
Nº 1.095
Do 11 ao 17 de
setembro de 2003
Ano XXVI - IV Xeira

FUNDADO EN 1907

Pepe Carreiro

Principio de
ACORDO

no BNG
(Páx. 7)

1,75 euros

O DEBATE QUE TENTOU LANZAR ADECLARACIÓN DEBARCELONA
estase a dar agora. Volta ao primeiro plano político a reformulación
autonómica. Euskadi, Catalunya e Andalucía avogan polas reformas
dos seus estatutos. Unha demanda á que unicamente se opón o PP.
Son propostas que non semellan unha brincadeira sen alento cida-
dán. Unha nova xeneración quere ser protagonista sen estar supedi-
tada aos pactos da Transición. O intento consiste en perfecionar os
mecanismos de convivencia, de adaptalos a este tempo e ás nacesi-
dades da sociedade actual. Pero Galiza pode quedar fora do debate,
como ocorreu en 1977. De novo o partido maioritario, neste caso o
PP, supedita os intereses galegos a súa idea partidaria de Estado ou,
o que é pior, ao seu tempo electoral. Galiza vese abocada, unha vez
máis, a perder a súa condición de nacionalidade. Despois virán os
laios e os “aldraxes”. A necesidade de consenso entre as forzas ga-
legas foi aprobado por unanimidade hai case un ano no debate da
Autonomía. Por iso é preciso esixirlle ao presidente Fraga que ante-
poña os intereses galegos ás dinámicas partidarias de Madrid. Por
iso é censurábel a súa negativa a tomar en consideración as propos-
tas de nacionalistas e socialistas. Sobre todo cando se fala, pola con-
tra, da necesidade de consenso. ¿Consenso en qué e para que?♦

Leyma pechará
se non atopa axiña comprador

O ARMIÑO DORME
XOSÉ A. NEIRA CRUZ

O armiño dorme.
Premio Raíña Lupa 2002 da
Deputación da Coruña.
Fóra da gaiola de ouro
do palacio ferve un mundo de
perigos, de amor, de liberdade.

A peor
dos últimos vinte anos
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Camilo Nogueira
explica a súa candidatura

O 11-S chileno
(Páx. 33)

Os libros do Brasil
(Páx. 28)



As conversas entre a empresa an-
daluza Puleva e a norte-americana
Dean Foods para a venda da fac-
toría de Leyma en Arteixo están
rotas, anunciou a principios desta
semana a dirección de Ebro-Pule-
va. Era un punto e aparte despois
dun mes de incerteza. Tras as con-
versas de agosto e setembro entre
as dúas empresas, mesmo o conse-
lleiro de Política Agroalimentaria
Xoán Miguel Diz Guedes chegou
a anunciar a venda dentro dun
“proxecto importante dos ameri-
canos para a Península Ibérica”.

Andaluces e americanos dé-
ronlle un pao a Diz Guedes tan
pronto abriu a boca a pasada se-
mana e dixeron que non hai ven-
da, aínda que Puleva si recoñece
que continúa a pretender desfa-
cerse da planta de Leyma en Ar-
teixo, xa que, asegura, sóbranlle
dúas factorías en Galiza.

O anuncio de que a operación
entre Dean Foods e Puleva non
vai adiante non conseguiu análi-
ses unánimes. Uns, como o ex
presidente das cooperativas ga-
legas Xabier Taboada, dan crédi-
to a esta fonte, pero outros, como
os traballadores ou o deputado
do BNG Emilio López, conside-
ran que é unha cortina de fume.

Cun criterio estritamente em-
presarial, Leyma non ten valor pa-
ra Dean Foods porque a compa-
ñía americana xa posúe unha fac-
toría moi próxima, Leite Celta en
Pontedeume, na que elaboran pro-
dutos moi semellantes ás marcas
brancas que pretendían envasar en
Arteixo: leites sen valor engadido.

Segundo este criterio, no
mercado español non habería
quen estivese interesado en Ley-
ma porque Pascual ten factorías
en Lugo, Peñasanta en Lugo, Vi-
lagarcía e Asturias, Besnier en
Vilalba, Lence-Leite Río en Lugo
e Danone elabora produtos con
moito valor engadido.

Xabier Taboada, ex presiden-
te das cooperativas, é desta opi-
nión. “Desde a óptica dos gan-
deiros, é discutíbel que a Dean
Foods poda interesarlle Leyma,
se pretende facerse coa empresa
será por outras razóns”, admite. 

A responsábel da Federación
de Alimentación da CIG na co-
marca da Coruña, Loli Martínez

Castelo, considera que “pode ser
un cambio de cromos” e descon-
fía da verdadeira razón para
anunciar a rotura das conversas
entre Dean Foods e Puleva. “En
Puleva anuncian que non venden
porque o xoves once de setem-
bro teñen unha reunión cos tra-
balladores e na mesma non que-
ren falar do tema, pero para min

que as negociacións non están
rotas definitivamente”, advirte a
sindicalista.

O deputado do BNG, Emilio
López é da mesma opinión e lem-
bra que Dean Foods, en tempos
Suiza Foods, xa tentara facerse
con Leyma cando foi adquirida
por Puleva. A consecuencia da
compra frustrada tivera que con-

tentarse con mercar Leite Celta,
con dúas factorías en Galiza.

Entón, ¿que razón leva a Dean
Foods a ambicionar a planta de
Leyma en Arteixo? Para Emilio
López “é un cabalo de Troia no
sector”. Cando tras sucesivas peti-
cións, o conselleiro Diz Guedes
mantivo unha reunión cos traba-
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Puleva pretende pechar a factoría
se non lla vende aos americanos de Dean Foods

Leyma cos días contados
HORÁCIO VIXANDE

A anunciada venda da factoría de Puleva en Arteixo ao grupo agroalimentario americano De-
an Foods pon de manifesto que a antiga Leyma ten os días contados. Pasará a outras mans ou
pechará definitivamente. Coa desaparición da cooperativa central do que fora cerne do Grupo
Lácteo, o sector gandeiro recibe nun novo revés sen que a Xunta interveña na súa defensa.

Puleva podería vender Leyma a Dean Foods, que é propietaria de Leite Celta. PACO VILABARROS



lladores de Leyma o venres cinco
de setembro, anunciou que do
acordo só restaban uns flocos.
Eses flocos, segundo os traballa-
dores e Emilio López, só poden
ser unha redución de cadro de per-
soal ou un intercambio de merca-
do: que Dean Fo-
ods tamén se que-
de cos setenta mi-
llóns de litros de
cota que adquire
Leyma aos gan-
deiros galegos.

Xa na pasada
tentativa de facer-
se con Leyma, os
gandeiros xa se
amosaran remisos
a venderlle a De-
an Foods o seu
leite porque, co-
mo quedou paten-
te con Leite Celta,
non é regular nos pagamentos e ao
seu xuízo actúa sen demasiada
transparencia. A cuestión é que se
Puleva deixa de recoller, ¿a quen
lle van vender o seu leite?

Sobra leite, pero non aquí

En todo o Estado e mesmo en
Europa continuamente están en
marcha operacións para restrutu-
rar o sector lácteo. Sobra leite, a
cuestión é ónde. No Estado espa-
ñol non, pero si en Francia, Ale-
maña ou Holanda, onde a produ-
ción supera con moito o consu-
mo. España ten unha cota de pro-
dución de seis millóns de tonela-
das anuais, das que dous millóns
corresponden á Galiza. Contodo,

en España anualmente impórtan-
se máis de un millón e medio de
toneladas procedentes doutras
partes de Europa.

Desde a incorporación de Es-
paña á Comunidade Económica
Europea en 1986 e a conseguinte
implantación da cota láctea, o

sector gandeiro
tivo que afrontar
unha situación de
invasión do seu
mercado que
coincidía coa li-
mitación da súa
produción. 

O sistema da
cota –que non se
podía deixar de
cubrir durante va-
rios anos segui-
dos– e das multas
asociadas ao ex-
ceso de produ-
ción, abocaban

aos gandeiros a unha paulatina
perda de capacidade de produ-
ción, a desaparición das peque-
nas explotacións e ao forte ende-
bedamento para as granxas, que
se vían na obriga de medrar para
non desaparecer. A situación
agravouse constantemente pola
falta dunha industria sólida, pero
aínda así, o sector sobreviviu de-
zasete anos. 

Importación de leite

Todas as fontes coinciden en si-
nalar que a principal actividade
da planta de Arteixo, en caso de
adquisición de Dean Foods, será
a de envasado de marcas bran-
cas. Isto significa que desapare-

cerá o principal activo co que
conta a factoría, a marca Leyma,
e que se pasará a unha produción
con menor valor engadido, como
o envasado de leites de oferta
con nomes de cadeas comerciais.

Hai, neste plan, varias incóg-
nitas que suscitan o temor dos
166 traballadores da factoría de
Arteixo. A primeira delas ten que
ver coa proximidade da planta de
Leite Celta de Pontedeume, que
xa pertence a Dean Foods. “De ir
adiante a operación desaparece-
rán numerosos postos na admi-
nistración e na parte comercial,
xa que non terá sentido que haxa
duplicidades cando as plantas es-
tán tan próximas”, explica Loli
Castelo, da CIG-Alimentación.

A outra das incógnitas trans-
cende o interese dos traballadores
e afecta ao resto do país. “Admí-
tese a posibilidade de que entre
leite de fóra”, denuncia Loli Cas-
telo. De confirmarse este extre-
mo, significaría rachar cun siste-
ma de cotas que ata agora estran-
gulou ao sector en Galiza e facelo
só en beneficio de Dean Foods.
“Iso é concorrencia desleal cos
labregos galegos”, advirte a sindi-
calista, que tamén lembra que os
consumidores tamén se verán
prexudicados, “xa que nos Esta-
dos Unidos empréganse transxé-
nicos, hormonas e outras substan-
cias que diminúen a calidade da
produción”. De todos xeitos, para
ser rendíbel a importación desde
América do Norte, os produtos
que chegasen terían que ser ela-
borados e nese capítulo é onde os
transxénicos teñen maior peso na
industria dos Estados Unidos.♦
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Vén da páxina anterior

Ao longo dos últimos trece
anos a Xunta foi protagonista
de distintas intervencións rela-
cionadas coa estrutura da in-
dustria de transformación lác-
tea, pero case en ningunha oca-
sión tomou partido por un sec-
tor asentado en Galiza. A pri-
meira das operacións de alcan-
ce tivo lugar en 1990, cando
Xosé Manuel Romai Beccaría
era conselleiro de Agricultura e
financiou con
dous mil millóns
de pesetas a ad-
quisición de Lar-
sa por parte da
Unión Leiteira
Normanda. Pre-
cisamente, Larsa
volveu a mans
españolas anos
despois, pero
non gracias a un-
ha operación
avalada pola
Xunta, senón por
mor da interven-
ción do Goberno asturiano, xa
que foi comprada pola Central
Leiteira Asturiana.

Pasaron varios anos de cer-
ta estabilidade no sector e en
1996 o conselleiro de Agricul-
tura do momento, Tomé Pérez
Vidal, participou unha tentati-
va para constituír unha grande
industria láctea de capital gale-
go, aínda que na operación ta-
mén lle fixo un favor ao Esta-
do e facilitou a adquisición por
parte de Leyma da Lactaria
Española, Lesa, e a súa marca
Ram. Nacía así o Grupo Lác-
teo Galego. Leyma era de me-
nor tamaño que Lesa, de pro-
piedade pública ata entón e en
situación de crise naquel mo-

mento. A operación contou
con financiamento público e a
súa execución atopou críticas
aínda que tamén adhesións re-
lativas. “Sen ser a mellor op-
ción, podía ir adiante se conta-
ba co apoio da Administra-
ción”, indicou o deputado do
BNG Emilio López.

Certamente, o Grupo Lác-
teo Galego funcionou con es-
tabilidade e solvencia nos anos

97 e 98, pero
atopouse cun
problema de cai-
xa en 1999 e a
Xunta, en lugar
de prestarlle os
800 millóns que
precisaba para
pagar aos forne-
cedores, sucum-
biu á presión da
entón ministra
de Agricultura
Loyola de Pala-
cio e do gran
grupo alimenta-

rio castelán-andaluz que co-
mezaba a perfilarse naquel
momento: Puleva. Puleva
comprou Leyma e fíxoo en
condicións de avantaxe, nas
que tanto a Administración ga-
lega como a empresa que ad-
quiría o grupo chegaron a un
compromiso político con car-
tos públicos polo medio.

A pesar dos acordos, aos
poucos Puleva reduciu a acti-
vidade en Leyma, recortou
quendas de traballo e deixouna
con 166 traballadores sen que
a Administración fixese nin-
gún pronunciamento ao res-
pecto nin esixise a devolución
dos cartos que financiaron a
adquisición.♦

Paulatina venda
das lácteas galegas

Os cartos
públicos
financiaron varias
operacións de
venda de leiteiras
galegas a
empresas de fóra

Nun marco no que o sector lácteo
encaixa continuos envites e des-
pois de Puleva e Dean Foods
asegurar que non continúa a ope-
ración de venda e desautorizar o
conselleiro Diz Guedes, este rea-
lizou unhas declaracións nas que
facía un canto á “liberdade de
mercado”, co que xustificaba a
súa non intervención. Non em-
bargantes, o deputado Emilio Ló-

pez negou que a Xunta permitise
o mercado libre. “Todos os anos
entrégalle ao sector entre tres mil
e catro mil millóns de pesetas, iso
demostra que de mercado libre
nada”, dixo Emilio López. Para o
deputado, o problema é que “a
Xunta carece de estratexia para o
sector lácteo”.

Na empresa que Dean Foods
posúe en Galiza, Leite Celta, é

absoluto o mutismo en torno á
operación de compra-venda. A
secretaría da dirección asegura
que o director xeral está ausente e
non hai ningunha comunicación
sobre os verdadeiros plans da
compañía multinacional texana.

Emilio López descoñece a ra-
zón concreta pola que Dean Fo-
ods puxo os ollos en Leyma, pe-
ro aventura varios posíbeis ob-

xectivos: facerse co mercado,
poñer tamén un pé en Puleva pa-
ra co tempo ir controlando o sec-
tor ou vender logo. En todo caso,
o deputado nacionalista sinala
que calquera dos intereses é “es-
peculativo”.

Coa opinión do deputado na-
cionalista coincide a responsábel
da Federación da
Alimentación da
CIG na comarca
da Coruña, Loli
Martínez Castelo.
“A venda de Ley-
ma é unha volta
de rosca a un sec-
tor lácteo galego a
cada máis empe-
quenecido”, ase-
gurou a sindicalis-
ta. Hoxe, arredor
do 75% do leite que se produce
en Galiza transfórmase en em-
presas cuxa propiedade está fora
do territorio galego.

O responsábel de Sectores
Gandeiros do Sindicato Labrego
Galego, Xabier Gómez Santiso,
coincide con Loli Castelo na
análise dos obxectivos de Puleva
e de Dean Foods. “Puleva (Pura
Leite de Vaca) abandonou o leite
como sector estratéxico e agora
está interesado outros campos

como o azucre”, explica Santiso.
De feito, desde que Puleva ad-
quiriu a planta de Arteixo produ-
ciuse unha sucesión de acontece-
mentos e o que máis destaca é a
unión da leiteira andaluza á em-
presa alimentaria Ebro, cuxos
principais activos son precisa-
mente o azucre e o arroz.

Para Xabier
Santiso, a sorte
de Leyma seguiu
o camiño do res-
to do sector lác-
teo galego por-
que a Xunta ca-
rece de estratexia
para o sector e
porque as com-
pañías que che-
garon de fóra te-
ñen “intereses

especulativos”, é dicir, “acoden a
mercar a Galiza porque é onde
está o leite, pero non hai inten-
ción de manter unha estrutura
con continuidade”.

A respecto da estratexia da
Xunta no sector lácteo, Loli Cas-
telo, da CIG, denuncia que na
reunión mantida co conselleiro o
pasado venres cinco de setembro
Diz Guedes afirmou: “¿Qué cul-
pa teño eu de que non haxa em-
presarios serios en Galiza!”.♦

Sindicatos e oposición denuncian a
falta de estratexia da Xunta no sector

As empresas
de capital foráneo
envasan o 75%
do leite galego

Factoría de Leyma en Arteixo.

Non hai razóns
comerciais
para a operación
de compra,
só se entende
se se pretende
entrar no mercado.



Arepública das nosas letras acaba de
perder un dos seus referentes máis so-
branceiros. Os amigos del acabamos

de perder moito máis que eso. Se houbese
ceo, que non o hai, Borobó estaría xa conspi-
rando alí co Chichi contra o culto á superio-
ridade. Contra toda pleitesía e contra toda su-
perioridade. Tal como fixeron aquí toda a vi-
da. Tal como eran ambos. Con elegancia. Sen
sectarismos. Pero coa maravilla do verbo
afiado que eles gastan.   

Conspiraron aquí cando conspirar aquí
era un serio perigo. Un perigo bárbaro. Chi-
chi é unhas cantas quintas posteriores á de
Borobó, pero en asuntos de conspiración
contra o culto á superioridade, contra todos
os cultos e contra todas as superioridades, o
Chichi e Borobó por aí lle andan. 

Os dous oficiaron a insubmisión metafí-
sica. Toda a vida. Non oficiaron o non polo
non, militaron no non porque militar no si,
daquela aquí, foilles inasumíbel. Que máis
quixeran eles que militar no si. Foilles meta-
fisicamente imposíbel o si daquela aquí e
élles metafisicamente imposíbel agora alí.
Estou segurísimo. Son dous espíritos nada
fenicios. Non coma moitos dos que prolife-
ran agora coma fungos por aí. Dos que eu
abomino. Onte foron desaforados apóstolos
da revolución e hoxe están no bando da con-
tra. Polo si ou polo non. Polo vidorro. Na-
mais que polo vidorro. E aínda dín que é que
evolucionaron os malandríns. Como se a
evolución fose en espiral cara baixo e non en
espiral cara riba, tal como Marx definiu a
evolución á hora de elaborar a súa humanísi-
ma teoría do socialismo científico.

Souben de Borobó moito antes de velo
diante. Souben del por boca de outro virtuo-
so da arpa da palabra álxida: Santiago Álva-
rez ¡Gran camarada! Tanto que Santiago
Álvarez estivo a un tris de ser apiolado polo
taimado curto de pata que veu das cábilas a
facer correr o sangue aquí a cántaros.

O crime foi en Granada. Dixo o bo de
Don Antonio Machado. Pero foi un millón de
mortos o que cubriu de crespón aquí daquela
a España. A toda España. Toda España foi
daquela aquí Granada. 

Souben do bo de Borobó polo bo de San-
tiago Álvarez. Saiu a colación falando da in-
civil guerra civil que esgrimiu daquela aquí a
peste parda. Os dous foran comisarios políti-
cos do glorioso Exército da República do
Frente Popular. Eran irmáns de causa. Da
causa republicana. E tan ben me caracterizou
ao bo de Borobó o bo de Santiago Álvarez,
que cando o vin por primeira vez diante mi-
ña, dalí a dez anos, pareceume cuspidiño a
como eu mo imaxinei cando me falou del o
camarada Santiago Álvarez.

E xurdiu entre nós unha boa amizade.
Máis. Fixémonos camaradas. Cada vez que
chegaba a Santiago, chamábame para ir de
viños por Santiago adiante. Para ir de viños e
para pasear. Para pasear máis que nada. Os
viños maiormente eran dous cada tarde: un

no bar Ourense,outro na viñoteca O Beiro.O
paseo alongábase varias horas, sin embargo.
Varias eran as horas de charla. Bueno, o sa-
bio era el: eu máis que nada escoitaba.

A última gran charla que lle ovín foi en
Sada o 24 de setembro de hai dous anos.
Charla que me adicou a min con estas pala-
bras:: “Para Xesús Redondo Abuín, que na-
ceu en vísperas da desfeita e aínda tivo tem-
po de ser exiliado en Praga e transterrado
non sei onde. Coa amizade de Borobó”.

Gardo esta charla como ouro en pano.
Como é natural. Gárdoa como ouro en pano
por tres razóns para min a cal máis impor-
tante: porque ma adicou, porque versaba so-
bre os exiliados e porque se trata dun anaco
da súa marca. Inconmensurábel.

Cando eu vaia para alá (se é que vou, que
irei, outros foron con moitos máis pecados e
moito menos veniais) o primeiro que farei
será presentarme no Centro Galego do Ceo a
preguntar por Borobó e por Chichi. Será o
primeiriño que faga. Até mañá, camarada.♦
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Chávez segue,
contra o
prognóstico. Din
que a oposición,
coas súas últimas
manifestacións, dá
brazadas de
afogado, expresión
moi de alá.

O mundo non vai
ben. Hai que fixarse
nos datos
secundarios, máis
veraces. En 1995
vendéronse no
mundo 5 mil coches
blindados. O
pasado ano foron
xa 22 mil.

Confesa Alejandro
Sanz o que
aprendeu cando
tocaba en clubes
nocturnos. “Que
nunca debes dicirlle
que non a un
camioneiro que che
pide unha peza ás
catro da mañá e
cando está a mirar
unha rapaza”.

Egunkaria, Al-
jazira, os mesmos
ataques á liberdade
de expresión.
Afógase ao
discrepante
negándolle a
subvención, se non
chega hai multas,
castigos ou
detencións.
Nalgunhas prazas
de Italia vense
murais tolerados nos
que o pobo se
expresa, case
sempre contra
Berlusconi.
¿Exemplo de
liberdade? Non. É

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Até mañá, camarada
XESÚSREDONDO ABUÍN

O autor lembra a súa relación co recentemente finado
Borobó. Recordo emotivo aos seus tempos en común.

Xosé Lois

Cartas

Resposta
a Adela Figueroa

O motivo da presente carta é un
artigo aparecido no derradeiro
número d’A Nosa Terra onde
Adela Figueroa escribe con cla-
rividencia algo sobre os chama-
dos galeguistas históricos.

