javier Tenienteexpón o seu
traballo reunido baixo este
título na Casa da Cultura.

EMÉRITA
Na galería Arcanapode ser
visitada unha mostra desta
pintora composta por tintas
e óleos. Ata o 14 de agosto.

XinzoXinzo
■ EXPOSICIÓNS

O ENTROIDO
EN GALICIA
Esta é a mostra de Alfredo
Constenla que estará no
Museo do Entroidoata o 31
de agosto.

■ TEATRO

NOVE-DOUS TEATRO
A programación Circuítos
Culturais levará esta com-
pañía ata a vila o venres 1.♦

GRAN ENCICLOPEDIA GALEGA
www.granenciclopediagallega.com

Páxina electrónica promocional da nova
versión en galego da Enciclopedia Gale-
ga que nos anos setenta editara Silverio
Cañada. A edición de 2003 conta con co-
renta e oito volumes na nosa lingua e es-
tá completamente actualizada.♦
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■ Véndese casa soleada en Souto-
maior, frente ao río Verduxo, total-
mente equipada. 180.000 euros. Telf.
986 705 063, 635 452 290.

■ Parella liberal de Santiago quixe-
ra coñecer outras parellas seme-
llantes. Telf. 605 099 722.

■ Chaval, novo en Vigo, desexa coñe-
cer mozas para sair. Telf. 658 655 472.

■ Véndese Golf II 1.6 TD económico.
Zona Vigo. Telf. 654 781 899.

■ Se queres recibir de balde e sen
gastos de envío E.N.VIGO, voceiro co-
marcal de Esquerda Nacionalista en Vi-
go, en versión papel ou electrónica, en-
vía un correos a envigo@hotmail.com.

■ Eco-poetas abren a caixa de correos
do verán a eco-poesías en contra dos
incendios forestais. Pódese enviar
unha poesía ao aptdo. 35 de Chantada
ou ao correo electrónico carballoconbo-
tas@hotmail.com. A eco-poesía é ma-
quetada e distribuída polas rúas, pega-
da nas paredes para facer un chamado
de atención a favor do noso bosque,
asinadas todas como Eco-poetas.

■ ¿Tes 60 anos cumpridos? ¿Gostas
de falar galego? Unha vez ao mes
xuntámonos. Chamádeme, donas e
cabaleiros 986 378 608.

■ Vendo Gran Enciclopedia Galega,
1ª edición, 29 tomos. Telf. 627 833 203

■ Alugase vivenda en Meira (Lugo) ,
xunto ao nacemento do Miño, recén
restaurada, 3 cuartos dobres con ba-
ño, cociña, calefacción e 10.000 m. de
terreo. Fin de semana ou temporada.
Telefonos: 982 331 700 e 686 753
105; chamar ás noites ou www distri-
dido.com.

■ Alugo, nos meses de verán, unha
casa a 3 km de Cambados, con de-
reito a produtos de agricultura ecolóxi-
ca. Telf. 986 543 878.

■ Alúgase apartamento en Carnota, a
carón da praia, completamente equipa-
do para 4 persoas, con terraza e vista ao
mar. Telf. 981 761 144 / 666 843 997.

■ 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.

■ ¿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.

■ Compraría números da revista
Nós. Telf. 660 346 900, Antonio.

■ 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.

■ Expedición a Etiopía. Visitaremos
as tribus do sur, que viven na prehis-
toria, asi como a conca do río Omo;
no sur, a lagoa Tana, as igrexas na ro-
cha de Lalibela e a cidade musulmá
de Harar. Saída o 16 de agosto, volta
o 4 de setembro. Prezo 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. Pá-
gina web em construçom em

www.ceivar.org. Telf. 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).

■ 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) alu-
go casa nova de campo con xardín, gre-
lla, canastra de baloncesto, fins de sema-
na (venres a domingo) por 90 euros. Perto
da praia e montaña. Contacto coa nature-
za. Telf. 667 293 752 ou 667 268 199.♦

■ No Freeware World Team xa temos
máis de centro trinta programas infor-
máticos propios ou traducidos ao gale-
go. Visítanos en http: //www.all4you.dk/Fre-
ewareWorld/links.php. Aceptamos todo tipo
de suxestións e colaboracións.

■ 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.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

PEREGRINACIÓN
INTERNACIONAL A FISTERRA
E MUXÍA
Organizada pola asociación Neira
e Amigos do Camiño de Santiago,
do 7 ao 11 de agosto. Inscricións e
información no fax 981 706 298,
ou asocneira@jet.es, info@ami-
gosdelcamino.com.