Ben. A min tamén me teñen
tratado de histórico, con cuxo
termo non estou de acordo, pois
sigo en activo, e con sesenta e
nove anos non me sinto vello e
aínda penso poder achegar un
traballo sobre o Consello de
Galiza á Universidade de San-
tiago. Tamén sigo pensando na
realidade da nosa Terra, que ve-
mos diferente a outros que te-
ñen unhas vivencias distintas e
non queren falar de temas que
por ter sentimentos e intereses
distintos nos separan.

En mil novecentos sesenta e
algo, como representante co-
mercial de Galaxia e Secretario
Xeral das Mocedades Gale-

guistas de Buenos Aires artella-
mos o que se chamou Consello
da Mocedade. Cantos eramos?
Vinte ou trinta, non máis. Que
nos unía aparte dos sentimen-
tos de amor a Terra? Non ter
sufrido grandes represións, ser
universitarios moitos dos seus
integrantes e querer actuar den-
tro das nosas posibilidades a
favor dunha maior liberdade
para asociarnos e defender os
intereses da nosa patria.

Isto foise concretando, pri-
meiro coa organización do Par-
tido Socialista Galego, logo coa
Unión do Pobo Galego e inclu-
so co Partido Galego Socialde-
mócrata.

En que ficou todo isto? En
múltiples asociacións e partidos
que teñen como denominador
común a defensa da nosa Terra e
a súa cultura.

Foi isto un erro? Non. Era
o que se podía facer naquela
época.

Na época actual pode orga-
nizarse o Partido Galeguista

cos experimentados membros
do que foi o rexurdir do na-
cionalismo galego e coincido
con Adela Figueroa en pregun-
tar: onde están os vellos loita-
dores da causa galega? Sabé-
molo moitos. Sabemos que
moitos están esgotados e que
moitos novos non asumen o
seu ideal porque non ven posi-
bilidades de triunfo ou están
entrando na dinámica do
egoismo.

Así non se vai a ningures.♦

ANTÓN MOREDA
(CASTRO DOREI)

11-S: 30 anos

O 11 de Setembro de 1973 o
fascismo chileno deu un golpe
no que Salvador Allende e os
seus colaboradores morreron no
Palacio da Moeda, que tamén
foi bombardeado. Neses días no
Estadio Nacional había moitos
detidos, uns foron fusilados po-
los “milicos” e outros tortura-
dos. A Víctor Jara cercenáronlle
as mans, pra que nunca máis lle
sacase un acorde á súa guitarra.
Logo o asasinarían. A todo isto,
producíronse as detencións nos
domicilios e postos de traballo,
debido as declaracións das
“momias” (reaccionarios/as).
Foron incomunicados nun patio
das comisarías ou centros do
SIM (servicio de intelixencia
militar) ou a temible DINA (de-
partamento de información na-
cional).Cos ollos vendados, su-
frían un simulacro de fusila-
mento. Despois viñan os pri-
meiros careos, para seguir rum-

Fé de erros

No número anterior, na pá-
xina 9, onde di Rodríguez
Feixóo, debería dicir Núñez
Feixóo.♦

Borobó.



“Poucas serán as veces –se é que hai algun-
ha– en que un acordo comercial concertado
entre ricos e pobres non sexa en realidade un
roubo legalizado”, escribía en vésperas de
Conferencia Ministerial da OMC George
Monbiot, un dos comentaristas altermundis-
tas máis combativos e autor, entre outras
obras, dun recente “manifesto para unha no-
va orde mundial”(1).

A desigualdade entre as forzas presentes
en Cancún non deixa espacio para moitas es-
peranzas.  Por dar un exemplo, calcúlase que
o comercio mundial move 10 millóns de dó-
lares por minuto, mais de tan enorme suma
soamente un 0,4% lles corresponde aos 49
países menos adiantados. Mesmo a diferencia
de volume das delegacións ilustra a distancia
entre a forza negociadora das dúas partes:
nunha recente serie de reunións da OMC a
Unión Europea tiña 500 delegados. Haití, un.

Teoricamente, a Conferencia de Cancún
debería constituír o final dun proceso, ini-
ciado en Doha (Qatar) en 2001, para unha
nova “rolda” de negociacións que levarían
adiante a liberalización do comercio consa-
grada na chamada “Rolda Uruguai”, que en
1993 sentou os alicerces da Organización
Internacional do Comercio, nacida en 1995.

Os aspectos principais da Conferencia
son a liberalización do mercado agropecua-
rio, co tema asociado das subvencións, as pa-
tentes farmacéuticas e a saúde pública e o
“trato especial e diferenciado” para os países
subdesenvolvidos, e todo iso relacionado co
desarme arancelario.

O pasado 30 de agosto, a OMC decla-
rou vitoria nas espiñentas negociacións so-
bre as patentes farmacéuticas e asegurou
que os países pobres poderían en adiante
mercar fármacos xenéricos, máis baratos
que os patentados.  A realidade non é tan
luminosa porque subsisten moitas limita-
cións. E, por outra banda, o poder adquisi-

tivo de moitos países non permite mercar
nin os fármacos xenéricos. Os países po-
bres (e son datos do Banco Mundial) so-
portan máis do 80% da carga mundial de
enfermidades, mais representan só o 10%
dos gastos en saúde.

Na agricultura o panorama é
peor. As nacións ricas –a come-
zar pola Unión Europea– sub-
vencionan fortemente as súa
agricultura e, ao mesmo tempo,
obstaculizan a entrada nos seus
mercados dos produtos de países
en vías de desenvolvemento. Os
prezos que os agricultores da
OCDE obteñen son, en prome-
dio, un 31% superiores aos pre-
zos dos produtos agropecuarios
no mercado mundial. Resultado:
superproducción no mundo de-
senvolvido e porta fechada para
os produtos do terceiro mundo. E
no eido das manufacturas, o pro-
medio arancelario que a OCDE
aplica ás manufacturas importa-
das de países en desenvolvemen-
to é catro veces superior ao apli-
cado ás manufacturas importa-
das dentro da OCDE.

Diante dunha situación tan
inxusta, ¿que facer? Non hai
moitos anos, cando a Conferen-
cia de Seattle (1999) parecía
que a atitude “moral” era decla-
rar a guerra á OMC. Co paso do tempo, as
cousas xa non son tan nidias. É curioso que,
por unha parte, o xa citado George Monbiot,
vello inimigo da liberalización comercial,
agora confese ter estado equivocado e que,
no bando contrario, Stephen Byers, ex-mi-
nistro británico de Comercio e defensor da
OMC cando Seattle, recoñeza agora que “as
políticas comerciais de liberdade de merca-

do son nocivas para os pobres”, e que os
dous, e moios máis comentaristas, pensen
agora que a OMC é importante para o mun-
do enteiro, mais que precisa ser reformada.
Unha razón para esa nova atitude é a de que
os Estados Unidos –que xa no 1947 fixeran

fracasar o proxecto de organi-
zación mundial do comercio,
que ficou relegada como algo
provisional na estructura do
GATT, o Acordo Xeral sobre
Aranceis Aduaneiros e Comer-
cio– levan unha política no seo
da OMC que, ao longo termo,
desvirtúa os principios da orga-
nización. Son os Estados Uni-
dos (aínda que tamén hai outros
países) os que, para superaren
dificultades, favorecen os acor-
dos bilaterais ou, ao máximo,
rexionais, porque lles permiten
exercer máis presión sobre dos
“socios” febles que os acordos
multilaterais que propón a
OMC.

Mesmo se as perspectivas de
Cancún non sexan moi atracti-
vas, é necesario manter unha or-
ganización intergubernamental
como a OMC (de igual xeito que
hai que manter as Nacións Uni-
das e os seus diversos organis-
mos). Peor que unha organiza-
ción, que pode ser obxecto de re-

forma se os movementos altermundistas aca-
dan forza dabondo para exerceren presión so-
bre os gobernos, é un mundo sen normas in-
ternacionais que gobernen as relacións entre
os países e no que sexa máis doado para os ri-
cos impor a súa vontade.♦

(1) The Age of Consent:a manifesto for a new world
order, Londres 2003.
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que non molestan.
O presidente ten
cinco televisións.

Máis sobre a
prensa. O mérito de
Chávez e seguir
arriba con só unha
canle a favor (a
oposición ten cinco
ou seis). ¡Que febles
deben ser os
argumentos dos
revoltados!

Hai teorías
chamadas
“revisionistas” do
holocausto que
afirman que os
fornos crematorios
foron construídos
polos aliados para
difamar o nazismo.
Franco abeirou as
imaxes da bandeira
coa esvástica a
carón da española.
Din que agora a
dereita chilena está
molesta cunha canle
de televisión que
ousou mostrar,
despois de trinta
anos, o bombardeo
do pazo da Moeda
e a resistencia de
Allende. Hai máis
exemplos. De feito
boa parte dos
mozos xaponeses
pensan que as
bombas de
Hiroshima e
Nagasaki
guindáronas os
rusos.

Un poeta de rúa
profetiza unha
rebelión. “Verás moi
pronto televisores
deitados desde as
fiestras, coches
queimados. Estou
seguro”. Ao pasar
máis adiante atopa
a outro e dille outra
cousa diferente.♦

Cancún.
A OMC nunha encrucillada

RAMÓN LUGRÍS

A xuntanza da Organización Mundial do Comercio en México é crucial
para saber se o mundo rico está disposto a sacrificar a súa superprodu-
ción para beneficiar a integración do Terceiro Mundo no mercado global.

‘O s prezos
que os

agricultores
da OCDE

obteñen son,
en promedio, un
31% superiores

aos prezos
dos produtos
agropecuarios
no mercado
mundial”

Correo electrónico: info@anosaterra.com

bo aos centros de detención,
lonxe das cidades, lonxe dos
ruídos dos canos de “fierro”.
Alí eran amoreados nuns barra-
cóns de madeira, apertados ma-
lamente. Logo duns días dában-
lles unhas “frazadas” (mantas).
Dúas veces ao día dábanlles
“porotos” (fabas e feixóns) e
uns chuscos de pan. De cando
en vez viña unha “balacera” das
torretas de vixilancia. Pasaban
os días e polos testemuños dou-
tros sabían que ían ser tortura-
dos polo sistema da “picana”.
Cando isto sucedía, maniatados
pasaban a un lugar húmido e lú-
gubre, onde chegaban cos ollos
tapados; permanecían os deti-
dos nun momento de incerteza
para pasar a outra sala a base de
puntapés. Xa na sala de torturas
aplicábanlles as correntes se-
guidas dun careo. Os así trata-
dos, despois da experiencia ne-
cesitaban dunha semana para
recuperarse. Os que eran libera-
dos tiñan que asinar as declara-
cións do interrogatorio e aca-

baban guindados dunha camio-
neta nalgunha rúa de Santiago.

Así eliminou a Xunta de Pi-
nochet milleiros de persoas pa-
ra “erradicar o marxismo”.
Moitos deles non apareceron e
permanecen esquecidos en fo-
xas comúns e no fondo do mar.
Nunca máis ao fascismo.♦

MATEO REVERTER
(VIGO)

Os ‘Once
do Anguieiro’

Dun tempo a esta parte xurdiu
con forza o Foro pola Memoria
común, e co apoio de moita
xente tratan de recuperar nas
foxas comúns ós cidadáns que
foron asasinados na Guerra Ci-
vil. Hai unhas semanas, en Can-
gas levouse a cabo unha serie
de actos para lembrar os once
veciños asasinados nesta vila,
coñecidos polos ‘Once do An-
guieiro’.

De todos é sabido que a

maior foxa común que empre-
garon os fascistas naqueles
anos foi o mar, dende Domaio
até Cangas. 

Algúns eran fondeados xa
mortos e cunha pedra amarrada
ao pescozo, outros do mesmo
xeito pero vivos. Así no fondo
da ría quedaron centos de per-
soas que foron dadas por desa-
parecidas. 

En certa ocasión, un barco
de ardora de Moaña levantou
nas redes tres persoas do fondo.
Asustados, os mariñeiros tive-
ron que botalos de novo ao mar
e calar a boca, pois se dicían al-
go terían a mesma sorte, así
eran aqueles anos de silenzo e
medo.

Recuperar as verdades que
estaban gardadas na memoria
aínda hoxe dóelle moito a al-
gunha xente e tamén as institu-
cións que apoiaron aqueles ma-
sacres levados a cabo en vilas e
cidades. A pesar dos anos que
pasaron aínda non teñen a cora-
xe de pediren perdón e conde-

nar o franquismo. Así atopamos
persoas que na actualidade
manteñen cargos públicos e que
foron membros activos do Anti-
go Réxime. Deste xeito, non é
estraño que o goberno siga do-
ando miles de euros como fixo
hai ben pouco tempo á Funda-
ción Francisco Franco.♦

LUÍS CHAPELA
(MOAÑA)



Semprún
reivindica
os acertos
de Stalin
Jorge Semprún, republicano,
ex-comunista, ex-ministro
do PSOE e escritor vén de
ofrecer (El País, 4 de setem-
bro) unha perspectiva de
Stalin pouco frecuentada ul-
timamente: “Resulta paradó-
xico que fose Stalin, que ne-
ses anos xa fora contestado
desde distintas frontes —
lembra Semprún—, o que
propuxera que había que uti-
lizar os sindicatos verticais
do réxime para empezar a
propiciar os cambios. Os co-
munistas españois entendé-
rono en principio como unha
aberración, pero obedece-
ron, e de aí surxiu Comi-
sións Obreiras. Había unha
pequena fenda democrática
nos ríxidos sindicatos verti-

cais: as eleccións dos enla-
ces. A partir de aí, de mili-
tantes anónimos que conse-
guiron ser elexidos, empe-
zouse a xerar unha loita cun-
ha orientación distinta”.
Semprún lembra tamén que
foi Stalin quen aconsellou o
abandono da loita de guerri-
llas para substituila por unha
actividade pacífica de mobi-
lizar ás masas.♦

Os executados
na Arxentina
foron 7.000,
segundo
un militar
O xeneral Díaz Bessone, re-
clamado por Garzón, expli-
cou a Canal Plus Francia
que os executados durante a
ditadura foron uns 7.000. A
cifra oficial é de 18.000 e a

manexada tradicionalmente
polos organismos de derei-
tos humanos de 30.000. As
declaracións deste militar
foron adiantadas o 31 de
agosto polo diario arxentino
Página 12e nelas Bessone
xustifica as execucións na
clandestinidade: “¿Vostede
pensa que teriamos podido
fusilar a 7.000? Ao fusilar
tres, non máis, mire o lio
que o Papa lle armou a
Franco. Vénsenos o mundo
enriba”. A opción de encar-
cerar aos opositores tam-
pouco era posíbel, porque
despois “viña un Goberno
constitucional e poñíaos en
liberdade e saian outra vez a
tomar as armas, outra volta
a matar”. O militar asumiu
que “se cometeron erros”.
“Ás veces tómase a alguén e
pénsase que todos os que es-
tán na casa están implicados
na guerrilla e cométense
erros”. O xeneral destacou
tamén a importancia dos
asesores franceses, con ex-
periencia en Alxeria, na for-
mación dos represores da
ditadura. “Sen un bo siste-
ma de intelixencia é absolu-
tamente imposíbel desarmar
unha organización revolu-
cionaria porque visten roupa
de paisano, do home común,
están en todas partes, aten-
dendo un comercio, asistin-
do a clases na universidade
ou en colexios, ensinando
como profesores. O único
xeito de acabar cunha rede
terrorista é a intelixencia e
os interrogatorios duros pa-
ra tirarlles información”.♦

TONI BATLLORI / La Vanguardia (5 de setembro de 2003)
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Verónica Codesal demostrou que, pra chegar a Eurovisión
desde as escuras catervas, era máis practicable o vieiro da
televisión belga que o das pantallas españolas. Agora

sabemos, por experiencia de Quico Cadaval, que mesmo pra par-
ticipar en Operación Triunfo cómpre alzar o rabo e irse vía
Portugal (á RTP). Quico exerceu de profesor da Academia da
Operación lusitana con grande suceso. Non digo que ós galegos
lles resulte imposible famosear a través das cadeas capitalinas,
velaí están Paula e Jesús Vázquez, Liborio, Parada e Silvia Jato;
pero os galegos contacontos e ex militantes de ERGA, se non
queren marchar sen rumbo, deben seguir certo adaxio latino: ad
augusta per angusta(a resultados sublimes por camiños
estreitos). Menos angosta (menos angustiosa) é a rota dos
xogadores de futebol, que conduciu ó éxito madrileño a
Amancio, aquel fenómeno, e tamén a un chanquiñas como
Míchel Salgado. No campo político, Caballero viaxou endeica o
goberno central do PSOE transitando estradas cheas de
fochancas, mentres que o PP cooptou a Raxoi pola vía rápida. Un
outro caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un
sombrero, acaba de retirarse –por vontade propia ou porque non
había máis carallo– da carreira que leva a San Caetano e á Presi-
dencia da Xunta. Daquí a que se celebre a asemblea que
proclame o sucesor, asistiremos a un fascinante colebrón. Pois o
candidato que dan como perdedor –Camilo Nogueira– vai de
frente e fala claro, encanto os outros negocian: axustan,
permutan, contratan rostrallos de poder. En Ourense viviu un
tipo, o Amador das peles, que empezou negociando rostrallo
(despoxos da mata) e chegou a rico. Un caso raro.♦

Tralo parón vacacional, un
dos temas que está a xerar
máis controversia é o da cons-
trución de novos aparcadoiros
no centro da cidade. Uns
aparcadoiros que segundo o
grupo de goberno axilizarán a
conversión do casco histórico
nunha gran zona peonil.

A primeira nova ao res-
pecto chegou da man do edil
de Urbanismo, quen informou
da intención do Concello de
crear un novo aparcadoiro so-
terrado na praza de Amboaxe.
A construción deste recinto,
con capacidade para 300 vehí-
culos, podería saír xa a con-
curso en marzo do 2004.

As reaccións ante esta no-
ticia son dispares. Os que
aplauden a iniciativa conside-
ran que este aparcadoiro revi-
talizará a actividade económi-
ca do casco histórico ao tem-
po que facilitará a vida dos
seus habitantes. Do lado dos
detractores están os que pen-
san que non se trata do em-
prazamento axeitado. E é que
Amboaxe é unha das dúas
prazas que articulan o centro
da cidade dende os tempos da

Ilustración. A outra, a de Ar-
mas, xa foi desfigurada a co-
mezos dos 50, cando se cons-
truíu sobre parte da súa super-
ficie o palacio consistorial.

Dende o Concello asegu-
ran que o aspecto da praza de
Amboaxe non variará, ao
tempo que se manterá o seu
arboredo –abstéñanse incré-
dulos–. Outras obras penden-
tes son a reorganización do
aparcadoiro da praza de Ar-
mas e a consecución do da
praza de España. Aquel que
promoveu o BNG na anterior
lexislatura e polo que tanto
protestaron os populares.

Dende o goberno munici-
pal sinalan, aínda que poida
semellar paradoxal, que este
abano de medidas é un dos
chanzos pendentes de cara a
conseguir que o casco históri-
co pase a ser zona peonil. Un
casco histórico do que cada
día marchan maís habitantes
cara a outros barrios de nova
construción. Se cadra as medi-
das propostas son unha parte
da solución a este problema.
Ou se cadra, estamos a come-
zar a casa polo tellado.♦

¿Onde quere
aparcar vostede?

MARTINA F. BAÑOBRE

O goberno municipal quere potenciar a crea-
ción de novos aparcadoiros no centro histó-
rico para convertelo en zona peonil. A cues-
tión é saber se ambas as medidas deterán a
marcha de habitantes cara a outros barrios.

Ferrol

PERDOA JOS
MARŒA...

SI, MA-
XESTADE?

NON SERŒA
MELLOR ACENDER

A LUS PARA A TOMA DE
POSESI N DOS NOVOS

MINISTROS?

 QUE NON QUERO
TIRARLLE PROTAGO-

NISMO
A RAXOI,
SE OR

O xeneral arxentino Díaz Bessone.

Jorge Semprún.



AFONSO EIRÉ
O Consello Nacional do BNG
celebrado o seis de setembro
aclarou posturas e definiu
apoios cara a próxima Asem-
blea Nacional. As múltiples reu-
nións existentes ao correr desta
semana aumentaron o consen-
so interno para lograr transmi-
tir unha imaxe do BNG como
“un proxecto sólido e unido”.

Existen intentos moi avanzados
de chegar a un acordo cara unha
direción Executiva de consenso,
segundo puido saber A Nosa Te-
rra. Tres serían as liñas básicas nas
que traballan os membros da di-
rección: a pluralidade frontista, a
capacidade executiva da dirección
e a corresponsabilidade de todo o
organismo tanto nas decisións co-
ma nos resultados. Isto sen mer-
mar a autonomía do candidato e
portavoz, responsabilidades que
recaerían na mesma persoa.

O candidato que se presentaría
como “de consenso” sería Anxo
Quintana, que ocuparía tamén o
cargo de Portavoz Nacional. Xosé
Manuel Beiras, podería pasar a
obstentar o cargo de Presidente do
Consello Nacional: Aeste posto de
nova creación, poderiase engadir o
de Presidente da Fundación Galiza
Sempre. Esta fundación sería a en-
cargada de elaborar as liñas mes-
tras do nacionalismo a semellanza
da Fundación FAES que vai presi-
dir José María Aznar no PP. Os
postos de Beiras terían así un mar-
cado contido ideolóxico e salvarí-
an a necesidade de proxectar a
Beiras como unha figura singular
dentro do nacionalismo.

Estes acordos non irían en
contra do “proceso aberto” que
os nacionalistas deseñaron para a
súa XI Asemblea. Camilo No-
gueira, o único candidato que até

de agora se postulou publica-
mente, ten toda a lexitimidade
nas súas aspiracións, afirman
fontes da direción do BNG.

Anxo Quintana, outro dos
candidatos que todos dan por se-
guro, aínda non tomou a decisión
de presentarse. No Consello Na-
cional afirmou que unicamente
se postularía se lograba un am-
plo apoio. Se as conversas inter-
nas seguen a este ritmo é moi po-
síbel que anuncie a súa intención
esta mesma semana.

Distintos partidos e colectivos
do BNG consultados por A Nosa

Terra coinciden en que sendo im-
portante a  escolla do cabeceira de
cartel, non é o máis determinante
do proceso. Esa idea podería sinte-
tizala a intervención de Bautista
Alvarez no Consello Nacional. O
veterano dirixente puxo de mani-
festo que “o que haberá que ava-
liar na escolla son a traxectoria e
cualidades dos distintos candida-
tos que se presenten e a súa ma-
neira de aplicar o programa, por-
que o programa non é de ningunha
persoa en particular, senón que é
do BNG e a súa elaboración é co-
lectiva. Podemos falar de persoas,

pero o proxecto fixámolo entre to-
dos e non se pode mover en fun-
ción das persoas que o executen”.

Unha Executiva frontista

A idea que movería unha Executi-
va de consenso dentro do BNG se-
ría a de lograr unha Executiva “re-
novada é sólida”. Esta idea sería
compartida pola UPG, PNG, inde-
pendentes, persoas de EN e tamén
por Beiras e Quintana. A discusión
das persoas produciriase na fase na
que xa se atopan nestes momen-
tos. Non é este un atranco menor,
como se evidenciou na anterior
Asemblea nacionalista.

Nesta Executiva “plural”, re-
forzaríase o frontismo, con per-
soas do PNG e EN que quedaron
fora da executiva actual. Estarían
presentes tamén os máximos re-
ferentes do nacionalismo nos úl-
timos anos, como Beiras e Fran-
cisco Rodríguez. Mesmo podería
incorporarse Roberto Mera en
aras do máximo consenso, aínda
que algúns consideren que “non
dá a talla para este organismo”. 

Dirixentes do BNG, satisfei-
tos pola marcha dun “proceso
aberto e democrático, sen paran-
gón en calquer outra organiza-
ción”, móstranse sen embargo
preocupados pola idea que poden
trasmitir á sociedade a maioría
dos medios de comunicación. Es-
tas fontes afirman que o que se
está a producir é “un forte debate
político” que non ten nada que
ver “coa imaxe de descontrol e
desorganización que algúns des-
de fóra pretenden transmitir”. 

Sexa como for, na dirección do
BNG semella existir coincidencia
na idea de que a elección en xogo
é a dun “líder para moitos anos,
non suxeito aos vaivéns electorais
e cunha direción sólida”.♦
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O BNG debería estudar detidamente o proce-
so de renovación do PSOE que realizou Ro-
dríguez Zapatero para non cometer os mesmos
erros na súa XI Asemblea. Os cambios acada-
ron tal magnitude na Executiva socialista que,
agora, a maioría dos dirixentes considera a “la-
pidación” dos 50 principais referentes partida-
rios como o grande atranco que está a ter o par-
tido para facerlle fronte á política do PP. 

Nun primeiro momento, o “efecto Zapa-
tero” funcionou funcionou pola moda da
novidade e porque o líder socialista asumiu
boa parte da axenda política e das ideas pro-
postas por Aznar. Agora as dificultades da
política diaria e a falta de rodaxe e expe-
riencia da maioría dos integrantes da nova
Executiva fan que a dereita siga sobrance-
ando e marcando tanto o debate como o
tempo político, malia os intentos socialistas
por desmarcarse e impoñer o seu discurso.

Tampouco as estruturas partidarias fun-
cionan mellor internamente. A maioría dos
militantes atópanse orfos de referentes cla-
ros. Non é que dubiden da capacidade de
Xosé Blanco, Caldera ou Aguilar, que non
crean axeitadas as súas mensaxes. Ocurre
que non é doado gañar o liderazgo, nin se lo-
gra nuns poucos meses. Sé é malo para unha
organización invalidar todos os seus referen-
tes sociais, aínda é moito pior dinamitar todo
o entarimado de memoria, conexións e com-
plicidades internas. As divisións internas non
desapareceron totalmente e militantes hai
que agardan a que fracase Zapatero para co-
mezar outra “limpeza”.

Outra lección que os nacionalistas de-
berían tomar: as alianzas internas para
ocupar a dirección son necesarias, pero re-
alizar pactos que hipotequen a liña políti-
ca pode resultar perigoso. Non hai máis

que ollar a crise que fire o socialismo en
Madrid, froito dos apoios logrados por
Zapatero dos renovadores madrileños li-
derados por Balbás para gañar o congreso.
Tamén deberían lembrar os nacionalistas
que a “limpeza” realizada no PSOE foi
máis unha imposición mediática dos seus
inimigos, que unha necesidade partidaria
ou do electorado, e que o PSOE é unha
das patas do sistema bipartidista, algo que
non ocorre co BNG. 

Con estas reflexións, os nacionalistas te-
rían que concluir se cadra que sen unha or-
ganización forte e cohesionada, sen unha
mensaxe nidia e alternativa resulta imposí-
bel acadar outras metas máis alá da resis-
tencia opositora. Situación na que semella
ninguén quere perpetuarse, aínda que tamén
sexa certo que uns teñen máis apuro en che-
gar ao poder ca outros.♦

O PSOE, exemplo para o BNG
A. EIRÉ

Latexos

Epístola
moral
ó  Sr. Raxoi
X.L. FRANCO GRANDE

Non quixera perde-lo
tempo, nin tampouco
facerllo perder a Vde.,

Sr. Raxoi Brei, que tanto ten
que facer. Pero un, que cre
pouco en todo, ó menos ten a
esperanza de que algunhas
cousas poden ser importantes,
entre elas a reflexión. E, para
empezar dalgunha maneira,
permítame que lle lembre un
texto do Sr. Raxoi Leloup, seu
avó, que nestes días de tantos
parabéns algúns tiveron
presente: “Quien no tiene
libertad para gobernar su pro-
pia casa y regir sus propios in-
tereses, sea pueblo, sea perso-
na humana, o es un esclavo o
un incapaz, que necesita tutela
como los menores, los idiotas
o los locos. Siempre un capiti-
disminuido.”

Xa sei que  pode dicir
que así pensaba seu avó e
non Vde. Pero como máis
dunha vez Vde. mesmo o ci-
tou para lembrarnos que era
de dereitas e que foi coautor
con Bóveda do Estatuto
Galego, non será desavido
que comece por aí. Porque
do que se trata, nesta epístola
moral, é só facerlle unhas
consideracións moi sinxelas
pero vitais para o noso país:

1.- Presinto que pode ser
Vde., no seu día, o único go-
bernante galego, entre os
moitos que ten habido, que ó
mellor pode pensar como
pensaba seu avó, que
debemos goberna-la nosa
propia casa. Se iso é así, ó
mellor, decídese a axudar a
que este país teña dignidade,
cousa que a ningún político
galego lle importou nunca,
como é ben sabido.

2.- Porque a autonomía, di-
cía o seu avó, “es un tema de
dignidad colectiva” ¿E que
dignidade colectiva pode haber
en Galicia, ou en calquera
outra parte, se non se poden
desenvolver libremente as súas
potencialidades, se ata o
estudio da súa lingua ten que
depender das papainadas da se-
ñora Del Castillo, por poñer só
un exemplo? Porque iso vén
ser xusto o contrario de gober-
na-la nosa propia casa e rexe-
los nosos propios intereses,
que dicía o seu devanceiro. 

3.- Pode que non tarde
Vde. moito tempo en ter que
tomar en consideración estas
e outras realidades, que se re-
ducen a unha soa, e que foi
maxistralmente enunciada
polo Sr. Raxoi Leloup, cando
escribiu que a autonomía é
unha cousa espiritual, porque
é un problema de dignidade
colectiva para este país. Por
iso, moitos veriamos moi ben
que fose ocupando dende xa
unha parte do seu tempo para
unha grande homenaxe ó seu
avó: contribuír a facer
realidade efectiva o seu pen-
samento.♦

O BNG BUSCA LÍDER

Quintana sería apoiado
como candidato e Beiras podería presidir o Consello Nacional

Principio de acordo para
unha dirección de consenso no BNG

Anxo Quintana.                                                                          PACO VILABARROS



Este paisiño noso é tremendo. É unha so-
ciedade que se transforma inevitabelmente
por debaixo, mais que sostén sobre si unha
ideoloxía reaccionaria que a inmobiliza; to-
da unha cultura creada ao redor da consig-
na “deixar as cousas como están e que nin-
guén se mova”. 

E así na literatura, por un exemplo, se un
lle pregunta á xente do asunto polos libros de
referencia sempre che van dar libros de auto-
res mortos. Ou sexa que xa nin o hai que pen-
sar, ¿un romance? Pois “A Esmorga” (E mi-
ra que é bo libro). Claro que se Blanco Amor
vivise non tería tanto valor; para este asunto
o malo aquí é estar vivo. 

Esquécese algo elemental, que nos últi-
mos trinta anos escribiuse máis literatura en
galego que desde o “Rexurdimento” até a
morte de Franco. Aténdose á un cálculo de
probabilidades, parece probábel que se un
peneira ha encontrar no escrito nestas déca-
das algúns poemarios e libros de ficción de
semellante altura e interese aos do periodo
anterior. Ou ben somos todos uns mantas e
xa non hai artistas como os de antes; ai, an-
tes... Mais, non desespere ninguén, a que mo-
rre un este país fai uns funerais magníficos. 

E así pasa con todo. Tamén coa política...,
até hoxe!  Até hoxe o mérito era ser carca e
ter anos e veteranía. Albor era un señor que
parecía que nacera para o cargo, ¿como se lle
ocorreu a Laxe, aquel pimpín que parecía un
rapaz, ocupar a súa cadeira? E logo todo vol-
veu ao seu porque nos chegou desde o túnel
do tempo Fraga Iribarne, ou sexa “¡Don Ma-
nuel!”. E así todo o mundo está conforme. 

En todos estes anos ninguén comentou
nos medios de comunicación que ese señor
xa era unha miguiña maior de máis, que iso
de que a Xunta  era un balneario para retirar-
se a viaxar de aquí para alá a conta nosa non
estaba ben. Hai anos que Fraga non goberna,
que non temos presidente. Agora mesmo an-
da nalgunha viaxe ou nalgunha inaugura-
ción, mentres se poxan os últimos restos do
que puido ser a industria leiteira galega;
mentres o conselleiro de pesca marea os ma-
riñeiros con xogos de mans e adiviñas; men-
tres o partido do que en teoría é presidente
decide o futuro sen consultarlle sequera... E
non hai un xornal que pregunte “¿e que foi
daquel señor maior que estaba de presiden-
te?”. A idade de Fraga Iribarne non foi pro-
blema todos estes anos e non o é agora, todo
ben, se cadra dentro dun par de aniños... 

E mira ti que eses mesmos medios de
prensa que conservaron con agarimo a ima-
xe do Fraga Iribarne paternal e investido de
autoridade están agora verdadeiramente
preocupados, mesmo obsesionados, con
que o BNG se rexuveneza. Os que comba-
ten o galeguismo, os que foron até hoxe ini-
migos xurados do nacionalismo galego de
súbito fan campaña por un nacionalismo
galego sen veteranos. Indican o camiño pa-
ra seguir, a consigna é “xubilar”, apartar a
Francisco Rodríguez, a Xosé Manuel Bei-
ras, a Camilo Nogueira. 

A Rodríguez porque, como xa nos expli-
caron sempre, é malo, basicamente malo;
concretamente é o demo. Tanto ten que no
Parlamento estea a facer un gran traballo de-
fendendo puntos de vista progresistas e os in-
tereses galegos, elles o diaño e máis nada. A
Beiras porque ten o cabelo branco e non im-
porta que sexa unha figura coñecida e unha
referencia necesaria para a sociedade, para el
xa hai un sucesor. E Camilo, que nin soñe
con ser candidato á presidencia da Xunta
pois está maior tamén, e ademais “non ten
posibilidades”. Agora que ninguén pense
mal, eses que apostan por Raxoi e Pastor ou
o que mande o PP fano porque é o mellor pa-

ra o país; eses que presentan cada día o de-
bate interno o Bloque como unha grotesca
conspiración fratricida, eses tamén buscan o
mellor para o nacionalismo galego. É o que
ten a prensa reaccionaria, mira por todos; e
hai que deixarse guiar. 

Así e todo teño para min, porque son
atravesado, que o BNG non debera oír eses
oráculos que gastan tanto titular en dar ordes.
Entre outras cousas porque ese consello de
liquidar dirixentes é unha condena ao purga-
torio que atravesou e aínda atravesa o PSOE;
unha desfeita debida á perda de toda unha
xeración de dirixentes, queimados pola ac-
ción de goberno. E penso que o nacionalismo
galego debera ocuparse máis ben en atender
unha demanda da sociedade que espertou: un
relevo na Xunta. E sectores sociais queren
que se  lles ofreza a po-
sibilidade de imaxinar
na presidencia a un ga-
leguista. O debate para
reconstruír un diálogo
interno, que parece evi-
dente que falta, é im-
portante. Con todo, ur-
xe máis asumir as res-
ponsabilidades deste
momento no que: a) por
primeira vez o PP non
ten garantida a maioría
absoluta e, b) en que
sectores sociais que es-
taban esmagados polo
pesimismo están mobi-
lizados e pedindo un
cambio. Este é, con to-
da xusteza, un momen-
to histórico, a maioría
de idade para o na-
cionalismo e así creo
que o deberan ver os
militantes do BNG, que
escollerán no seu día
entre os candidatos. 

Neste momento é
cando me parece a min
que a figura de Camilo
Nogueira se encontra
coa implantación na so-
ciedade do galeguismo
político. E creo que esa
percepción ten asento
nun sector social amplo no que a figura de
Camilo é respectada e percibida como a en-
carnación dun galeguismo firme e que expre-
sa unha Galiza moderna, unha Galiza viábel.
Esa confianza coido que se expresou para
que fose deputado na Europa (Teño a impre-
sión de que os sectores sociais máis dinámi-
cos do país ven máis claro que as organiza-
cións políticas). Podo estar enganado, paré-
ceme que a figura de Camilo é paradoxal, é
máis popular na sociedade en xeral que den-
tro do BNG.  

Probabelmente é consecuencia da fratri-
cida historia do nacionalismo galego, que
sempre fixo que os debates internos fosen
irresolúbeis. E como o nacionalismo galego
só ten memorias parciais e enfrentadas, do-
minan as percepcións faccionais.  Mais
igual que é preciso crear unha cultura cívi-
ca con un argumento nacional tamén é pre-
ciso que o nacionalismo teña unha memoria
global de si propio, porque o galeguismo
actual é a suma de todas as liñas que che-
gan a hoxe e no patrimonio actual do gale-
guismo están as posturas todas que de-
fenderon os uns e os outros. 

Camilo é moi coñecido pola sociedade
galega a través dunha imaxe de honradez,
firmeza galeguista e sentido práctico da po-
lítica. Curiosamente é un completo descoñe-

cido da maioría dos nacionalistas (e tamén
dos opinadores que escriben sobre el estes
días de modo frívolo). Descoñecen un dos
creadores do “hardware” do nacionalismo e
o principal enxeñeiro do “software” que uti-
liza hoxe o BNG. Descoñecen o Camilo pre-
sidente da Agrupación Cultural viguesa no
ano 64, o de “Falemos galego”, un dos fun-
dadores do sindicalismo nacionalista, un re-
dactor de documentos básicos da UPG e da
AN-PG, un redactor das “Bases Constitucio-
nais” o mesmo que anos máis tarde do “Es-
tatuto dos 16”, o apaixonado que no ano 77
como candidato do BN-PG nos lembraba
que Galiza podía ser como Dinamarca, o que
demandou tenazmente a inclusión da Galiza
no mapa de comunicacións que ignoraba,
entre risos de parlamentarios (e condescen-

dencias dos mesmos
medios de comunica-
ción que agora queren
“modernizar” o na-
cionalismo)... Quen co-
ñeza o que defendeu
Camilo nos anos seten-
ta, oitenta e noventa sa-
be que ten moito a ver
co que representa o na-
cionalismo galego ac-
tual.   

O enxeñeiro que
foi detido, torturado e
despedido xunto a
moitos obreiros no ano
72 e que continuou na
UPG podía terse con-
vertido nun símbolo da
resistencia antifran-
quista, e non o foi por-
que non está na súa
idea. O intelectual que
recrea unha visión da
Galiza como nación
moderna e viábel, ava-
lada con estudos histó-
ricos, podía ter andado
por libre e tería un re-
coñecemento como
“intelectual galeguis-
ta”. Camilo é ese depu-
tado en Europa que se-
gue a ser vital, tenaz e,
metido de cabeza na

política do mundo. Ten defendido as mes-
mas cousas en organizacións, na sociedade,
no Parlamento galego e agora en Bruxelas;
pódese dicir que xa rematou a súa prepara-
ción, que está preparado para gobernar.  

O galeguismo ten sido  case patrimonio
da xente “de letras”, o galeguismo visto co-
ma un soño fermoso; en Camilo, o econo-
mista e enxeñeiro, o soño tradúcese á lingua-
xe dos números, mira o modo de facerse viá-
bel. Para a súa desgraza, ten tamén esa miga
de insolencia, ou de afouteza, (que é moi
propia do xenio popular da ribeira e da cida-
de) e que aos espíritos débiles desconcerta,
pois só a aceptan nos que están no poder. 

Que por qué escribo isto puidendo calar a
boquiña e quedar mellor con todos? Porque
crin que tiña a responsabilidade persoal de
dicilo. As nacións non as fan os raposos, que
as fan os leóns, ou os lobos. E porque, desde
hai un ano menos que nunca, non é tempo de
enredos mesquiños senón que é un tempo de
política grande. Política non para unha fac-
ción nin sequera para un partido, é tempo de
política para toda a sociedade, verdadeira-
mente nacional. E porque se o galeguismo
estraga o que ten perdemos todos. E porque
se o nacionalismo galego non ten memoria,
esperanza e paixón, daquela nada ten que lle
ofrecer ao meu país.♦
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Moito xenio    
X. M. SARILLE

Resulta apoteósica a
información diaria
sobre a próxima

asemblea do BNG. Como o
cónclave nacionalista non foi
convocado para este
aquelarre mediático no que
ninguén se recoñece, non
estaría de máis que os
actuais órganos directivos
indicasen cales son as liñas
mestras que segundo eles se
deben determinar.

Porque existen varias
tentacións que poden facer
inservíbel o debate. A
primeira é a de elixir un
candidato, entre os posíbeis e
amplamente consensuados
naturalmente, consonte á
moda predominante na
esquerda. Un político que
responda á lei dos tempos,
con moito por fóra e nada por
dentro. O propio para esta
sociedade de xestos bobos e
aparentes, con envelope de
moitas cores e nada máis que
vacío no recipiente. Non ten
porque parecerse a Zapatero.
Pode ser listiño aínda que
sexa gordo e non goste do
fútbol.

O Bloque ten graves
defectos no seu
funcionamento interno, como
a falta de disciplina, herdeira
da desmitificación da
esquerda tradicional.
Converteuse en tabú a
posibilidade de sancionar un
deputado ou a un concelleiro
que raña a panza, ou que non
vai a determinadas reunións
que son fundamentais para
pór en marcha proxectos
básicos, e que despois
fracasan. Iso só se amaña con
sancións, tendo previamente
as persoas axeitadas nos
lugares axeitados e
concibindo a organización
como algo moi serio e nada
lixeiro, nin filla de
momentos xeniais que
calquera militante pode ter,
como os ten o líder principal.
Porque igual que os do PP
falan todos por baixo dun
bigote, no BNG moitos teñen
a tendencia a crerse tan
socorridos polos ceos como o
portavoz.

Os da dereita dirán que
isto cheira a estalinismo. O
que isto escribe saíu da cova
de Platón hai xa tempo e
aínda así chega a comprender
que non é necesariamente
fascista a causa pola que
Aznar elixe o seguinte sen
contar coas bases, aínda que
o pareza.

O outro asunto é a falta de
concreción dos que queren
que o BNG goberne xa
Galiza. Deberían explicar en
que consisten os cambios. Só
falan de converter o Bloque
en partido, aumentando as
diverxencias. 

Descartamos que esa
renovación pase por andar
detrás dos párrocos nas
procesións, por abandonar o
idioma galego e mesmo por
asumir politicas apáticas e
insulsas, porque iso xa se fixo
nalgún sitio e perdeuse
igual.♦

O Tempo Aberto

Imaxinar presidente 
SUSO DE TORO

‘Camilo Nogueira
demostrou que xa rematou

a súa preparación,
que está preparado

para gobernar”



Que o leva a dar o paso para
presentarse como candidato?

O BNG ten un reto extraor-
dinario ante as eleccións auto-
nómicas do 2005. Debemos
acadar a presidencia da Xunta e
para iso debemos contar co me-
llor candidato co que sexa ca-
paz de gañar. Por iso quero
ofrecerme neste momento como
un compromiso máis con Gali-
za ao longo da miña carreira. A
decisión de presentarme débese
a que penso a miña traxectoria
política é un aval para que o
próximo presidente da Xunta
sexa do BNG. Ultimamente es-
tase escoitando moito iso de
que temos diferencias internas.
Hainas.  É normal. Pero non de-
ben servir para impedirlle a nin-
guén que sexa candidato. A di-
versidade de posturas ten que
resolverse mediante o diálogo e
por votación. Os militantes de-
ben saber que non hai nada pre-
concibido. Os problemas non se
poden solventar con críticas e
ataques, senón presentando
candidaturas alternativas que
sexan votadas democraticamen-
te polas bases. Só deste xeito
pode saír o mellor candidato
para afrontar as eleccións do
2005. Ademais, o feito de ter un
líder decidido serviranos tamén
para obter mellores resultados
nas eleccións xerais e europeas. 

Vostede foi candidatos á
Xunta noutras ocasións, non
teme que este sexa un argu-
mento xa utilizado polos de-
mais candidatos?

A sociedade galega ten que
ser o referente e polo tanto cóm-
pre presentar a unha persoa que
coñeza ben o seu funcionamento
e que ese coñecemento estea
avalado por unha traxectoria. A
miña loita nas filas do naciona-
lismo galego está aí.