AS XEIRAS DO VERÁN
O Instituto de Estudios Miñoranos

organiza unha serie de roteiros pa-
ra este verán . O xoves 31, partin-
do da Casa do Concello de Gon-
domar, poderase visitar os Petro-
glifos de Auga da Laxe (Vincios).
A rota proposta para o mércores 6
percorrerá o barrio histórico de
Baiona, coa saída desde a Casa do
Concello. O martes 12 a excursión
levaranos á Colexiata de Baiona e
Santa Liberata, con saída do adro
da colexiata.♦

En RotaEn Rota
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H. VIXANDE
Autor da novela recentemente
publicada “Caldo de mares pa-
ra homes libres”, o xornalista
Xosé Anxo Xesteira aborda no
libro unha historia de pirata,
uns homes que, di, non fan ou-
tra cousa que as mesmas trope-
lías que os estados pero baixo a
bandeira negra da liberdade.

O seu libro fala de piratas, bu-
caneiros e corsarios, ¿non son
o mesmo?

Non. Eu non son experto en pi-
ratas; ninguén o é pero todos falan
como se o fosen: sempre se copia
dos mesmos sitios. De todo xeitos,
aclárolle: un bucaneiro non é un
pirata. Eran persoas que cazaban
os porcos bravos que andaban cei-
bos polas illas do Caribe e despois
afumábanos e vendíanos. O porco
bravo afumado é o bucán. Eran
simples comerciantes ata que a co-
roa española realizou unha incur-
sión moi sanguinaria entre as súas
familias e cabreáronse, por iso se
dedicaron a tomar represalias.

¿E os piratas?
A si mesmos chamábanse ir-

máns da costa. Asaltaban os bar-
cos comerciais e as pequenas co-
lonias da costa en beneficio pro-
pio. A fama de sanguinarios é
falsa; non facían nada distinto
que os militares, eran tan crueis
como eles pero uns ían unifor-
mados e outros por libre e, como
os piratas eran autónomos, eran
os terroristas.

Os corsarios estaban paga-
dos polos Estados.

Eran piratas que se pasaban a
traballar por conta dun estado,
que lles daba unha patente para
facer de piratas. Pasaban de ser
homes libres a funcionarios pú-
blicos cualificados dunha nación.

Tal e como os describe no
seu libro, os piratas eran ir-
máns da caridade.

Un pouco o eran. Eran perso-
as marxinais que se defendían.
Cada vez que os marxinais levan-
tan cabeza, acaban con eles. Re-
presentaban o mar, a liberdade, a
poesía... Ademais, no caso do
meu libro, son personaxes e teño
que tratalos ben. Son arquetipos.
O protagonista é un cociñeiro que
tamén trata de adquirir cultura.

¿Por que caen tan ben?
Porque son románticos e están

en contra do poder establecido.
Robin Hood era un bandido pero
nós apreciámolo porque estaba
enfrontado ao sheriff de Notting-
ham. Os piratas son portadores
das ideas de igualdade, liberdade,

mares abertos, fraternidade... Nas
películas de Errol Flynn caíanos
mal o Gobernador de Maracaibo,
aínda que nin sequera sabíamos
ónde estaba Maracaibo.

No libro suxire que cando
desaparecen, os substitutos son
os banqueiros, pero non teñen
as mesmas simpatías.

Claro, porque perden o ro-
manticismo. Os grandes barcos
de vapor e o dominio da orde
institucional fan que deixen de
ter cabida os piratas, que son
substituídos polos imperios e as
grandes compañías. Xa non se
admite que estean no mar, están
nos despachos e nos bancos.

Dicía Bertolt Brecht que o
delicto de roubar un banco non
é comparábel co de fundalo.

Eso é, e os bancos están rela-
cionados coa desaparición da pi-
ratería. O século XIX é moi inte-
resante aínda que nos quedou al-
go esquecido. É unha época de
novas ideas sociais, da desapari-
ción da escravitude, de sistemas
políticos novos.

Na súa novela, parecen en-
caixar todos eses cambios.
¿Non resulta forzado?

Cando comecei a escribila era
un conto que foi medrando. A do-
cumentación empezou a aparecer
e foi encaixando como un mosai-
co. Se eras cliente da Lloyd’s po-
días ter unha consigna na Haba-
na, a masonería estaba asentada
en Cuba, moitas personaxes cro-
noloxicamente coincidían, a san-
tería nace nese tempo...

¿Pero por que sempre hai
un galego polo medio, estruc-
turándoo todo, os eixos funda-
mentais da Historia? E non di-
go só na súa novela.