Con que apoios conta?
Penso que non se trata de ob-

ter apoios concretos. Eu ofrezo a
miña candidatura á militancia e
que ela decida quen pensa que é
o mellor candidato. Así é como
funcionan os procesos democrá-
ticos dentro dos partidos. O que
lles digo aos afiliados é que te-
ñen que ter claro dúas cousas:
por un lado que non hai ningun-
ha idea predetermindada de co-
mo ten que ser a nova etapa do
BNG e que polo tanto se poden
presentar todo tipo de propostas
dende a pluralidade e dende a
perspectiva do nacionalismo; e,
por outro lado, teño que dicirlles
que os problemas internos deben
resolverse con diálogo e sen nin-
gún tipo de veto.

Pensa nunha política conti-
nuísta ou propón novos aspec-
tos para o BNG do 2005?

Cos postulados de Camilo
Nogueira pode estarse máis o
menos de acordo, pero o que
non se pode dicir é que non son
ideas sempre innovadoras. Par-
tindo desta base, penso que na
estratexia do BNG para o 2005
poden defenderse todo tipo de
ideas que estean sempre dentro
dunha liña nacionalista de es-
querdas e plural, sen sectaris-
mos. Raxoi critícanos porque
din que os nacionalistas quere-
mos poñer unha fronteira en Pe-
drafita. Penso que é el quen non
se decatou que en Europa hoxe

xa non hai fronteiras. Os Pirine-
os xa non existen e moito menos
a barreira do Miño. Eu son par-
tidario dunha participación de
Galiza na UE e no mundo, espe-
cialmente no ámbito lingüístico
común en Portugal e o Brasil. O
que está claro é que non nos po-
demos presentar ás eleccións
como un PSOE bis. Temos un
proxecto distinto e debemos de-
fendelo. O que precisamos é di-
fundir estas ideas entre a socie-
dade galega. Moitas delas, de
feito, xa teñen sido asumidas de
xeito deturpado, iso si, pola
Xunta de Galicia. 

É partidario de que no

BNG haxa un candidato e por-
tavoz nacional distinto?

Sobre este te-
ma estou aberto a
todas as posturas.
Eu decidín pre-
sentarme á elec-
ción a candidato.
Non me propoño
para o Consello
Nacional. Pero se
alguén pensa que
o candidato debe
ser ademais o
portavoz, eu non
me opoño. Non
rexeito nin unha, nin a outra op-
ción. O que está claro é que non

teño medo a asumir ambas as dú-
as responsabilidades. Tamén se

di que o candida-
to e o portavoz
deben ser o mes-
mo para que o se-
gundo non lle fa-
ga sombra ao pri-
meiro. A min non
me preocuparía
que fosen distin-
tos porque como
candidato non te-
ño medo a que
ninguén me faga
sombra.

Como entende que debe ser
a renovación dentro do BNG?

Xa propuxen que para as an-
teriores eleccións Autonómicas
se metese xente nova nas listas,
pero permanecendo as persoas
con máis experiencia política.
Non se pode descapitalizar polí-
ticamente un partido, dando a
sensación de que todo o que se
fixo até o momento estivo mal.
Os cambios teñen que facerse
progresivamente e non median-
te crises. Se eu fose presidente
da Xunta non prescindiría de
ningunha das figuras que nestes
momentos representan o na-
cionalismo galego. O que non
se pode é facer unha renovación
de xeito que se elimina xente
para que non che faga sombra.
Tampouco se poden utilizar os
criterios de idade, senón de ca-
pacidade política. A renovación
non pode ser un proceso trau-
mático. ¿Ou ten que deixar de
facer películas Clint Eastwood
por ser maior?

Como debe ser a executiva
do BNG e o papel dos distintos
grupos?

Penso o mesmo que do can-
didato. As persoas da executiva
deben ser aquelas con maior ca-
pacidade política, que coido
que non foi o criterio da X
Asamblea. Ten que estar a xen-
te con máis preparación e darlle
entrada a persoas de toda Gali-
za. Cando estiven dando mitins
nas últimas eleccións, coñecín
militantes de base moi prepara-
dos e que representan a distin-
tos sectores da sociedade. A
executiva ten que reflectir un
pluralismo político e social. O
propio BNG te que mirar cara
outros sectores e abrirse ideolo-
xicamente, sempre dende o
compromiso con Galiza e co
nacionalismo. Só incrementan-
do a militancia podemos au-
mentar a diversidade interna.

Pensa que UG debe desapa-
recer como partido e consti-
tuírse en corrente de opinión?

Eu non estou de acordo coa
desaparición de UG, nin coa de
ningún dos partidos que forman
parte do Bloque. De todos os
xeitos iso habería que preguntar-
llo ao responsábel de UG. Eu,
ademais de pertencer a ese parti-
do, considérome militante do
BNG en sentido amplo, e todas
as ideas son discutíbeis, pero non
son partidario da desaparición
dos grupos internos.

Que relación futura debe-
ría ter o BNG co PSdeG-
PSOE?

Eu quero ser candidato para
acceder á presidencia da Xunta.
Nós non podemos confundirnos
co PSOE. Non podemos gañarlle
unhas eleccións confundíndonos
con eles. Obviamente o noso ob-
xectivo é sacar ao PP do poder e
se temos que contar co PSOE pa-
ra iso, pedirémoslle que sexa un
compañeiro de Goberno leal e
que non se comporte na liña que
ten demostrado até agora. Ade-
mais, síntome plenamente capa-
citado para derrotar a Touriño.

Por último, que pasará se
non gaña?

Absolutamente nada. Non me
presento por ambición política.
Eu a vida xa a teño resolta. Se non
atopo o apoio da militancia, segui-
rei traballando dende outro cargo
polo nacionalismo galego.♦
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‘¿Acaso ten que
deixar de facer
películas
Clint Eastwood
por ser maior?”

O BNG BUSCA LÍDER

Camilo Nogueira
‘Non se pode descapitalizar un partido’

RUBÉN VALVERDE

Logo dunha carreira política entregada ao nacionalismo en distintos pro-
xectos, Camilo Nogueira pensa que a candidatura polo BNG á presiden-
cia da Xunta debe ser a culminación. Considérase a persoa máis prepa-
rada para afrontar o reto do 2005. Na presente entrevista, explica como
entende que debe ser o futuro e o proceso de renovación dentro do BNG.

PACO VILABARROS



H.V.
Unha inspección atopou que
un grupo de persoas que están
na emigración tamén cotizan á
Seguridade Social agraria a
pesar de non rexistrar activi-
dade no campo galego. O nú-
mero está en torno a corenta
inscritos no censo de emigran-
tes ausentes de Beariz e Avión.

Descoñécese quen se encarga de
abonar as cotas ao Réxime Espe-
cial Agrario da Seguridade Social
correspondente a este colectivo,
como tamén se ignora se os inscri-
tos son conscientes desta situa-
ción. En todo caso, o feito de esta-

ren inscritos no Censo de Residen-
tes Ausentes inhabilítaos para coti-
zar á Seguridade Social agraria.

A pesar do elevado número
de cotizantes á Seguridade So-
cial agraria en Beariz e Avión,
apenas se rexistra actividade no
campo neses concellos e moito
menos entre os emigrantes en
Latinoamérica. 

Existe o temor de que a du-
plicidade que se localizou serva
para algunha irregularidade que
poda ter consecuencias electo-
rais ou que implique o cobro de
pensións en nome de emigrantes
que descoñezan ter cotizado á
Seguridade Social. No pasado,

nesta zona xa se detectaran casos
de persoas que percibían as xubi-
lacións en nome de cotizantes xa
falecidos. No caso dos emigran-
tes, a facilidade para que se pro-
duza esta irregularidade é maior.

Os obxectivos da investigación
son varios. Entre eles figura locali-
zar ás persoas que inscritas no cen-
so ao tempo que cotizan na Seguri-
dade Social, así como a quen reali-
za os pagamentos no seu nome.

Se os beneficiarios da cotiza-
ción á SS son conscientes da si-
tuación, témese que tamén sexan
vítimas dalgunha chantaxe para
que voten nun sentido ou noutro
nas eleccións. De feito, moitos

dos residentes ausentes que coti-
zan á Seguridade Social son asi-
duos votantes.

Un problema social

Con independencia da irregulari-
dade detectada, moitos dos emi-
grantes atópanse cun problema
que só é resolúbel mediante pro-
cedementos que non son lícitos.
A maioría deles desexaría poder
cotizar á Seguridade Social espa-
ñola para beneficiarse da súa
asistencia médica e dunha pen-
sión de xubilación cando chegue
a idade do retiro e retornen á te-
rra. Desgraciadamente, esta po-

sibilidade está vedada aos emi-
grantes, a menos que opten por
pagar á Seguridade Social agra-
ria de forma irregular.

O PSOE de Beariz incluíu no
seu programa electoral nas pasa-
das eleccións municipais recla-
mar das autoridades a creación
dun sistema que permita que os
emigrantes coticen á Seguridade
Social a pesar de estar a traballar
fóra de Galiza. A inestabilidade
económica nos países de destino,
nomeadamente en toda Latinoa-
mérica, fai que poder cotizar en
España sexa nunha necesidade
perentoria para garantir unha pa-
ga de xubilación.♦
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Este verán soportamos sen estoi-
cismo nin paciencia as máis altas
temperaturas de todos os tempos
aos que alcanza a nosa memoria.

Os ecoloxistas e quen o so-
mos, non por ciencia senón por
sensibilidade, afirmamos que o
perceptible quecemento da terra,
froito das nosas máis que dubi-
dosas andanzas, non é alleo ao devandito fenómeno,
que certamente non consistíu en simples picos de ele-
vación, que os temos todos os anos, senón nunha dila-
tada constancia de calor infernal, inspiradora de temo-
res e ata negros presaxios.

Ao fin Galicia se atopa coa súa vella fisionomía de
chuvias e verdes, e do noso ánimo desapareceron an-
gustias e temores.

A política tamén tivo picos, que non fuxiron, se-
nón que se manteñen, algúns enconadamente. O cli-
ma contaxiouna, e o tempo tan só curou parcialmen-
te os temores dos cidadáns.

Fagamos curto resumen de exemplos.
O PP atopábase coa necesidade, froito da renuncia de

Aznar, de buscar e atopar o seu sucesor. E fíxoo con só-
lida unidade, rapidez e eficacia na persoa de Mariano
Raxoi Brei, neto do insigne autonomista Rajoy Leloup.
Trátase dun político preparado, moderado, xestor, con
experiencia e capacidade de diálogo. Esto non o digo en
tan so, senón a xeneralidade dos comentaristas políticos.

O BNG vese en idéntica necesidade e inmerso ple-
namente no proceso de substitución de Beiras, un vete-
rano e ilustre político, do que moitas veces discrepei no
Parlamento de Galicia e noutros foros, pero ó que sem-
pre respectei.

O achado de quen, ao menos, manteña o listón na altu-
ra de Beiras non lle resultará tarefa doada o BNG, que terá
que sacar a relucir moito sentido de responsabilidade e re-
nuncia para que, do lance, non pervivan feridas incurables.

Pola súa banda o PSOE milita nunha gravidade sin-

gular. Cando parecía que tiña claro o proxecto que ía
ofrecerlles aos cidadáns, supremos e inapelables xuíces
en democracia, sucede que nos confunde con ambigüi-
dades e inestabilidades, e con idas e vidas que aparen-
tan froito do seu afán (¿ou necesidade?) de satisfacer as
contraditorias ofertas electorais dos varóns territoriais,
en aspectos esenciais da vida política.

Paso por alto exemplo como o do Plano Hidrolóxico
Nacional, respecto do que os socialistas predican acep-
tación e bondades en Castilla-La Mancha, Extremadura,
Valencia ou Murcia e pola contra demóstrano en Aragón
ata o punto de acudir ás institucións europeas para im-
pedir o seu financiamento e execución, en actitude inso-
lidaria cos demais e incluso co propio Aragón.

Esquezo tamén as súas contradiccións en materia de
impostos, cando anuncian a conveniencia de rebaixalos,
e logo, cando o fai o PP repetidamente, atopámonos coa
oposición contundente e sen alternativa do PSOE.

Igualmente omito a escasa coherencia e falta de uni-
dade e de dirección que supuxeron os casos de Navarra,
Marbella e, especialmente, da Asemblea de Madrid.

Pero o que non podo ou non debo calar desde a miña
condición de cidadán, é que a estas alturas non saibamos
cal é o modelo de organización territorial do Estado que
propugna o PSOE, a pesar de levar nas súas siglas, como
esencial elemento identificador, o título de Español.

Cando pensabamos que ese modelo non era outro
que o deseñado no bloque constitucional, xurdiu coa
novidade de que procede a modificación de certos Esta-
tutos de Autonomía, como o de Cataluña, Valencia e

Andalucía, creando así un tertium
genus de privilexiados. E enga-
den neste tortuoso camiño que é
aspiración do PSOE resucitar
estatutariamente o antigo reino de
Aragón, integrado dentro de Es-
paña, por Aragón, Cataluña, Va-
lencia e Baleares.

E cando lles critican que eses
movementos van a alentar os proxectos modificativos e
secesionistas do Lehendakari Ibarretxe, entón, contra-
dictoriamente, din que o Estatuto vasco non entra den-
tro dos seus afáns de alteración.

En resume, ningún é capaz de precisar a liña filosó-
fica que anima as modificacións que predica o PSOE, e
menos o resultado das mesmas. Porque ¿ónde está o lí-
mite das modificacións? ¿Serían definitivas ou un paso
tan só no camiño doutras que, ao cabo dos anos, alguén
tivese a xenialidade de reclamar? ¿Cal sería en todo ca-
so o núcleo esencial das facultades do Estado que lle
permitise cumprir coas súas obrigas e especialmente,
coa máis fundamental, reseñada no nº 1 do art. 1491 da
Constitución, ou sexa, garantir a igualdade de todos os
españois no exercicio dos dereitos e no cumprimento
dos deberes constitucionais?

Por moito que queiramos pechar os ollos, resulta in-
discutible que o PSOE introduciu na súa doutrina o cul-
to á inestabilidade, tanto máis anacrónica como que ten-
ta de resucitar un suposto reino medieval.

Houbo en momentos álxidos e inesquecibles da nosa
historia recente consensos constitucionais e estatutarios
nos que participamos con sentido da responsabilidade,
renunciando solidariamente a unha parte das nosas ide-
as. Incluso España recibiu a admiración de cantos desde
o exterior observaban a súa evolución política. Todo iso
constitúe bagaxe común de todos os cidadáns e vén ser
garantía de estabilidade e tranquilidade. Todo demasia-
do importante, engado, para que a estas alturas o poña-
mos en perigo con veleidades e anacronismos.♦♦

Tempo de calores
VÍCTOR M. VÁZQUEZ PORTOMEÑE

A masiva participación e a im-
plicación de todos os sectores
sociais pontevedreses fai que
poidamos falar da irreversible
consolidación da Feira Franca
que nesta IV edición ademais
da dimensión lúdica e gastro-
nómica, profundou na recupe-
ración da memoria histórica e
no aspecto comercial desde un-
ha concepción diferente á que
nos teñen acostumados os dis-
tintos mercados medievais que
están a proliferar no calendario
festivo galego.

En Pontevedra os postos de
produtos están a cargo do peque-
no comercio local ou de aso-
ciacións e non de grandes em-
presas temáticas dedicadas a ex-
plotar estes eventos. A gastrono-

mía tamén corre en grande parte
á cargo dos postos de hostalaría
habitual que se engalanan para a
ocasión, realizando menús espe-
ciais con pratos de época. Pois é
unha viaxe no tempo e non espa-
cio, e o fundamental é a posta en
valor da zona monumental.

Na preparación da feira
Franca realizasen traballos de
investigación e rehabilitación

da historia, cultura e gastrono-
mía medieval pero sobre todo
de divulgación a través de cur-
sos de danza, confección de tra-
xes, cociña, etc... de todos estes
coñecementos implicando a
asociacións veciñais e entidades
de base. Moitas delas inicial-
mente obedeceron ao impulso
municipal pero neste momento
comeza a abundar as iniciativas

espontáneas de distintos colecti-
vos sociais que abranguen a to-
do o espectro social (desde o
Casino ata á CIG).

Con esta feira rememórase a
que tiña lugar na Pontevedra a
partir do ano 1467 en virtude
dun privilexio real que autori-
zaba a celebración dunha feira
de longa duración (30 días) na
que as actividades mercantís es-

tiveran exentas de impostos.
Pero a recuperación non ten un
interese exclusivamente arque-
olóxico senón que permite dar
un pulo a promoción dun dos
espacios históricos mellor con-
servados da Galiza.

O Concelleiro de Cultura,
Luís Bará, a pesares do éxito
que alcanzou, anunciou a inten-
ción de mellorar algúns aspec-
tos entre os que sinala un maior
rigor histórico dalgunhas recre-
acións. Quizais se refira a que
abundaban moitos nobres e clé-
rigos entre os asistentes e pou-
cos labregos e mariñeiros, cousa
que de ser así non explicaría a
puxanza económica da boa vila
naqueles tempos que agora se
lembran.♦

A Feira Franca consolidada
XOÁN CARLOS GARRIDO

O mercado medieval consegue unir o comercio da cidade na defensa do centro his-
tórico a través dunha festa que traslada o viaxeiro aos sabores e aromas do século XV.

Pontevedra

As mesmas persoas figuran como cotizantes á Seguridade Social

Detectadas irregularidades
no censo de residentes ausentes en Beariz e Avión

●
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Os veciños encargaron o estudio
dun proxecto alternativo a un
equipo de enxeñeiros. Pola súa
banda, o alcalde de Teo, o popu-
lar Armando Blanco, compro-
meteuse antes das eleccións a
apoiar os veciños nas súas de-
mandas. Tras saír reelixido en-
cargou que o concello fixese un
estudio alternativo. Ambos os
dous proxectos substitutorios ti-
ñan un custe menor que o da
Consellería de Ordenación do
Territorio, Obras Públicas e Vi-
venda.  

“O trazado proposto polos
veciños non afectaba practica-
mente a ningunha vivenda. Ade-
mais, supuña un aforro de case
44 millóns de euros (uns 7.320
millóns das antigas pesetas). O
tramo que a nós nos interesa mo-
dificar, o que destrúe estas seis
aldeas, consta de 9 quilómetros.
Os cálculos dos enxeñeiros con-
tratados por nós son de que neses
9 quilómetros, seguindo o traza-
do que nós propoñemos, aforra-
ríanse 6 millóns de euros. O
Concello fixo tamén outro estu-
dio que daba un resultado moi
parecido”, afirma o presidente da
Asociación de Afectados, Casi-
miro García. Os representantes
dos veciños solicitaron unha reu-
nión co Conselleiro Alberte Nú-
ñez Feixóo para trasladarlle as
súas propostas. Feixóo non aten-
deu a petición e no seu lugar en-
viou ao Director Xeral de Obras
Públicas, Agustín Hernandez.
“Non escoitou a nosa postura.
Dixo que a Consellería non o
consideraba oportuno e que os
veciños non podían gobernar”,

afirma Casimiro García.
Os afectados expresáronlle o

seu malestar ao Director Xeral ao
considerar discriminatorio o trato
recibido pola Consellería en com-
paración cos veciños de Ames.
“Alí os veciños presentáronlle un
plano alternativo e foi aceptado
pola Consellería e iso que o estu-
dio estaba peor preparado que o
noso. A Xunta variou o trazado
nun 90%. Trasladámoslle ao al-
calde esta negativa do Director
Xeral porque son do mesmo par-
tido e el comprometeuse a axu-
darnos”, explica García. 

O Director Xeral, Agustín
Fernández sostén que a cuestión
non é política nin económica.
Sen embargo, para os veciños do
lugar “ten que ser unha cuestión
de especulación. Esta é unha zo-
na de moito crecemento e debe
haber algún interese oculto, aín-
da que non dispoñemos de pro-
bas”, explica Elvira Souto, que
ten unha casa preto de onde vai
pasar a nova estrada. “Aquí está
a facerse concentración parcela-
ria por un lado e a Xunta está ex-
propiando polo outro. Deste xei-
to os nosos terreos non valen na-
da porque moitos quedan afecta-
dos”, conclúe Souto.

Agustín Fernández anuncia
mobilizacións “para que todos os
veciños de Teo e de Santiago sai-
ban o que está a ocorrer. Hai
xente do lugar que pensa que lle
van a expropiar a un bo prezo.
Para nada, os pagos serán raquí-
ticos e chegarán tarde. Sabémolo
polo que nos teñen contado veci-
ños de preto da Estrada, que nos
comentaron que cobraron 400

pesetas o metro cadrado”. AAso-
ciación de Afectados pola va-
riante C-541 afirma non opoñer-
se á construcción da nova vía.
Sen embargo, opinan que “esta
estrada non vai solventar os pro-
blemas de tráfico, porque o ver-
dadeiro embotellamento chega
na rotonda da Galuresa de San-
tiago e no Castiñeiriño. No resto
da estrada os coches flúen con
normalidade”, engade Casimiro
García.

“Esixímoslle ao Conselleiro
que nos dea unha explicación de
porque insiste en manter esa pos-
tura. Presentamos máis de 2.500
alegacións e dous proxectos al-
ternativos avalados por 2.500 si-
naturas. Non aceptamos a res-
posta do Director Xeral, dicindo
que non considera oportuno con-
testarnos”, apunta o presidente
dos afectados. De feito, o seu se-
guinte paso, segundo declaran os
veciños da zona, será tomar me-
didas legais. “Teremos que gas-
tar os cartos e meter á Xunta nos
tribunais se non modifican a súa
postura”, conclúe García.♦
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Guisa e Napo UXÍA E BRAIS

AVOA!
TEÑO UNHA MATERIA

NOVA!
ÉCHE BEN VELLA! Exemplos

LOIS DIÉGUEZ

Detrás do modelo organizativo de cada partido e dos mé-
todos de eleición dos seus representantes existe sempre
unha idea para organizar a sociedade. Tantos partidos

hai, tantas outras fórmulas se apresentan. Curioso que o vo-
cábulo elixido para o caso de mudar candidato ou represen-
tante, por case todo o mundo, sexa o de “sucesión”, o cal nos
mete xa de pleno nesa idea monárquica resesa, ou nunha fór-
mula que por si mesma racha de princípio a idea do colectivo.
Uns optan por aceitar a fórmula do dedo: o que sae deixa xa
o seu sucesor posto (agora si vai ben iso de sucesor). Outros
iniciaron un proceso que deron en chamar  de “primárias”,
modelo ben diferente ao do dedo, pero que apenas durou por
intromisión directa dos intereses “familiares”. E os terceiros,
limpamente, abren prazos para que calquera militante poda
optar pola persoa ou persoas que máis considere. Que arredor
desta última fórmula se estexan a criar demos e infernos e ca-
tástrofes indica até que ponto ese espíritu democrático non
entrou ainda nos sacrosantos poderes do mediático, verdadei-
ros monarcas deste novo reino chamado hipocrisia.♦

Subliñado

Veciños de Teo presentaron dous proxectos alternativos menos custosos

A Xunta négase a variar
o trazado dunha estrada que arrasa seis aldeas

RUBÉN VALVERDE
Luci, Oza, Castres, A Torre, Devesa, Penelas e Tras o Eixo,
aldeas de Teo que pronto desaparecerán parcialmente ao
quedaren afectadas polo trazado da vía rápida que constitui-
rá a alternativa á C-541. A Xunta argumenta que a obra é
necesaria para desconxestionar a entrada a Santiago dos co-
ches procedentes do vieiro da Estrada. O proxecto planificou-
se hai dous anos, pero os veciños da zona piden unha modifi-
cación do trazado porque alomenos hai vinte casas afectadas.

PACO VILABARROS
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Miles de galegos precisan dun novo medio
de comunicación

A NOSA TERRA
¿Estás disposto

a axudar?

A Xunta Xeral de accionistas de Promocións Culturais Galegas S.A.
celebrada 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 suscrición que chega ata setembro de 2003.

AMPLIACIÓN DE CAPITAL

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

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

■ 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. 

O custo
das
decisións
políticas
MIGUEL BARROS

Estamos afeitos a ouvir
tallantes afirmacións acerca
da maldade dos actos de go-

berno e poucas veces
escoitamos opinións laudatorias
atribuídas aos que toman
decisións en representación da
cidadanía. De acordo con esta
xeneralización concluímos que
os gobernos dan mais disgustos
os gobernados que satisfaccions.
Ben é certo que gobernar é
resolver, pero resolver non
implica acertar, pois o grao de
acerto dunha decisión política
depende da opinión que desta
teña a opinión pública.

O goberno municipal
decidiu recentemente  non tomar
en consideración a petición da
directiva da S.A.D. Real Club
Celta de afrontar un gasto non
contemplado  no Convenio que
actualmente regula as relacións
entre o Clube de Futbol e o
Concello. Aínda que a directiva
do Celta discrepa dos criterios
mantidos polo goberno, cómpre
ter en conta  que alardear de xe-
nerosidade a conta do erario pú-
blico sería pouco responsable.

Afrontar os custos da
decisión forma parte das cargas
que han padecer aqueles que te-
ñen o privilexio de transformar
as súas vontades en vontade
política da maioría, polo tanto
ben sería lembrar que os fondos
que a cidade ten destinados o
apoio do R.C.Celta constan nun
Convenio que define o límite
entre interese xeral e liberalida-
de. A partir das estipulacións do
documento de referencia o
goberno ten obriga  de
respectalas e se tal cousa non
fai rompe o equilibrio estabele-
cido a favor dunha parte que,
con todos os respectos, xestiona
lexítimos intereses privados.

A cidade ten a disposicón do
clube un patrimonio importante.
Responde, coida e asegura a
idoneidade dos campos deporti-
vos para as necesidades da com-
petición, pero resulta inxustifica-
do destinar unha partida á reali-
zación dunhas obras derivadas
das esixencias da competición
europea, que paga con largueza
o importe dos gasto extra que
ocasiona. Alén do prestixio
deportivo, esta é unha das
razóns poderosas que estimula
os clubes a realización do máxi-
mo esforzo para acceder á honra
de disputar tales compromisos.

Aclarado isto, Vigo e o seu
Goberno Municipal desfrutan
con lexítimo orgullo de ver o
Celta  no cumio do éxito depor-
tivo, pero tal satisfacción colec-
tiva xa está valorada no que
atinxe á facenda municipal. Se
os gobernantes trasgreden o
pactado, sobrevalorando o que a
cidade ten estipulado, incurrirí-
an nun exceso de celo a conta
do erario público, conducta que
resulta mais lesiva para o intere-
se xeral  ca o risco político de
afrontar unha medida de gober-
no impopular.♦



Evidentemente non ocorre en to-
dos os lugares da Galiza nin se
pode xeralizar a unha práctica
total da mocidade galega.

Nos ámbitos rurais é onde se
atopan máis casos de mozos que
practican os xogos tradicionais.
Non hai unha idade concreta,
aínda que na maioría dos casos a
forza que requiren estes entrete-
mentos fai que os máis novos se
limiten a observar.

As mallas en Forzáns

As mallas é un xogo que conta
con moitísimos anos de tradi-
ción; a memoria pérdese no tem-
po cando se tenta averiguar a súa
orixe. Non é dos máis coñecidos,
mais semella rexurdir na zona
interior de Pontevedra, en conce-
llos como os de Pontecaldelas, A
Lama ou Fornelos de Montes.
Este novo pulo vén pola partici-
pación dos menos veteranos,
mozos e mozas, dende os deza-
seis anos aproximadamente.

Un caso concreto é o que se
está a dar en Forzáns, unha pe-
quena aldea que de súpeto está a
ver o seu adro repleto de xente
nova das parroquias de arredor.

O xogo consiste en tirar uns
paus cuns discos de ferro. A
puntuación depende dos paus
tirados e das mallas que queden
máis preto do pau en caso de
non derrubalo. O gañador é o
primeiro en acadar os 31 pun-
tos. “Semella fácil cando estás
como público, mais ao xogar
non é tan doado” afirma Nata-
lia, unha moza de Forzáns. A
súa opinión é compartida pola
maioría. Ao principio parece un
xogo sen dificultade, coma o
xoguete de encestar uns ariños
nun pau; mais a práctica fai que
uns e outros volten ao adro pa-
ra tentar conseguir unha mellor
puntuación.

De feito, chega a haber bas-
tante competitividade, até o pun-
to de haber pequenas rifas. “A
miña malla está máis preto”, ou,
“Tiraches a menos distancia ca o
noso equipo”, son expresións
que se adoitan escoitar no trans-
curso da partida. Non embargan-
tes, a competitividade non é o
termo que mellor define este xo-
go. Todo o contrario, agora reú-
nese xente de distintos lugares
para pasar un bo anaco ao aire li-
bre. “Antes xogabamos cada
equipo pola súa conta, mais ago-
ra estamos a organizar pequenos
campeonatos” di Iago, un rapaz
tamén de Forzáns. Entre os par-
ticipantes pódese atopar todo ti-
po de xente, mesmo estranxeiros
que queren probar a lanzar un-
has cantas mallas. “Gústame o
xogo, en Francia non hai algo
semellante, é unha pena”, afirma
Sandra, unha rapaza que pasa o
verán na Lama.

Ademáis, non é un xogo se-
xista,senón que homes e mulle-
res comparten o campo de xogo.
“Normalmente equilibramos os
grupos de maneira que haxa ra-
paces e rapazas en todos os
equipos” di Patricia, unha das
primeiras impulsoras das ma-
llas. Non embargantes, cando
está en xogo a vitoria das pe-
quenas competicións, as mulle-
res soen formar os seus propios
equipos. “Así xogamos mellor
porque podemos achegar os
paus e logramos puntuacións
máis altas”, di Pilar, unha xoga-
dora de Pigarzos.

Ademáis destes xogadores
novos, os máis veteranos aproxí-
manse ao adro para tentar dar al-
gunhas clases maxistrais. Nal-

gunhas ocasións son os que rea-
lizan as mellores tiradas, mais ás
veces quedan asombrados cando
ollan aos recén chegados tirar
varios paus nunha mesma xoga-
da. “Xa xogan
mellor ca nós”,
comenta un vello
do lugar. Rapa-
ces, rapazas, ve-
t e r a n o s ,
nais....todos con-
tribúen coa súa
tirada  para man-
ter en actividade
este xogo tradi-
cional.

Os bolos celtas
de Soutomaior

Outro xogo anti-
go que conta coa
garantía de so-
brevivir nos tem-
pos de videoxogos e conversas
internautas, é o dos bolos celtas. 

De novo a súa supervivencia
depende das xeracións recentes,
que neste caso tamén pulan por
manter un deporte senlleiro. Un
exemplo é a participación que
provocan na zona de Soutomaior.

“Os primeiros campeonatos

na zona remóntanse a décadas
atrás, mais o viño facía que
sempre remataran en grandes
liortas” conta un veciño do lu-
gar. A mala fama que colleu fixo

que a práctica se
fose perdendo a
partir dos anos
oitenta, mais Xo-
sé Lourenzo Vi-
dal fixo todo o
posíbel para que
a mocidade recu-
perase a tradi-
ción. “Organizou
torneos e volcou
todos os seus es-
forzos en arreglar
o campo para in-
centivar a partici-
pación”, afirma o
seu irmán Anto-
nio. Unha das ini-
ciativas é facilitar
os instrumentos.

“Calquera que queira probar os
bolos, pode pedilos no bar Tur-
co, situado preto da carballeira”
di un veciño. O único preciso é
un par de bolas de madeira de
buxo e nove bolos de madeira.
O xogador tira as pelotas dende
un pequeno foso; puntuan os
bolos que caian no chan. Aque-

les bolos que logren superar un
foso en forma de arco puntuan
dez puntos. “Tes que tirar moi
forte para conseguir que os bo-
los acaden a puntuación máxi-
ma” di Miguel, un xoven xoga-
dor dos arredores.

A diferencia das mallas, os
bolos celtas esixen máis forza,
por iso as mulleres soen acudir
como espectadoras. Non embar-
gantes, tamén hai xogadoras.
“Eu xogo co meu mozo, non tiro
tan forte, mais sempre consigo

algún puntiño” di unha rapaza.
Os bolos celtas son de gran

tradición nesa comarca. “Hai ca-
tro campos para xogar nos arre-
dores: en Moreira, Aranza, Cor-
tellas e o noso” di un xogador de
Soutomaior.

Ao igual que as mallas, a par-
ticipación non é exclusiva dos
veteranos, como tampouco o é
da xuventude. Un experto xoga-
dor comenta: “Aquí xogamos to-
dos, aprendendo uns de outros,
iso é o bonito do xogo”.♦
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A mocidade de moitas vilas volve aos deportes tradicionais

Mallas e bolos celtas na era da internet
MARÍA BOULLOSA

Nestes últimos tempos identifícase o tempo de ocio da xuventu-
de con longas horas navegando pola rede, nas cafetarías ou na
práctica deportiva. Semella que non desexan recorrer a outras
opcións e que a cadea xeneracional rompeuse hai tempo, mais
isto non é do todo certo. As mallas ou os bolos celtas son exem-
plos de continuidade na maneira de aproveitar o tempo libre.
Non son entretementos de vellos, senón entretementos antigos.

‘Os rapaces
xa xogan mellor
ca nós”,
comenta un vello
d´A Lama.

O pau e as mallas despois dunha tirada. Arriba, varios rapaces xogando unha partida
de bolos celtas.



MARÍA BOULLOSA
As concesións para o estabele-
cemento de canteiras repre-
sentan un exemplo da contra-
dición das políticas do actual
goberno galego. Por un lado
ofrécese a imaxe da necesaria
conservación da paisaxe e da
fauna. Por outro, esa conserva-
ción dá paso a unha destrución. 

En Forzáns, unha aldea do inte-
rior de Pontevedra, estáse a vivir
unha verdadeira revolución. O
motivo é a intención da empresa
Gesumi XXIde situar unha can-
teira no monte que pertence ao
Concello de Pontecaldelas e A
Lama. Este proxecto suporía a
desaparición dun lugar de impor-
tancia para a o patrimonio da hu-
manidade, sen falar do dano que
causaría nas especies do lugar. 

Neste caso, o impacto paisaxís-
tico únese á agresión sobre restos
arqueolóxicos. Hai algo máis dun
ano achouse un asentamento cas-
trexo de indudábel importancia. “O
que atopamos alí non son exacta-
mente castros, senón que é un mo-
numento único en Europa e no nor-
te Peninsular”, di o arqueólogo res-
ponsábel do descubrimento. El, que
prefire manterse no anonimato, e o
seu equipo abogan por unha inves-
tigación máis profunda, xa que a
súa ubicación espacial e temporal é
atípica. “O xacemento está datado
entre o século VIII a.C. até o II.a.C.
Durante ese tempo, na Idade de Fe-
rro, estes castros presenciaron di-
versas actividades. A xente que vi-
vía alí facía utensilios de cerámica,
cultivaba e tiñan animais”, afirma o
arqueólogo. Aínda non está total-
mente identificado, mais os investi-
gadores intúen que tamén puidera
haber unha especie de santurario.
Hai ben pouco acharon un castro
novo, pero a falta de financiación
obrigou o encubrimento do achado
e a paralización da investigación.
“Non obtivemos ningún tipo de
axuda económica por parte da Xun-
ta, por iso estamos obrigados a ta-
par os castros”. “Só podemos recu-
rrir á axuda do Concello, ou a Fon-
dos europeos”, di o arqueólogo.

A pesar desta carencia econó-
mica, o arqueólogo pensa voltar
coa axuda duns investigadores con
vocación. Non embargante, quizais
non precisen voltar. “Se o proxecto
da canteira sae adiante, quedare-
mos sen castros”, di unha anciana
de Forzáns. Isto non significa que
vaian derrubalos, pero sí traslada-
los. “Excavarían a zona e levarían
as pezas a outro lugar”, afirma o
arqueólogo. Esta medida alporiza
ao vecindario. “É o noso monte,
imos de cotío a pasear polo lugar.
Non teñen dereito a levarnos os
castros. Queremos estar tranquilos,
coma sempre”, di un veciño.

Os castros
non son os únicos afectados

Ademáis da perda dos castros, a
canteira suporía un tránsito conti-
nuo de maquinaria pesada, de rui-
dos, explotacións e excavacións.
“Un dos puntos de excavación es-
tá previsto a cen metros da miña
casa, non quero imaxinar no que
se vai aconvertir todo isto”, decla-

ra unha rapaza de Forzáns. Ade-
máis das molestias que supoñen as
obras aos habitantes, os animais e
a fauna serán os afectados máis di-
retos. “Van destrozar os manan-
tiais dos que bebemos e máis a
paisaxe. É unha agresión brutal
que está a vivir a zona do Suído.
De feito, tamén están aprobadas
máis de trescentas minicentrais
eléctricas”, afirma unha veciña.

O Grupo Ecoloxista Herba é
consciente dos ataques que está a
recibir a zona do Suído e arre-
dores. “A Xunta olvidou incluir

esta zona na Rede Natura 2002. Se
o fixese, sería máis dificultoso le-
var a cabo este tipo de proxectos”.
Curiosamente, xusto nesta zona
estanse a conceder licencias para
parques eólicos, canteiras e un sen
número de centrais eléctricas. 

“A colocación da canteria
nos montes do Ceo de Forzáns é
unha agresión a especies autóc-
tonas protexidas coma as tartara-
ñas, as aguias cobreiras ou os
matorrais húmidos”,  explica un
membro da asociación.

Ademáis, tamén influiría nas

especies que escollen este lugar
para refuxiarse en determinadas
tempadas.

A empresa solicitante do per-
miso non solicitou unha licencia de
explotación, senón de investiga-
ción. “A licencia de investigación é
moito peor, porque teñen o dereito
de facer o que lles pete durante tres
anos, sen a obriga de deixar o mon-
te como estaba”, di un veciño. Con
esta licencia a empresa recibe unha
especie de cheque en branco. “De-
cidirán o tempo preciso e as medi-
das necesarias. Se atopan o que

queren, o granito carrizo, queda-
rán. Se non o atopan, marcharán e
deixarán todo feito un cristo”, afir-
ma outro habitante de Forzáns.

Mais non é o único caso. No
Coto de Eiras, en Ventín, tamén
está aprobada unha licencia de in-
vestigación para outra canteira.

Segundo o Grupo Herba o úni-
co impedimento deste tipo de licen-
cias é un aval de 6.000 ou 12.000
euros para a reconstrución da zona.
Non embargante, a Xunta ten que
correr cos demáis gastos, o que en
moitos casos significa o abandono.

Forzáns mobilízase

Non todo son protestas nesta aldea,
tamén hai actuacións. “Elaboramos
unhas alegacións e recollemos fir-
mas para presentalas no Ministerio
de Industrias”, din Luís e Iago, ra-
paces da vila. Tamén comentan que
este proxecto foi un ataque polas
costas. “Soubemos del por casuali-
dade. Un veciño leu o asunto no
Diario Oficial de Pontevedra uns dí-
as antes de rematar o prazo para ale-
gar. Tiñan que ter avisado”. Outros
particulares tamén alegaron, inclui-
do o Presidente da Comunidade de
Montes, que según el tampouco
soubo nada até hai uns días. “Fun
falar con Perfecto, o alcalde de Pon-
tecaldelas e presentei unha alega-
ción.”. Segundo este alcalde, estes
temas van moi lentos e non hai que
alarmarse. Non embargante, algúns
veciños pensan que as cousas non
deben ir tan lentas cando non se pui-
do facer nada para evitar un parque
eólico. “Coa canteira aínda pode-
mos actuar, mais xa é imposíbel
desfacernos do parque eólico apro-
bado tamén no noso monte”, di o
dono dun negocio. “Deberían exis-
tir outros métodos de información
para que os afectados coñecesen o
proxecto con tempo dabondo”, di
outro traballador da zona. 

Esta impotencia fai que os veci-
ños se mostren precavidos e tamén
decididos a facer todo o posíbel por
defender o lugar. “As leis din que o
monte é noso ata un metro baixo te-
rra, e aseguramos que non van to-
car nin o primeiro centímetro”, de-
clara un dos máis firmes.

“Isto non será outro Covelo”,
di unha muller. Covelo é un con-
cello próximo onde non puide-
ron evitar a expropiación para
colocar unha canteira. “Cando
estás tomando algo no bar as ex-
plosións fan que os vasos e os
platos se movan dun lado para
outro”, comenta un veciño de
Pontecaldelas. As obras de Co-
velo están paralizadas debido ás
protestas, mais todo parece
apuntar a unha reapertura. 

De momento, en Forzáns aín-
da non está aprobado definitiva-
mente, salvo o parque eólico; por
iso os esforzos son máis necesa-
rios ca nunca. “Hai que poñer
unha forte oposición para que a
Xunta reformule a súa utilidade
pública. De non ser así, xa non
haberá nada que facer”. 

As alegacións presentadas
provocaron a paralización do
proceso. “Agora só queda agar-
dar a resolución. Esperemos que
non sexa a concesión”, declara
un partícipe das protestas.♦

Protestas veciñais pola destrución de lugares turísticos

Canteiras contra castros

Arqueólogos traballando no asentamento castrexo de Forzáns. 

Situada en Liñares, é unha das
máis fermosas da paisaxe gale-
ga. Presente tanto nos panfletos
da Galiza turística, coma nas
guías dos roteiros. 

Non embargante, moitos a co-
ñecerán por motivos distintos. Re-
centemente  sufriu outra das con-
cesións da Xunta para facer un en-
coro de aproveitamento hidroeléc-
trico. Os veciños de Liñares esti-
veron metidos en pleitos durante
trece anos, mais o pasado 31 de
xullo tivo lugar a resolución final
obrigando a unha expropiación
forzosa. “Decidimos pactar coa
empresa, a Sociedade Enerxética
da Lama S.R.L., porque ían ex-
propiar de todos xeitos”, declara
un veciño. “Nun principio, os ha-
bitantes de Xende tamén estaban
en contra do proxecto, mais logo
decidiron pactar. Nós seguimos
loitando, mais non puidemos facer
máis”, comenta un dos principais
responsábeis das alegacións. “Ao
final conseguimos que as fincas
fosen pagadas a 6 euros o metro
cadrado e a 2,10 euros os do mon-
te”, di outro afectado.

A ponte romana que está a
carón da fervenza non desapare-
cerá, mais é imposíbel ocultar
os camiños de acceso da maqui-
naria de traballo e os canos da
auga. Estas consecuencias nega-
tivas tentan encubrirse con cer-
tas compensacións. “Van arran-
xar a capela e colocarán mesas
de pedra”, comenta unha muller.

A xente de Liñares non sabe
que versión crer. “Apenas se nota-
rá, só quitarán a auga sobrante”,
din os máis optimistas. Non em-
bargante, os contrarios son doutro
punto de vista. “A fervenza deixa-
rá de ser o que era. Ven moita xen-
te de fóra para ver o salto de auga.

Agora xa non voltarán.”, di un ve-
ciño. “Quitarán gran parte do cau-
dal. Din que no verán non funcio-
narán as turbinas porque hai me-
nos auga, mais dá o mesmo. Unha
fervenza sen auga é coma unha
adega sen viño”, sentencia un dos
máis indignados co proxecto.♦

A fervenza da Freixa amenazada
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A World Fishing Exhibition
(WFE) configurouse coma un gran
centro de negocios da industria
pesqueira a nivel internacional na
que se atoparán máis de 700 em-
presas de 50 países. Un total de 13
países contarán con pavillóns que
agruparán as compañías nacionais
máis significativas do sector pes-
queiro. Aorganización agarda a vi-
sita de máis de 60.000 profesionais
de 112 países. O Xapón, Chile, Pe-
rú, Arxentina, O Brasil, Mozambi-
que, Namibia ou Sudáfrica son al-
gunhas das delegacións que prepa-
ran o seu desprazamento a Vigo co
gallo da WFE.  

Por primeira vez a Unión Eu-
ropea participará como exposi-
tor. A súa actividade na WFE
“tense que entender dentro do
marco da reforma da Política
Común de Pesca (PCP) adoptada
en decembro de 2002”, segundo
sinalou Franz Fischler. 