Ao mellor é complexo de in-
ferioridade. É un tópico, pero ten
algo de certo por canto sempre
aparece un galego polo Turkestan,
por exemplo. Eu teño atopado esa
situación, non alí, senón en Cuba.

Na novela outro aspecto
que chama a atención, por que
contradí a tradición, é a falta
de apego dos galegos á terra.
Non queren volver.

Sempre hai un momento que
se quere volver, porque a patria
está alí onde está a nenez. Pero ao
retornar, atópase que as cousas
mudaron, que xa non son como
eran. A emigración é unha historia
de marchar e volver para irse de
novo. Aquí vívese ben, non digo
que non, pero chove e vai frío. No
Caribe non. ¿Quen vai querer vol-
ver? Agora retorna moita xente,
pero é por razóns económicas.♦

Nº 1.093
Do 31de xullo ao
3 de setembro
de 2003 Apesar de todos os es-

forzos da revolución
francesa por alfabeti-

zar a poboación, seguimos a
vivir na era das imaxes ou
mellor na da imaxinería. Se-
guimos ollando os pasos da

Semana Santa pintados na
parede das igrexas pensando
que son a verdade, sen pre-
guntarnos por que. ¿Por que
a China ten mala imaxe, can-
do lles dá de comer a 1.300
millóns de persoas? ¿Por que

os magnates rusos teñen en
cambio boa imaxe e ata pare-
cen os garantes da democra-
cia? ¿Porque Raúl leva fotos
máis pequenas que Beck-
ham? ¿Por que Gil é un ma-
fioso e Florentino non?♦
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Esquerdas
XOSÉ A. GACIÑO

Aínda que poda pa-
recer o contrario,
co escándalo que

suscita nalgúns os argu-
mentos do filósofo Gus-
tavo Bueno sobre o mito
da esquerda, o debate so-
bre a crise das esquerdas
non é novo. En realidade,
poderíamos falar dunha
crise permanente, porque
o concepto de esquerda,
desde a Revolución Fran-
cesa ata a caída do muro
de Berlín, ten dadas moi-
tas voltas, con debates
externos e internos moi
intensos e, en moitos ca-
sos, absolutamente dra-
máticos.

Quizais o que pase
nos momentos actuais se-
xa que esa crise ten visos
agónicos, como de mode-
lo agotado, polo menos
nas sociedades occiden-
tais desenvolvidas, onde
as opcións socialdemó-
cratas europeas perderon
a súa coartada como di-
que fronte á revolución
soviética e vense obriga-
das a integrarse activa-
mente no desmantela-
mento do Estado do be-
nestar, difuminando as
diferencias prácticas en-
tre dereita e esquerda.

Recoñecer esa situa-
ción debería ser o primei-
ro paso para intentar re-
cuperar e actualizar os
valores de esquerdas na
confrontación polo poder
político ante unha dereita
que, sen problemas de
conciencia, segue a con-
trolar os resortes po po-
der real e non vacila en
asumir algunhas iniciati-
vas da esquerda para fa-
cer máis amábel a súa
mensaxe (e, de paso, fa-
cer máis confuso o deba-
te ideolóxico).

Non sei se o libro de
Gustavo Bueno, que
adopta un papel provoca-
dor que eu entendo posi-
tivo, é o revulsivo máis
axeitado para que as es-
querdas (sobre todo as
que se moven nas alter-
nancias do poder) acome-
tan a súa recuperación
con realismo e racionali-
dade, pero o que vexo
claro é que as esquerdas
–en contra dos que man-
teñen actitudes só desca-
lificadoras do filósofo as-
turiano– non deben ter
medo ao debate nin escu-
darse en que a autocrítica
pública favorece á derei-
ta. Está en xogo a super-
vivencia e a transmisión
dun patrimonio histórico
que non debemos perder:
o da xustiza e a solidarie-
dade nun futuro mundo
libre sen opresores nin
oprimidos. Só a esquer-
da, as esquerdas, poden
manter ese ideal como
esperanza.♦

Ano XXVI.
IV Xeira.

Xosé Anxo Xesteira
‘Os banqueiros rouban coma os piratas, pero non son románticos’

XAN CARBALLA

Anxos
de Garda

ANXOS SUMAI

Hoxe cando espertei vin unha
tía cunha enorme melena

negra aviándose diante do
espello do cuarto. Pechei os

ollos e púxenme a pensar.
Primeiro, ¿onde estou? Xa

pasou e agora ando ó pé do
meu ordenador dándolle. De
garda, como todos os días e

meses do ano. Setembro,
outubro, novembro... e os
que veñan. Así, sen máis,

vai todo o meu.

NOVA COLECCIÓN  CENTRAL LITERARIA

A NOSA TERRA