Pola súa banda, o conselleiro
de Pesca, Henrique López Veiga
nunhas declaracións ao xornal es-
pecial editado pola revista Indus-
trias Pesqueraspara o evento,
mostrou o seu interese en que se-
xa en Vigo onde a PCP cambie o
seu signo. O conselleiro tildou o
marco xurídico pesqueiro comu-
nitario de “paternalista e hipócri-
ta”e avanzou o interese da Conse-
llería por defender a iniciativa
privada á hora de estabelecer re-
lacións comerciais internacionais,
destacando o labor e os intereses
que as entidades pesqueiras ga-
legas teñen en terceiros países. 

A feira está organizada por
Highbury House Communications
a través da súa filial Nexus Media.
Este colosal conglomerado de co-
municación é o editor da revista

Worl Fishing Magazineque no seu
día deu difusión á primeira mostra.
A xunta de Galicia contribúe cun-
ha subvención á exposición de
700.000 euros mentras que a De-
putación de Pontevedra achega
108.000 euros. Á súa vez a Conse-
llaría de Pesca é un dos exhibido-
res máis importantes, reforzando
nesta edición a súa presencia. 

Programación paralela

Complementariamente, celebrara-
se a “IV Conferencia de minis-
tros” nas instalacións do Talaso
Atlántico, en Baiona. Pesca, co-
mercio e progreso nos países en
vías de desenvolvemento serán os
tres temas principais a abordar. A
primeira reunión ministerial tivo
lugar na WFE de 1985 conferín-
dolle deste xeito un carácter diplo-
mático á feira, que até daquela se
centraba nos aspectos técnicos do
sector. O problema da esquilma-
ción dos caladoiros e a busca de
novas relacións comerciais cos
países do sur foron dende entón os
dous grandes temas que polariza-
ron as discusións ministeriais. Ou-
tro tema destacado é a dicotomía
histórica entre a poxa por un mer-
cado absolutamente libre para os
produtos da pesca e a vinculación
entre recursos e acceso, da que sa-
íu o concepto de empresa mixta
como fundamental para evolución
da industria pesqueira. 

As cuestións polas que máis
interese mostraron os participan-
tes neste evento foron, dende a
primeira conferencia, as relacio-
nadas coas novas posibilidades de
negocio e explotación que se abrí-
an nos países subdesenvolvidos. 

Dentro da feira terá lugar ta-

mén a “I Conferencia mundial
sobre pesca en augas profundas”,
na que se presentará toda a infor-
macion sobre este tipo de pesca
dende o punto de vista da indus-
tria, a tecnoloxía, a xestión e a
lexislaxción. Pero sobre todo
tentarase definir o marco no que
se deben desenvolver e explotar
as especies en augas profundas
de cara á próxima conferencia de
Queenstown, en Nova Celandia.

Unha das novidades de Vigo
2003 e o “Punto de encontro” (Me-
eting point), organizado pola Cá-
mara de Comercio de Vigo, para
achegar os participantes da WFE
ás sedes das empresa galegas coa
fin de establecer contactos comer-
ciais. O “Punto de encontro” está
financiado polo plano Foexga da
Xunta e nel están implicadas o res-
to das cámaras galegas. A Cámara
de Comercio organizará visitas a
petición dos interesados a instala-
cións das empresas galegas duran-
te a celebración da exposición ou
en días próximos.

Pola súa parte, Xabier Aboi, se-
cretario de CIG Mar, lamenta que
non se programen actividades en
paralelo que atendan os aspectos
sociais da industria; “xa que se em-
pregan fondos públicos para sub-
vencionar a WFE deberíase apro-
veitar para realizar unhas xornadas
sobre as persoas. Os temas econó-
micos, os convenios colectivos, a
seguridade social, o imcuprimento
das normativas mínimas, a falla de
seguridade deberían ser tamén te-
mas a tratar”. Denunciou que a fei-
ra é unha plataforma para que as
grandes empresas multinacionais
sexan máis produtivas e monten
sucursais onde hai recursos, pero
non para manter caladoiros perma-
nentes para a flota galega. “O con-
selleiro fai demasiadas declara-
cións, pero esquiva os problemas e
ao final sempre acaba concordan-
do con Bruxelas: as vellas receitas
da desaparición sen buscar alterna-
tivas”, sinalou referíndose ás de-
claracións de López Veiga.♦

A liberalizacion
comercial a debate

MANUEL CAO

No Cumio de Cancún estanse a discutir os posibles avances na
liberalización do comercio internacional seguindo cos planos
programados na apertura da Ronda de Doha da Organización
Mundial de Comercio (OMC). As posicións negociadoras de
partida permiten agoirar desacordos graves debido á presión
que os grupos de intereses dos países máis poderosos do pla-
neta exercen sobre a opinión pública e os seus gobernos.

Globalmente, e en aparencia, o debate principal establéce-
se arredor das vantaxes ou inconvenientes da liberalización pa-
ra o crecemento económico mundial para desprazarse inmedia-
tamente á negociación pura e simple de contrapartidas entre
aqueles axentes que teñen cartas negociadoras e posicións de
poder que hai que respectar. Os abandeirados do libre comer-
cio ven aí a posibilidade de aplicar as enerxías e vantaxes com-
petitivas que os países menos desenvolvidos teñen en determi-
nadas pólas da produción de alimentos e materias primas. O
mercado dos países avanzados sería o destino das exportacións
daqueles países con recursos naturais e humanos idóneos para
producir os bens básicos da cesta da compra dos cidadáns dos
EE UU e da UE. Tales bens serían máis baratos, reducirían a
presión sobre os orzamentos públicos e facilitarían a creación
de actividade económica nos países pobres que reducirían a súa
débeda externa e poderían iniciar estratexias de desenvolve-
mento a medio prazo que acabarían por reducir as enormes di-
ferencias de renda entre países ricos e pobres. Para os damnifi-
cados, os países avanzados achegarían medios suficientes para
reubicar os excedentes laborais en actividades con maior con-
tido tecnolóxico mantendo o benestar social global. 

Esta perspectiva atópase con efectos colaterais que, na prác-
tica, fan complicada a súa posta en marcha. Por unha banda, os
colectivos prexudicados son politicamente activos e como é na-
tural contrarios a sacrificarse en nome de valores solidarios que
gozan de escaso predicamento como mecanismo central para
elaborar as propias preferencias. Todos somos solidarios se pa-
gan os demais. Doutra banda, as estruturas institucionais dos pa-
íses europeos e dos EE UU aséntanse arredor da interlocución e
representación fiable dos intereses dos propios cidadáns re-
frendada ao longo da historia e non existen razóns para abando-
nar os intereses propios e optar por unhas hipotéticas vantaxes
da liberalización comercial. Existe, tamén, a problemática da se-
guridade e autosuficiencia alimentaria moi valorada en momen-
tos de conflitividade sociopolítica como os actuais. 

En xeral, a liberalización do comercio avanza en momentos
de medre e optimismo económico e tende a reducirse cando as
oportunidades de negocio aconsellan defender con uñas e den-
tes as propias actividades vulnerando, se é necesario, acordos xa
asinados ou implantando mecanismos de protección máis ou
menos sofisticados. No Cumio de Cancún, a axenda negociado-
ra aborda outros moitos aspectos e problemáticas que requiren
unha análise moi específica e concreta. Habitualmente, as ne-
gociacións acaban en intercambios de intereses con concesións
mutuas resultando esencial que os sectores afectados participen
directa ou indirectamente na toma de decisións mediante a pre-
sión axeitada. Nas negociacións multilaterais e multisectoriais
non procede adoptar posicións maximalistas e simples senón
que hai que traballar cos matices, avaliar os efectos colaterais
dos acordos e desacordos, acadar apoios e incluír cláusulas de
garantía. A interdependencia económica e a pluralidade de
axentes e intereses contrapostos dificulta a negociación e a pro-
pia avaliación dos acordos polo que é imprescindible escoller
con precisión e acerto aquelas actividades polas que se vai apos-
tar e ter tamén en conta as inevitables contrapartidas negativas
en forma de sacrificios noutros sectores.♦

‘A postar por liberalizar os mercados
dos países do Terceiro Mundo

ten grandes impedimentos sociais
no Norte desenvolvido”

Entre o 17 e 21 de setembro a World Fishing
Exhibition recollerá as últimas novidades do mar

Vigo converterase no centro
de negocios do sector pesqueiro

A.N.T.
Un dos principais portos europeos ultima os preparativos para
a World Fishing Exhibition Vigo 2003, a feira internacional
máis importante da industria pesqueira. Esta convocatoria es-
tará centrada no desenvolvemento da pesca en augas profun-
das, a busca de novos sistemas máis eficientes e selectivos e a
preocupación por garantir a cualidade dos produtos pesqueiros.

O mundo da pesca acudirá a Vigo para a WFE. Na imaxe, intre da inauguración da edición do 1997.
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G. LUCA
A reforma da pesca de baixura
fracasa pola negativa da Con-
sellaría a fixar cos pescadores
as necesidades do sector. A re-
conversión pendente deberá
modernizarse para sobrevivir.

Areforma da pesca de baixura em-
barranca de novo. É a segunda vez
que López Veiga anuncia nos mes-
mos termos unha rebaixa drástica
do esforzo sobre a beiramar e vol-
ve pór en pé de guerra á mariñaría
que di que non é viábel unha re-
conversión con tanto estrago para a
continuidade da flota. Coma no in-
tento anterior, os pósitos rompen o
diálogo coa Consellería que final-
mente acepta unha negociación pa-
ra definir unha estratexia común. 

Igual que en tentativas ante-
riores do mesmo conselleiro, non
se discute a necesidade de acomo-
dar a capacidade de pesca aos re-
cursos nin a precisión dun censo
de flota que corresponda á reali-
dade. Das seis mil embarcacións
que pescan en augas someras a
metade están anotadas con ine-
xactitudes no que se refire á po-
tencia, eslora e propulsión. Sen
depurar e actualizar este censo
non hai actuación de goberno so-
bre a baixura que opere sobre pa-
rámetros reais. E aínda así, tanto o
sector coma a Consellaría recoñe-
cen que un pouco máis de retraso
e xa non seria preciso reforma
ningunha porque a pesca de beira-
mar, sen incorporacións da moci-
dade, está condenada a morrer.

No sector coidan que esta se-
gunda batalla contra gamelas e
planeadoras é unha proba de mal
goberno e non comprenden co-
mo a mesma formación política
pode repetir unha iniciativa con
idéntica formulación no prazo de
nove anos despois de ter renun-
ciado de feito á inspección, por
puro oportunismo electoral.

A reconversión pendente da
baixura arranca dende a instala-
ción da Autonomía co goberno de
González Laxe, un economista es-
pecializado na pesca que lanzou o
reto de mudar a arcaica extracción
na beiramar, abordo de lanchas ou
a pé, en cultivos mariños. Logo se
viu que esta planeada metamorfo-
se xaponesa dos mares interiores
convertidos en granxas non garda-
ba nada de proporción coa realida-
de do País. A capacidade de absor-
ción de emprego dos cultivos non
chegaba nin a unha décima parte
da poboación que vive da baixura.
Non só non había orzamento nin
vontade política para abordar unha
reconversión dez veces máis cara
ca do naval senón que nin sequera
se acertaba a formular un sistema
de participación na propiedade dos
propostos parques de cultivo.

Baixura de tonelada e media

Pero as durísimas e lonxanas críti-
cas do PP ao diletantismo de Laxe
atopan hoxe a súa amarga medida

nas pragmáticas de ida e volta de
López Veiga. A pregunta das con-
frarías é cómo se quer afundir unha
parte da flota artesanal sen afogar
aos que andan abordo. A resposta
da Xunta non é diferente da que
ven reclamando a comisión de Pes-
ca da UE para os barcos do Gran
Sol: reducir barcos, mellorar a
eficiencia de cada unidade e renun-
ciar a unha parte do esforzo pes-
queiro. Para amortecer o estrago
sobre o traballo e a producción, o
que as confrarías chaman o impac-
to social e económico da reconver-
sión, a Consellaría incentiva o salto
de desprazamento sobre a medida
límite interior de tonelada e media e
propiedade en común de armadores
que liquiden as vellas lanchas. Para
a Federación de Confrarías, esta
medida pode significar a liquida-
ción da pesca de baixura nas mares
de Arousa, Pontevedra e Vigo. 

A renovación de permisos de
explotación é outra causa de alar-
ma en toda a beiramar. A Conse-
llaría láiase de que a indulxencia
destes anos cos ilegais, lonxe de
producir un censo cabal no que os
dados inscritos correspondan por
fin á dotación técnica de cada bar-
co, non fixo outra cousa que au-
mentar as ilegalidades. López Vei-
ga volve anunciar un réxime de
sancións estricto; os que andan no
mar preguntan que se fixo coa
prometida inspección pesqueira
que precisamente por non aplicar-
se fixo norma das ilegalidades. A
relación de promesas non cumpri-
das na pesca, colgadas dende hai
anos no Canal Fraga da internet
(www.ppdegalicia.com/prog/ppes
.htm) alóngase aínda máis, a xuí-
zo das Confrarías: non se fixo na-
da polo control de vertidos en te-
rra e a flote; non se actuou contra
o furtivismo nin se cumpriu o pro-
metido esforzo en investigación
sobre a pesca de baixura. 

A interrogante de por que
monta agora de novo López Vei-
ga o cabalo da reconversión das
gamelas, ten diferentes respostas.

Naseiros de Arousa denuncian a
intención da Consellaría de usar o
mapa caciquil das subvencións do
Prestige como panca para mover
unha situación viciada de vello e
o PP librarse do estigma do fraca-

so rotundo que acompaña todas
as súas iniciativas na baixura. Un-
ha compaña que de feito se lle
aparece ao goberno Central nas
delegacións da Comisión de Pes-
ca cando se trata de normas e li-

cencias. ¿De que medidas pode
falar quen ignora as que debería
aplicar nos seus propios areais?
¿Con que autoridade pode falar
unha administración que tolera o
uso simultáneo de nasas e trasma-
llos, que admite o estrago de zo-
nas de alevinaxe e que contempla
impasible o aumento imparábel
do esforzo de pesca aínda que co-
ñeza a ruína dos recursos? 

Na visión dos traballadores, o
compromiso entre recursos e  ca-
pacidade de pesca non se pode lo-
grar só co castigo dos que andan no
mar. Lembran que na realidade o
goberno Fraga promete aos mari-
ñeiros unha inclemencia sanciona-
dora que non se aplica a si propia.
Por exemplo na asignación dos
planos de depuradoras urbanas pa-
ra as rías sobre os que a Comisión
da UE acaba de presentar unha de-
nuncia. Pasan os  recortes dos in-
vestimentos dos Fondos de Cohe-
sión en depuradoras (Vigo, por
exemplo, ten só unha que mal so-
porta a carga das outras tres pro-
xectadas e nunca realizadas) perdi-
dos en cataplasmas electorais para
apurar favores de caciques, pero
non pasa un trasmallo de máis.♦

Nº 1.095 ● Do 11 ao 17 de setembro de 2003 ● Ano XXVI

Os mariñeiros reclaman os fondos previstos
para depuración de augas, investigación e modernización de aparellos

López Veiga fracasa
por segunda vez na reforma da pesca de baixura

Os pescadores esixen un compromiso oficial para mellorar as súas condicións de traballo.           PACO VILABARROS



A.N.T.
O goberno de Gasteiz decidiu
interpoñer unha demanda con-
tra a Lei de partidos no Tribu-
nal Europeo dos Dereitos Hu-
manos. Para o gabinete vasco,
non hai condicións xudiciais ob-
xectivas para poder reclamar a
derogación dunha norma que
consideran anticonstitucional.

As razóns esgrimidas polo executi-
vo autónomo de Euskadi na pre-
sentación da demanda contra a lei
son as mesmas que xa indicara me-
ses atrás a vicelehendakari Idoia
Zenarruzabeitia para abrir dilixen-
cias para recorrer a norma interna-
cionalmente, unha vez que en mar-
zo rematou a posibilidade de face-
lo no propio estado, logo do fallo
favorábel do Tribunal Constitucio-
nal. Cualificada como lei parcial,
enfocada tan só a perseguir unha
conduta concreta –as actividades
de Batasuna–, a normativa podería
quedar en nada se desde o tribunal
se aceptan as razóns esgrimidas
desde o País Vasco.

Segundo a demanda presenta-
da en Estrasburgo, houbo unha
falta ao principio de equidade e
independencia na sentencia do
Constitucional, ao permitírselle ao

presidente do tribunal, Manuel Ji-
ménez de Parga participar na deli-
beración e votar o fallo final, a pe-

sar de ter manifestado publica-
mente o seu desexo de que Bata-
suna acabase ilegalizada. Ao mes-

mo tempo, vulnérase o principio
de que non se poden considerar
condutas delitivas nuns casos e

non noutros, caso da liberdade de
asociación, perseguida no caso
dos simpatizantes abertzales.

Ademais, a denuncia consi-
dera “ambiguo, impreciso e baru-
llento” o sistema de persecución
de condutas supostamente deliti-
vas, que impediu que se presenta-
sen listas electorais polo feito de
que algúns dos candidatos parti-
ciparan, antes da aprobación da
lei, en Batasuna. Tamén insiste a
demanda en que arestora a apli-
cación da normativa depende ex-
clusivamente dos criterios perso-
ais de cada xuíz, dada a indefini-
ción global do que representa un
delito e o que non na norma.

Para os partidos asinantes da
lei (PP e PSOE), a atitude do go-
berno vasco responde a unha de-
fensa a ultranza dos principios de
Batasuna e só significa un “paso
máis cara ao abismo da marxina-
lidade do PNV”, segundo un do-
cumento da executiva popular.

Dirixentes da extinta Batasuna
tamén criticaron a proposta, ao
considerala tépeda. Segundo de-
claracións recollidas polo xornal
Gara, o goberno composto polo
PNV, Eusko Alkartasuna e Izquier-
da Unida é “cómplice no esgana-
mento do ideario abertzale”.♦
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Un fallo positivo obrigaría o Estado a derogar a norma

O Goberno vasco denuncia a
Lei de Partidos no Tribunal dos Dereitos Humanos

Juan José Ibarretxe, á dereita, xunto co líder de ERC, Carod Rovira, é o primeiro Presidente autonómico que denuncia un Estado.

CÉSAR LORENZO GIL
A crise da Asemblea de Madrid
pasaralle factura principalmente
ao PSOE, se son certos os vatici-
nios das primeiras enquisas que
se fixeron ao redor da convoca-
toria de comicios anticipados pa-
ra o 26 de outubro. Rafael Si-
mancas e José Luis Rodríguez
Zapatero perden confianza cida-
dá como líderes sólidos.

A esquerda perdería as elec-
cións madrileñas de se celebra-
ren arestora. Iso é o que de-
fenden os primeiros estudos so-
bre intención de voto, a dous me-
ses dos comicios á Asemblea au-
tónoma. A pesar das reiteradas
denuncias dos socialistas dunha
trama inmobiliaria na que parti-
cipou o PP, os votantes perciben
que os causantes da crise dos
tránsfugas tivo máis a ver coa
crise case estrutural da Federa-
ción Socialista Madrileña.

As conclusións da comisión
parlamentaria que investigou o
abandono das cadeiras do PSOE

por parte de Eduardo Tamayo e
María Teresa Sáez non aclararon
apenas nada e deixaron no am-
biente político da capital unha
sensación, pouco profundada
mercé ao medio gas de agosto, de
descreto nas filas socialistas, es-
pecialmente na executiva que di-
rixen, alén de Zapatero, Jesús
Caldera e Xosé Blanco. Mais esta
situación, que se une á perda de
liderato de Simancas, é un proble-
ma sen solución antes do novo
chamado ás urnas, polo que cal-
quera “limpeza de cortes” na ara-
ñeira socialista terá que agardar
até marzo, para tampouco interfe-
rir na campaña pola Moncloa.

O único ‘enforcamento’ que
se puido culminar foi a sanción a
Cristina Alberdi, dirixente madri-
leña moi enfrontada á liña de Za-
patero desde hai anos, que tomou
protagonismo grazas ás súas crí-
ticas do xeito de levar a crise da
Asemblea, pronto estendidas ao
modelo territorial que se pactou o
31 de agosto en Cantabria. As di-

ferenzas de Alberdi foron rapida-
mente aproveitadas polo PP, que
puxo como exemplo para gober-
nar a comunidade a seriedade e
cohesión nas súas filas.

As contas de Aguirre

Se as enquisas non fallan e acaba
subindo ao poder Esperanza
Aguirre, Izquierda Unida, socio

in pectoredo PSOE en calquera
outra posibilidade de goberno,
xa anunciou unha fonda fiscali-
zación da súa actividade inmobi-
liaria. Segundo o partido que li-
dera en Madrid Fausto Fernán-
dez, o PP manterá a rede cliente-
lar especulativa que favorecera
Alberto Ruiz-Gallardón durante
o seu mandato, cun “par de be-
neficiarios máis, os futuros de-
sempregados Tamayo e Sáez”,
afirmou o candidato esquerdista
a estas eleccións.

Contodo, tamén é posíbel
que haxa unha gran cantidade de
voto oculto nestas enquisas. Se-
gundo os analistas, en comparan-
za cos resultados de maio, os
abstencionistas de outubro per-
tencerían maioritariamente ao
cupo de votantes do PSOE hai
uns meses. Isto ben podería sig-
nificar un sentimento de vergoña
ante a situación creada na mani-
festación pública do voto, non
unha negativa a facelo efectivo
finalmente.♦

A primeira enquisa sobre os comicios do 26 de outubro dan a Aguirre como vencedora

A abstención, principal aliada do PP nas eleccións de Madrid

Francisco Bravo, á esquerda, e Francisco  Vázquez, saíron indemnes da Comisión In-
vestigadora de Madrid.

Galicia.
Prehistoria,
castrexo e
primeira
romanización
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A muller mariña
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Memorial
do Infortunio

FRANCISCO CASTRO

Os Xoguetes
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Aínda que o prometido é débeda, o
certo é que aquí estou outra vez.
Lembrarán que os últimos aconte-
cementos de antes do verán sumí-
ronme nun pozo sen fondo e xurei
retirarme do mundanal ruído por
parecerme ao famoso frade, que
por algo estudei para cura no Lugo
da miña infancia. Pero o caso é
que, despois de dous meses de es-
quecemento e ledicia polo mundo
adiante, unha chamada do director
de ANT sumada a esa necesidade
que ten o xornalista de escribir ou
falar porque do contrario non exis-
te, fixo o milagre. (Tamén lles digo
que non fixo falta insistirme moito.
O amigo Eiré é moi convincente).
De xeito que aquí me ven, aso-
mando a caluga no bordo do pozo
e, mentres agardo outro pau na tes-
ta, voulles contar o que vexo e o
que sinto. Sinto o baleiro de dous
mestres e amigos: García-Sabell e
Borobó. De ambos os dous xa es-
tán escritas en ANT algunhas cou-
sas. Noutros artigos contarei as mi-
ñas vivencias a carón de dous per-
soeiros cos que tiven a sorte de
coincidir en diferentes etapas e es-
cenarios. Non esquezan que Boro-
bó vivía connosco neste Madrid
dos nosos pecados e inventou o ter-
mo de “Madrigallego” para os que
estamos cun pé aquí e o corazón
alá ou, se o prefiren, os que fomos

transplantados e enxertados dende
a choiva e a calma ata este acam-
pamento poboado de subsecreta-
rios. Envólveme o tufo a incenso
ao que recende a catedral do PP
despois das misas pontificais de
entronización do bispo auxiliar ele-
vado á sé arcepisbal, liturxias e ce-
rimonias transmitidas “urbi et or-
bi”. Eu sempre dixen que Raxoi
era o mellor que había no PP, por
talante e porque non ten necesida-
de de vivir da política, cousa im-
portante nos tempos que corren.
Pero esta opinión non escurece o
análise que a política do seu parti-
do, a dereita deste país, merece e
da que temos falado abondo nos
anteriores artigos. Tamén merecerá
comentarios máis detidos porque
algo coñezo o personaxe. Sigo far-
to de sentir noxo e vergoña polo es-
pectáculo dos dous partidos
maioritarios na Asemblea de Ma-
drid. Algún día haberá que escribir
fondamente desta ignominia. Xa
estamos en vésperas da repetición
dos comicios e a pantasma da abs-
tención voa por riba das cabezas
dos madrileños. Certamente nin-
guén ten maior responsabilidade
que os partidos. O sorriso malicio-
so de algúns inimigos da democra-
cia téntame para baixar outra vez
ao fondo do pozo. Escoito as gar-
galladas dos que mentiron e men-

ten a cotío no asunto do Irak  es-
toupar no oído da xente decente
porque mentres Blair e Bush teñen
que navegar co vento en contra, en
España aplaudimos coas orellas.
Porque, ao final, hai contratos de
traballo dunhas horas ou de  un día
e para os construtores e os investi-
dores en Bolsa o vento vai a favor.
“¡Adelante con los faroles!“ dicía
miña mai en castelán, supoño que
para reforzar o dito nunha lingua
que para ela era extranxeira e de
moito “ringorrango”. Non hai máis
que ler as sondaxe destes días. E
así, cando anuncian as obras faraó-
nicas de Ruiz-Gallardón (as catro
trorres máis altas de Madrid a ca-
rón da miña casa; o secuestro da
Porta do Sol durante catro anos e o
enterramento de parte da M-30) a
maior gloria  de Florentino, Koplo-
witz e compañeros mártires, xa se
poden imaxinar o que me pasa po-
los miolos. Moito van ter que tirar
por mín para que non caia outra
vez no negro burato. De momento
–e non quero facer a pelota– man-
tereime de ler os artigos de Suso de
Toro en ANT e da ledicia que me
produce saber que un gran xorna-
lista e amigo, Perfecto Conde, vai
ter presenza máis ampla ao incor-
porarse á redacción do periódico.
Sempre é un consolo , ¿non sí?.
Aínda que o panorama...♦

Panorama dende o pozo
MANUEL LOMBAO

O outono aproxímase ateigado de mudanzas. As vindei-
ras eleccións autonómicas e a proclamación de Raxoi
marcan os meses finais dun 2003 cheo de información.

Madrid

“El abismo atrae. Nuestros hombres van al centro, toman
parte en la política unitarista, y enredados con sus nego-
cios personales o egoístas se olvidan del pobre país que
agoniza y muere”.

Alfredo Brañas (1889)

“[Los gallegos] viven como las ranas, casi encharcados,
respirando humedad. Y cuando quieren secarse los hue-
sos –condición para que el gallego haga carrera en el
mundo– o suben a secárselos a la meseta castellana, o cru-
zan el mar en busca de fortuna a América. En un caso
suele llegar a ministro y cacique máximo, en el otro a
millonario”.

Miguel de Unamuno (1922)

Políticos galegos en Madrid
¿Que fixeron?

¿Foron útiles para Galiza?

O pacto galego
na construcción

de España

MANUEL VEIGA

O lugar no que atopará resposta
a estas preguntas.

A NOSA TERRA

Informar
custa…

o cárcere
C. LORENZO

Taiser Alouni pasou de dar con-
ferencias na Universidade de
verán de El Escorial a pisar a
mesma cela na que outros xor-
nalistas (Martxelo Otamendi,
director de Berria, por exem-
plo) sufriron os rigores de que-
rer informar. O que fora corres-
pondente da canle qatarí Al-ja-
zira en Afganistán e Bagdad
conseguiu zafarse dos bombar-
deos norteamericanos mais non
puido fuxir da ansia de prota-
gonismo internacional de Bal-
tasar Garzón. Disque o maxis-
trado pretende con esta acción
gañar o aprezo da CNN e utili-
zar a poderosa maquinaria me-
diática estadounidense para
conseguir algún cargo de fama
internacional, como o de secre-
tario xeral das Nacións Unidas.

Se a sona do maxistrado se
cimenta en profesionais tripa-
dos, a mensaxe é clara: se vos-
tede defende un tipo de infor-

mación alleo ás comenencias
do poder, pode pensar en que o
esperan os grillóns. Así lles pa-

sou aos que argallaran Egunka-
ria. E naquel caso, nin sequera
os seus colegas puideron erguer

Taiser Alouni ten casa en Granada, onde traballou para EFE.



A.N.T.
Ademisión de Abu Mazen e a to-
ma de posesión de Abu Ala non
impediron a ofensiva militar is-
raelita contra os territorios pa-
lestinos. No nome da loita contra
o terrorismo suicida, o goberno
de Sharon dinamitou calquera
oportunidade de salvar o proce-
so de paz da ‘Folla de ruta’.

Abu Mazen tivo que presentar a
súa demisión presionado polos lí-
deres máis influentes na socieda-
de palestina. Encargado case
mecanicamente por Ocidente pa-
ra liderar unha transición do ara-
fatismo allea aos intereses da po-
boación, fracasou porque nin
puido gañar a confianza dos seus
nin logrou que os EE UU, princi-
palmente, acabasen cos ataques e
demolicións do exército israelita.

Iasir Arafat, condenado ao os-
tracismo pola diplomacia interna-

cional, demostrou nesta crise ins-
titucional contar con todo o poder
da liña laica e progresista palesti-
na. O seu peso político foi recoñe-
cido por todos, incluso polos seus
inimigos de Hamas e demais gru-
pos islamistas. Entrementres os
estranxeiros colocan a súa cabeza
na gabeta, a sociedade árabe esí-

xelle que tome de novo as rédeas.
Nesta volta ao cabalo de man-

do encádrase a escolla de Abu Ala
como novo primeiro ministro.
Compañeiro de Arafat e de Ma-
zen desde hai décadas, compartiu
co seu antecesor responsabilida-
des nas negociacións de Oslo no
1993 e gañou respecto grazas ao

seu nomeamento como presiden-
te do Parlamento palestino, posto
no que estivo até agora. 

Dotado da plena confianza do
presidente da Autoridade Na-
cional Palestina e ben visto na
UE, Israel pretende amargarlle a
súa chegada ao poder. No nome
da loita contra o terrorismo, o
exército hebreo bombardea a co-
tío diferentes barrios dos territo-
rios ocupados e leva asasinados
media ducia de supostos dirixen-
tes de Hamas. Mais a estratexia do
primeiro ministro Ariel Sharon
non ten os resultados agardados.
O pasado 9 de setembro dous
atentados suicidas en Tel Aviv e
Xerusalén causaron doce mortos e
trinta feridos. A resposta anuncia-
da foi a demolición do edificio on-
de mora a súa familia. Neste caso,
ademais, podería decretarse o des-
terro de Arafat e a negativa a
aceptar o novo goberno de Ala.♦
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Arafat
G. LUCA

¿Cal é o delito polí-
tico de Arafat, se
se pode saber?

Unha semana máis de
demolición e xenocidio en
Palestina pon a megafonía
do pensamento correcto a
tremer de insultos contra o
presidente da autoridade
en trámite. Anoto viejo
galápago, autócrata,
cabezón e falso entre
moitos máis.

Na interpretación dos
que así mostran a súa
paciencia terminada con
Arafat, a última proposta
de paz estaba case feita de
non estorbar o Presidente
palestino o camiño do
primeiro ministro Abu Ma-
cen. Unha rifa entre os des-
pachos do piso principal e o
sobrado da sede de goberno
palestina, teríamos que
crer, se non fose que a tal
casa de goberno son só as
ruínas dun edificio levanta-
do con cheques da UE e fu-
rado a cañonazos polos tan-
ques do Estado de Israel. O
duelo entre güelfos e xibeli-
nos debeu ser no que queda
do soto da casa, entre
garrafas de auga e luces ali-
mentadas con baterías por-
que o agocho de formigón
está aínda cercado polo
exército que manda o xene-
ral Ariel Sharon. 

O non o queremos señor
Arafat que agora lanzan
Estados Unidos e
Inglaterra, con golpes de
cabeza de aprobación de
Italia e España, fora en
1970 o váiase señor
Habasch, a imposición bri-
tánica e norteamericana de
os palestinos botaren ao
seu líder o doutor George
Habasch, fundador da
Fronte para a Liberación
de Palestina, como
condición para discutir nas
Nacións Unidas a xustiza
da terra ocupada, da auga
roubada, dos camiños
tancados e dese mundo de
exiliados palestinos que
mantén o corpo árabe nun-
ha tortura sen fin.

Arafat foi ao doutor Ha-
basch o que hoxe querían
que fose Abu Macen para
Arafat. Recibido por unha
parte dos palestinos coma un
valido dos padriños occiden-
tais da ocupación, Arafat le-
vou a causa do seu povo á
ONU (británicos e
norteamericanos xa
procuraron que non servise
para nada) e hoxe o seu
retrato está na maioría das
casas, ou do que queda
delas, de Gaza e a Ribeira
Oeste do Xordán porque é
un símbolo da loita heroica
dos palestinos pola indepen-
dencia. 

Digan en cantas casas
españolas e británicas hai
retratos deses dous grandes
líderes, de nome Blair e Az-
nar. En moitas cociñas de
Londres xa comeza a haber
algúns cartaces de Blair,
pero é con foto de fronte e
de perfil.♦♦

GUILLERMO SANTOS. ROMA
Berlusconi pretende retomar o
pulso diplomático internacional.
Ademais de garantir máis petró-
leo ruso circulando polas costas
galegas, o primeiro ministro ita-
liano pretende rachar definitiva-
mente a ONU para poder intervir
en países “tiranizados”.

A quinta que posúe Silvio
Berlusconi na illa de Sardeña
serve neste final de verán de lu-
gar de encontro de políticos es-
tranxeiros. O español José María
Aznar compartiu diante do seu
homólogo italiano o momento de
relevo político no PP e avogou
por manter a fronte dos Açores,
no que o Cavaliereficou ausente
moi ao seu pesar. Unha vez libe-
rado da presión cidadá en contra
da guerra e amparado no mante-
mento da súa popularidade, é ho-
ra de dar pasos definitivos para
fortalecer o eixo proestadouni-
dense en Europa ao tempo que
dá xiros noutras direccións.

Mostra diso é o cerimonial da
entrevista con Vladimir Putin,
presidente da Federación rusa.
De fondo, nesta visita subxace o
desexo italiano de incrementar
as importacións de petróleo ruso
para non depender case en exclu-
siva do fluxo de cru libio. Isto ha
significar, entre outras cousas,
que moitos máis petroleiros ori-
xinarios do Mar Báltico pasarán
a rentes das costas galegas. 

Berlusconi negociou con Putin
e Aznar a creación dunha ‘comu-
nidade de democracias ociden-
tais’, comandada polos EE UU,
que englobaría a UE e a Rusia nun
real cambio da política interna-
cional. Segundo o premier italia-
no, cómpre superar o asemblearis-
mo das Nacións Unidas, rachar o

principio de soberanía nacional
nas “ditaduras do Terceiro Mun-
do” e propagar unha serie de “in-
vasións humanitarias” que terían
como resultado o desenvolvemen-
to económico e dos dereitos huma-
nos en moitos países tiranizados.

Este desexo, na boca da mes-
ma persoa que acusou os xuíces
de sufriren “trastornos mentais”
e de seren “antropoloxicamente
diferentes do resto da Humani-
dade”, pode parecer polo menos
estraño. 

No plano interno, Berlusconi
debe lidar coa súa enésima crise
de coalición. O Parlamento in-
vestigará nos próximos meses a
denuncia de altos cargos do go-

berno sobre usos ilícitos das axu-
das públicas para cooperación
internacional. Segundo as inves-
tigacións (xa iniciadas en 1990
pola xornalista Ilaria Alpi), os
2.000 efectivos do corpo expedi-
cionario italiano reciben finan-
ciamento do Ministerio de Asun-
tos Exteriores, que llo filtra ao de
Defensa sen mentalo nos orza-
mentos. O tema é grave. Hai que
lembrar que a propia Alpi mo-
rreu asasinada en Mogadixo (So-
malia) xunto cun cámara cando
descubriu que os barcos que car-
gaban supostamente axuda hu-
manitaria, facían contrabando de
armas para os señores da guerra
de todo o corno de África. 

A quenda de Bélxica

O último dedo no ollo da diplo-
macia internacional meteuno o
goberno Berlusconi en Bélxica.
Logo de que o primeiro ministro
decidise cesar todos os direc-
tores de centros culturais italia-
nos no exterior con ideoloxía di-
ferente ás do oficialismo, o go-
berno belga pediu que se readmi-
tise a Sara Miori, responsábel da
sede de Bruxelas. Isto sentou
moi mal a altos cargos da Liga
Norte –partido ao que pertence a
agora nomeada para ese posto,
Pia Luisa Bianco–, que trataron
os belgas por “patéticos, fanáti-
cos e snobs”.♦

Os EE UU liderarían unha comunidade de democracias que superase a ONU

Berlusconi demanda lexitimar
as invasións de países con ditadura

O goberno de Abu Ala, mellor aceptado pola sociedade

Desconcerto palestino
ante a escalada militar israelita

Silvio Berlusconi converteu a illa de Sardeña nun foro diplomático internacional improvisado.

Os servizos sanitarios israelitas víronse desbordados logo dos dous atentados.



ALEJANDRA GARRIDO
“Hai unha clara instrumenta-
lización do Islam por parte
dos EE UU, aínda que a tácti-
ca pódeselle volver na súa
contra”. Así opina Carlos Va-
rea quen visitou Bagdad co-
mo brigadista en plena ope-
ración ‘Conmoción e pavor’. 

O profesor Varea, membro do
Comité de Solidariedade coa
Causa Árabe, viaxou ao Irak du-
rante a campaña a prol do levan-
tamento das sancións interna-
cionais ao país. Nesta conversa
comeza falando do armamento
que utilizaron os americanos.
Antes de que entrasen as tropas,
na parte norte de Bagdad usouse
armamento de nova tecnoloxía
contra a Garda Republicana.
“Moitos sanitarios que asistían
os feridos puideron ver bastantes
cadáveres sen feridas”, afirma.
“Si que se usou, despois, arma-
mento convencional, artillaría,
armas longas... pero a munición
dos helicópteros e avións ía re-
vestida con uranio retardado.”

A utilización deste tipo de ar-
mas trae como consecuencia, co-
mo se viu no 1991, as malforma-
cións en nenos en xestación e,
sobre todo, aumento dos casos
de cancro. “Arestora hai conta-
minación radiactiva en determi-
nados puntos de Bagdad”, asegu-
ra o profesor. “Porén, tanto as
centrais eléctricas e de comuni-
cacións foron bombardeadas con
bombas de gran tonelaxe até tres
veces consecutivas, coa fin de
que se destruísen todas as pezas
para que non se puidese aprovei-
tar nada”. A prensa internacional
non tivo acceso aos puntos onde
os combates foron máis intensos.
O número de vítimas civís non
se pode calcular aínda con exac-
titude. Hai miles de feridos con
estelas de metralla, máis entre a
poboación infantil.

A estratexia da división

O sistema de xestión da posgue-
rra no Irak profundou as diferen-
zas sociais e de xénero. “Hai un
real perigo de retroceso, talvez
de cen anos, en canto a dereitos
civís e sociais, sobre todo no re-
ferente á situación da muller”,
conta Varea. “O Irak era unha so-
ciedade moi desenvolvida, con
grandes capas de clase media. O
embargo ao que se viu sometida
a poboación durante doce anos
provocara unha fractura social
importante pero gran parte dos

iraquís seguían a ter alta cualifi-
cación académica.”

Agora, tanto norteameri-
canos como británicos están a
usar o vello sistema de ‘divide e
vencerás’. Promoven enfronta-
mentos relixiosos artificiais, ou-
torgándolles protagonismo aos
diferentes grupos tribais e líderes
relixiosos que cooperan coas for-
zas de ocupación. “Hai unha cla-
ra instrumentalización do Islam
por parte dos EE UU, aínda que,
como estamos a ver, estase vol-
vendo na súa contra”, afirma o
antropólogo.

Para Varea, gran coñecedor
da sociedade iraquí, a recons-
trución real do país hase facer
desde o interior e o exterior do
Irak, co apoio a “un proceso de
liberación nacional, de recons-
trución e democracia que leva
consigo a saída das forzas de
ocupación. É condenábel a im-
posición dun estado neocolo-
nial. O pobo iraquí rexéitao, co-
mo estamos a ver en manifesta-
cións e accións armadas”.

O profesor subliña a impor-
tancia histórica do nacionalis-
mo iraquí, superior a explica-

cións relixiosas. “É un país
vangardista na zona en canto á
integración da muller, unha so-
ciedade laica, cos recursos e ri-
quezas nacionalizados. Os bri-
gadistas que alá estivemos du-
rante a guerra constatamos que
seguen a existir eses sentimen-
tos nacionalistas entre a poboa-
ción. Por parte da oposición, es-
tase a reclamar un debate na-
cional e unha apertura demo-
crática que permita recompoñer
o tecido político, social e civil
progresista, no interior do país,
para lle facer fronte á ocupa-
ción estranxeira”.

A voz da resistencia

A través do Comité de Solida-
riedade coa Causa Árabe, pui-
demos coñecer a postura sobre a
posguerra de dous dirixentes da
Alianza Nacional Iraquí (ANI),
Abdel Jabbar Kubaisi e Fadil Al
Rubaie. Ámbolos, exiliados e
disidentes do xa extinguido par-
tido Baas, visitaron Madrid na
primavera deste ano para expli-
car os porqués do mantemento
de Sadam Husein no poder du-
rante tantos anos. “A verdadeira
oposición patriótica estivemos
en contra da intervención esta-
dounidense no 1991 e rexeita-
mos agora a invasión anglonor-
teamericana”.

Kubaisi e Al Rubaie expli-
can cales deben ser os pasos pa-
ra conseguir a democratización
do Irak. “O cambio non poderá
chegar a través das armas e do
uso da forza. No Irak houbo un
proceso convulso de constru-
ción nacional desde os anos 50,
que os EE UU queren destruír
sen contar coa poboación. So-
mos nós os que debemos decidir
que país queremos facer. Foi o
embargo e a presión interna-
cional os que impediron un ver-
dadeiro cambio no Irak”.♦
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Non hai cenoria na política do goberno
Bush. Cando se cumpre o segundo aniver-
sario dos atentados do 11S, a acción públi-
ca, interna e externa, dos republicanos no
poder en Washington persiste no camiño
elixido: unilateralismo, prepotencia e uni-
versalización da presenza militar estadou-
nidense en todo o mundo. Pau e só pau,
irremediablemente cego, perversamente
destrutor da convivencia e da razón. 

Múltiplos analistas veñen reiterando
a súa perspectiva de que a pobreza e as
desigualdades constitúen o caldo de cul-
tivo ideal para o avance do terrorismo
como acción desesperada fronte á falta
de perspectivas, a canella sen saída na
que moitos pobos se atopan, sen forza
suficiente para gañar o futuro pero coa
coraxe necesaria para non darse por ven-
cidos. Sen embargo, todas as iniciativas,
dos EE UU primeiro, pero tamén de moi-
tos outros países ricos e desenvolvidos,
se centran no ámbito da seguridade e a
defensa para a que mobilizan inxentes
recursos, nunca postos a disposición do
avance do benestar social. Toda esa ma-
quinaria medrou ostensiblemente des-
pois do 11S, vencendo os mil e un obstá-
culos que atoparía noutras circunstancias
para abrirse camiño co apoio non soa-
mente de importantes sectores do Con-

greso norteamericano senón tamén da
opinión pública.

Segundo Jeffrey Sachs, director do
Centro para o desenvolvemento interna-
cional da Universida-
de de Harvard, a axu-
da ao desenvolvemen-
to dos EE UU des-
cendeu, en corenta
anos, de máis do 0,7%
do PIB a arredor do
0,1% (fronte a un
0,3% como media
noutros países e ben
lonxe do 0,7% fixado
pola ONU como ob-
xectivo perentorio). E
dese 0,1%, a maior
parte vai parar a paí-
ses como Israel, men-
tres que o conxunto
do continente africano non supera o 15%
do total. O conxunto das axudas contem-
pladas polos países desenvolvidos non

superan os 100 mil millóns de dólares por
ano, o equivalente do 10 por cento dos
gastos militares. Claro que bastaría con
que na reunión de Cancún da OMC se

modificasen as regras
que dificultan o libre
acceso dos países po-
bres aos mercados in-
ternacionais para
igualar e mesmo su-
perar esas contías.
Pero nin é o caso nin
o mercado “libre” se-
mella que vaia por
eses vieiros.

No ámbito inter-
no, a combinación da
Patriot Act do Sr
Ashcroft, ministro de
Xustiza, co reiterado
aviso de inminentes

ataques que permiten cultivar esa cons-
tante da violencia intimidatoria que tan
eficazmente denuncia Michael Moore,

manteñen o escenario da psicose precisa,
estimulada ata a paranoia con iniciativas
como a do mercado de apostas que pre-
tendía abrir o Pentágono como un foro
imaxinativo de atentados terroristas que
puidese servir de utilidade para prever e
anticiparse a hipotéticas accións. Cousas
de Wolfowitz. 

Aínda que sexa en nome da defensa
da liberdade, a paus e sen cenoria o mun-
do non funcionará e o liberticidio, como
agora no Iraq, irase abrindo camiño. Dos
87.000 millóns de dólares que Bush re-
clama para o Iraq, case o 80 por cento es-
tán destinados a gastos militares. 

Todos sabemos que a axuda ao de-
senvolvemento constitúe un factor ina-
preciable de paz e de estabilidade. En
Cancún, no G8, no Banco Mundial, no
Fondo Monetario Internacional, no Con-
sello de Seguridade, debería de entender-
se que, despois do 11S, xa non é soa-
mente unha cuestión de máis xustiza ou
solidariedade. Non haberá maior nin
máis eficaz protección contra a incerteza
e a desesperación que a aposta polo de-
senvolvemento.♦

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

(IGADI), www.igadi.org

Liberticidas
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘A axuda
ao desenvolvemento

dos EE UU descendeu,
en corenta anos, de máis
do 0,7% do PIB a arredor

do 0,1%.
A maior parte vai parar

a Israel”

Carlos Varea, brigadista internacional que viviu a posguerra en Bagdad

‘Os EE UU tentan utilizar o Islam e dividir os iraquís’

Galiza, un país no mundo. O 18 de setembro descubrirase na rúa da Recon-
quista de Vigo unha placa conmemorativa en memoria de Plácido Castro, con motivo do 70º aniversa-
rio do recoñecemento internacional de Galiza como nacionalidade. A peza, deseñada por Álvaro Álva-
rez Blázquez, foi esculpida por José Molares. Neste acto participará o gaiteiro Paulo Nogueira. A partir
das 20 h, no Centro Social Caixanova, a Coral polifónica da Asociación Maxim Gorki amenizará un ac-
to no que intervirán Isaac Díaz Pardo, Ramón Lugrís, Francisco F. del Riego e Xulio Ríos, entre outros.♦



O Concello de Vigo mantívose na
súa mesma liña desde o inicio do
verán. O acordo de cesión de Ba-
laídos ao Celta –por só un céntimo
ao ano– non inclúe as mellorar
precisas polo club nas súas com-
peticións. Esta liña, na que incidi-
ron con rigor os titulares de De-
portes, María Xosé Porteiro, de
Facenda, Miguel Barros e o propio
alcalde, Ventura Pérez-Mariño, su-
friu vendavais desde diferentes
puntos onde o sentimento celtista
foi usado coma arma arreboladiza.

Para o presidente do Celta,
Horacio Gómez, si hai unha vul-
neración do convenio, por consi-
derar que todas as obras necesarias
no recinto deportivo son responsa-
bilidade dos seus propietarios.
Diante dos medios, Gómez laiouse
do “pouco apoio institucional ao
principal embaixador de Vigo no
mundo”. Ao seu favor incluso
contou con manifestacións de pe-
ñistas, que advertiron de que se
podería convocar unha manifesta-
ción se finalmente o Celta tiña que
ir xogar fóra a Liga dos Campións.
Chegaron apoios tamén desde o
PP, cos mesmos argumentos. “Es-
te investimento é necesario para
fortalecer a economía da cidade”,
dixo Corina Porro, portavoz popu-
lar no consistorio.

O grupo nacionalista que co-
goberna a cidade tamén se apun-
tou, primeiro timidamente e des-
pois mediante unha proposta de
consenso, á liña da directiva cél-
tica. Para o líder do BNG no
concello, Lois Pérez Castrillo, a
defensa do Celta é fundamental
para a cidade e chegou a ofrecer
un acordo de 125.000 euros a
cambio de 3.000 entradas, que se
repartirían nos colexios.

Este ofrecemento caeu coma
xeo picado entre os socialistas.
Amais de consideraren que era
unha intromisión nas súas áreas
de xestión, denunciaron que a

oferta era ridícula e para nada
beneficiaba o concello.

En realidade, o Celta a gusto
entregaría esas entradas, habida
conta de que non conseguiu máis
de 18.000 socios para esta tempa-
da e non lle viría mal colorear as
bancadas no denominado “ano
máis importante da súa historia”.

Vodevil castizo

A escenificación do desencontro
Celta-Concello de Vigo tivo trazos
de vodevil de primeiros de século.

A través do xerente da entidade,
Sabino López, o club ameazou
con ir xogar fóra de Vigo. “Tere-
mos que ir…á Coruña!”, dicía, sa-
bedor do rexeitamento público a
un desterro no campo rival. 

Mais, con certeza, nunca esti-
vo na mente da directiva céltica
saír de Balaídos. Xa desde xullo,
Gómez contaba co apoio do pre-
sidente da Deputación de Ponte-
vedra, Rafael Louzán, para con-
seguir os cartos precisos dentro
do prazo. Mais o efecto de cara á
imaxe pública merecía algo de
dramatismo final. O periódico
oficial do Celta publicou o pasa-
do 31 de agosto unha longa entre-
vista con Louzán, na que incidía
nos dous temas principais na liña
de relación entre o Celta e o con-
sistorio vigués: o apoio económi-
co en todas as súas demandas e a

luz verde para un novo campo
baixo o deseño que rexeitou Ci-
troën, entre outras entidades.

Finalmente, a imaxe do líder
do PP na provincia de Pontevedra
sorrindo a carón de Horacio Gó-
mez culmina con éxito unha xoga-
da política amadurecida durante
meses. O que pretendía esta polé-
mica era o achegamento do presi-
dente celeste ao partido ao que
pertencera hai catro anos (chegou
a ser concelleiro), logo dun distan-
ciamento tras a derrota de Xoán
Corral en 1999 e as diferenzas co
ex conselleiro Xosé Cuíña. Non en
van, el e a meirande parte dos sia-
reiros célticos son conscientes de
que os ingresos por gañar un só
partido da Liga dos Campións é
suficiente para pagar tales obras e
gran parte dos salarios dos traba-
lladores non futbolistas.♦
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Pequeno
gran home
MANUEL PAMPÍN

Coñecino hai seis anos.
Era case un neno bar-
bilampiño. Dirixía en

Lugo o chamado “clube Sé-
culo XXI”, un proxecto en-
tre a federación española e
as institucións públicas pa-
ra formar promesas do ba-
loncesto.

A idea que forxei del de
súpeto foi a dun “niño pijo
de Ferrol”, enchufado
naquel invento por algún
peixe gordo do PP. Iso no
persoal, porque no
profesional, na forma que
tiña de ver e vivir o básquet
sentín admiración por
aquel rapaz tímido pero
que transmitía xa intelixen-
cia coa mirada.

¡E qué equivocado esta-
ba no meu concepto sobre
Moncho López! Si, o
mesmo; ese individuo que
pasa pouco do 1,70 e lles dá
vehementes consignas a to-
rres humanas que superan
amplamente os dous
metros. Ese ao que tanto es-
tamos a ver estes días no
campionato de Europa de
baloncesto no seu oficio de
seleccionador español.

Ese pequeno gran home
é galego, e está moi lonxe
do divismo que soen
acarrear o triunfo e a popu-
laridade. Sinxelo e
accesible, mamou desde pe-
queno horas e horas de ba-
loncesto na Malata, cando o
OAR era case tan
importante en Ferrol coma
Astano ou Bazán; estudiaba
cada detalle do que facían
no banco os adestradores…
e como foi un xogador
mediocre, acabou
precisamente na banda en-
sinando o moito que sabe.

Gracias a el, este deporte
está recuperando
popularidade; Moncho
López é un traballador
incansable, que contaxia en-
tusiasmo no que fai. O equi-
po español é unha piña; vese
en xogadores coma Gasol,
concentrado, motivado ao
cento por cento a pesar de
que tras a esixente NBA, po-
dería tomarse o torneo de
Suecia como relaxación. Un
gran mérito do adestrador,
curtido durante anos na soi-
dade dos pavillóns en
categorías inferiores.

Definiuse en certa
ocasión como rendible e au-
todidacta. Acaba de
cumprir 34. Aí está, en
silenzo, ocupando un cargo
no que antes estiveron mitos
como Díaz Miguel ou Lolo
Sainz. Está dando exemplo
de eficacia nun posto onde
ía estar só uns partidos. 

E, para colmo, sen un no-
me raro nin acento de
universidade ianqui: simple-
mente Moncho. ¡Longa vida
e moitos éxitos seleccionador!
Pero ten coidado porque
seguramente pronto che cae-
rá algunha das medallas Ga-
licia da Xunta.♦♦

José Adrián Bonilla proclamouse campión da II Volta a Galiza para afeccionados. O corredor
do equipo Cropusa-Burgos sufriu até o último momento polo triunfo, xa que na derradeira etapa, entre Nigrán
e o Monte Aloia, disputada o 5 de setembro, estivo a piques de perder a vantaxe que tiña sobre José Ruiz, do
Ávila Rojas, que finalmente foi segundo na clasificación xeral. O terceiro posto foi para Francisco Morales, do
Fiat Calfisha-Semar. O galego mellor colocado na táboa final foi Luís Fernández, do Agua de Mondariz-Ex-
pert, a só 30 segundos do primeiro clasificado. Para o presidente da Federación Galega de Ciclismo, Manuel
Martínez, superáronse todas as previsións. “Esta foi a edición con meirande nivel da historia”, explicou.♦

Horacio Gómez mellora a relación co PP grazas á presión sobre o concello 

Máis imaxe ca diñeiro no conflito de Balaídos
CÉSAR LORENZO GIL

A disputa polos 125.000 euros precisos para asegurar a ho-
mologación de Balaídos na Liga dos Campións acabou como
se supuña, co apoio económico da Deputación de Pontevedra.
Máis ca un problema de cartos, o tirapuxa entre o Celta e o
Concello de Vigo responde ao anceio de aproveitar o fútbol
para mellorar a propia imaxe e diminuír a do adversario.

N O V I D A D E

Os Reis
de
Galicia
Anselmo López
Carreira

A NOSA TERRA

José Luís Abalo
armou os seus tre-
bellos de oficio para
enfrontarse á man-
cha visguenta do
fuel. Cal moitos veci-
ños do Morrazo,
pensou como deixar
a súa pegada foto-
gráfica e foi a pé de
praia. Alí pediulles
aos voluntarios un
esforzo máis para
que deixasen olladas
e cansazos, tendo
de costas un sinxelo
fondo negro, mouro
coma o chapapote.

RETRATOS
VOLUNTARIOS

Colección Prensa e
Criación de



Encontros
no Atlántico da
Fundación Casares
Baixo a coordenación de Carlos Fernández
e Damián Villalaín, a Fundación C. Casares
abre, do 22 ao 26 de setembro, as xornadas
Encontros no Atlánticono concello de
Mondariz Balneario, co título Culturas, ci-
vilizacións e sociedade global. A posguerra
do Irak, o islamismo, a Europa actual, serán
algúns dos temas abordados nas conferen-
cias e debates protagonizadas por Darío
Valcárcel, Gemma Martín Muñoz, José
Borrell ou Eugenio Trías, entre outros.♦

O mar galego
desde Extremadura
Toda unha antiga historia que narra a rela-
ción dos homes e mulleres co mar baixo o
título de “Soliloquio del farero”, documen-
tal da prodctora cacereña Libre Produccio-
nes (www.libreproducciones.com) con pre-
senza da galega Ana Baliñas. Un proxecto
audiovisual no que a catástrofe do Prestige
está latente e viva na voz dos protagonistas
como unha negra sombra que marcará as
súas vidas. Un home dos faros, que non
existe, comeza a súa viaxe, para sumar vo-
ces de linguas irmás na costa atlántica. Con
elas a sabedoría dos traballos corais e as
vivencias comúns das xentes mariñeiras.♦

20 anos de Teatro
Cómico en Cangas
Até o próximo sábado 13 celebrarase no
concello de Cangas a XX Mostra de Tea-
tro Cómico que abriu coa obra Oíde mor-
tais do arxentino Ángel Pavlovsky. Den-
tro da programación cabe destacar os
monólogos de Nancho Novo, Defenden-
do ao cavernícola, o espectáculo infantil
Splash, dos madrileños Yllana ou A gran
ilusión do Teatro do Mocergo. O progra-
ma complétase con outras actividades
nas que se inclúe unha homenaxe ao fa-
lecido dramaturgo Roberto Vidal Bolaño
e a exposición 30 anos de Els Joglars.♦

orre a fotógrafa e cine-
asta de Hitler, Leni Rie-
fenstahl no mesmo día
que a obra da fotógrafa

aínda viva con case cen anos Ellen
Auerbach, que tivo que fuxir do na-
zismo, chega ao Pazo de Fonseca de
Compostela. Outro centenario foi
aclamado esta semana en Portugal.
O cineasta Manoel de Oliveira estre-
ou no festival de Santa María da Fei-
ra a obra Mario ou Eu próprio- O

Outro, baseada nun texto de José
Régio. O director de cine chegaba
ao seu país despois de presentar en
Venecia a súa última película, Um
filme falado. O poeta Salvador Gar-
cía Bodaño sorprende estes días
presentando o seu último libro Ci-
dade virtual e o próximo luns coñe-
ceranse o autor e o título gañadores
da nova edición do concurso Narra-
tivas quentes de literatura erótica
promovido por Edicións Positivas.♦
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Carmen Villarino, profesora na Universidade de Compostela, é a maior especialista en literatura brasileira de todo o Estado español.                   ANDRÉS PANARO



CARME VIDAL
Á sede de Espiral Maior non
pararon de chegar apoios
desde que a fins de xullo o
seu director Miguel Anxo
Fernán Vello anunciara nes-
te xornal que a editorial po-
dería pechar pola grave cri-
se que o sector estaba atra-
vesando. Os responsábeis
das principais empresas edi-
toras galegas confirman a si-
tuación e algúns din que a de
Fernán Vello non é a única
que estaría nestes momen-
tos en perigo de desaparecer. 

A solidariedade coa editorial de
Miguel Anxo Fernán Vello e a
súa decisión de facer pública a
grave situación pola que está a
pasar a súa empresa e o propio
sector é unánime entre os res-
ponsábeis de todas as editoriais.
Tamén é común o recoñece-
mento da perda que para o pa-
norama editorial e literario su-
poría a desaparición do selo Es-
piral Maior, entre outras cousas
polo que supuxo para a renova-
ción e dinamización da poesía
galega na última década. Coin-
ciden ademais os editores en
que xa non é posíbel negar a cri-
se, á vista na reducción de novi-
dades, de tiradas e de vendas. 

“A crise víñase arrastrando e
este ano notámola de xeito máis
acuciante. Non estamos tendo os
lectores que precisamos. As no-
vidades e vendas non están sendo
a de anos anteriores e iso nótase
con só ver as librarías” afirma
Fabiola Sotelo, presidenta da
Asociación Galega de Editores.
Para ela a solución está nunha
política decidida de fomento da
lectores por parte das administra-
cións que incluiría unha comple-
ta dotación das bibliotecas. “As
administracións teñen que poñer
a maquinaria a andar porque es-
tamos perdendo lectores e é unha
evidencia que os libros non se
venden” di.  Confirma tamén So-
telo que a voz de alarma de Fer-
nán Vello non afecta só a súa edi-
torial senón que “posibelmente
existan máis editoras en situación
de peche. Somos sobreviventes e
cando hai problemas veñen para
todos, sofren as pequenas, as
grandes e as medianas”. 

O director de Ir Indo, Bieito
Ledo, ten claro que este é o peor
momento das últimas tres déca-
das. “Desgraciadamente non se-
rá unha soa a editorial que peche.
Asituación que denuncia Miguel
Anxo é sintomática de como vai
o sector e non son só as peque-
nas as que están a sufrir. As em-
presas maiores, de catálogos am-
plos tampouco están no seu me-
llor tempo” afirma. Para Ledo é
preciso que se “acenda a luz ver-
mella porque estamos diante dun
empobrecemento para o país e a
cultura”. Ao seu ver “publícanse

menos libros, as tiradas redúcen-
se e os libreiros non venden por-
que non hai demanda dos libros
galegos”. As causas? Ledo cues-
tiona a actualidade da Lei de
Normalización Lingüística e
cualifica de “absurda” a defini-
ción de “bilingüismo harmóni-
co” para analizar a situación do
galego. “A lei está trasnoitada e
non se pode falar de harmonía
entre o rato e o gato. Se o idioma
non se promociona esmorece.
Compre mirar modelos como o
catalán que está conseguindo no-
vos falantes cun sistema educati-
vo que ten como lingua vehicu-
lar o catalán. O libro está relacio-
nado cos falantes e os editores
non podemos transmitir unha
idea falsa da realidade” defende.

Por un plano nacional
de lectura

A Manuel Bragado de Edicións
Xerais o tema non lle é novo. Le-

va tamén el xa tempo denuncian-
do a situación “de desamparo na
que está o sector, por parte da ad-
ministración e tamén da socieda-
de galega”. Afirma que cando co-
mezou a dar a voz de alarma fo-
ron moitos os que o cualificaron
de pesimista pero hoxe compro-
ba como a idea é compartida
maiormente polos responsábeis
do mundo da edición. Como no
caso de Bieito Ledo, para Braga-
do unha das claves que explican
a crise é a parálise no proceso de
normalización lingüística que
afecta directamente á lectura na
nosa lingua. “Por outra banda o
libro non se considera un sector
estratéxico cando, ao meu ver, é
o pan da cultura” sinala Bragado
quen non responsabiliza só á ad-
ministración senón tamén á pro-
pia sociedade dos lectores, que ti-
ñan que apoiar ao mundo do li-
bro, e aos mesmos editores que,
segundo di, enléanse en liortas
que non benefician ao fortalece-

mento do sector. “Levo catorce
anos no mundo da edición e esa
vertixe sentímola en todos os
momentos. Somos empresas moi
fráxiles porque traballamos cun-
ha marxe de rendibilidade baixa,
con grande competencia e cun la-
bor que por veces chega a ser he-
roico  “ afirma Bragado. Na súa
idea, Espiral Maior tiña que ser
unha empresa protexida e mima-
da, tanto institucionalmente co-
mo pola propia sociedade e para
el se o peche se confirmara sería
unha “catástrofe” para a cultura
galega. Como medidas para ata-
llar a crise, Manuel Bragado pro-
pón o desenvolvemento dun plan
nacional de lectura “que implica-
ría a todas as administracións e
que incluiría un proxecto de do-
tación bibliotecaria de choque
que devolvería ás editoriais o en-
tusiasmo perdido”. Ao igual que
outros editores, Bragado afirma
que moitas empresas productoras
de libros sobreviven gracias aos

beneficios dos textos escolares
que é o que lles permite manter
outras coleccións con menos de-
manda comercial. O descenso
dun 50% do alumnado nos últi-
mos dez anos está a afectar ta-
mén directamente ás contas das
empresas editoriais. 

Esa fraxilidade do sector edi-
torial da que fala Bragado é aín-
da máis visíbel se se compara, se-
gundo di Xosé Puga de Edicións
A Nosa Terra, “coas grande edi-
toras españolas que controlan a
comercialización e os canles de
distribución” e que, por riba, se-
rán “as grandes beneficiarias das
axudas da Xunta á publicación
dos libros de texto neste ano xa
que ofertan máis e van a absorber
a maior parte das subvencións”.
“Se as empresas galegas deixa-
mos de ter peso no libro de texto
atopámonos nunha situación na
que a maioría ou non dá benefi-
cios ou directamente da perdas
nun momento no que as axudas
institucionais sofren unha grande
diminución” indica. O futuro pa-
sa, para Puga, por “achegar o li-
bro á sociedade e que as publica-
cións galegas se cheguen a ver
con normalidade. A Xunta ten
que promover políticas de ani-
mación á lectura de cara a ache-
gar o libro galego á cidadanía”. 

Á fronte de Edicións Positi-
vasestá Francisco Macías que pi-
de un exercicio de reflexión por
parte dos propios editores. “To-
dos sabemos que hai problemas
pero téndemos a dicir que non os
vemos. O peche de Espiral Maior
afectaríanos a todos e a súa situa-
ción é síntoma do que está a pasar
no mundo do libro” comeza a di-
cir. Chama a atención, por exem-
plo, sobre o feito de que o libro te-
ña desaparecido dos programas
electorais de cultura nos últimos
comicios. “O problema máis ur-
xente que hai que solucionar é a
falta de lectores. O libro está en
crise en todo o mundo, en Alema-
ña  reduciron as tiradas nun 50%
pero no noso caso vémonos afec-
tados ademais polo predominio
absoluto do libro en castelán que
é o que vende e o que está nos es-
caparates” opina Macías. Di que
teme que o sector sobreviva arti-
ficialmente das subvencións e si-
nala que as axudas públicas teñen
que estar encamiñadas a “crear
demanda de lectores para que no
futuro as editoras podan sobrevi-
vir autonomamente”. O editores
teñen que facer “interesantes os
productos, a cantidade de libros
que se publican con motivo do
Día das Letras Galegas, por
exemplo, non responde á deman-
da existente. Non cabe dúbida de
que como sector económico está
a ser un desastre. Todos somos
responsábeis da crise” confesa
nun discurso cunha grande carga
de autocrítica para o propio mun-
do editorial.♦
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Os editores recoñecen
unha crise sen precedentes
Súmanse á ‘voz de alarma’ de Fernán Vello

Pide Francisco Macías refle-
xión no propio sector e o direc-
tor de Galaxia, Víctor Freixa-
nes propón como espacio de
diálogo a nova sección que o
Consello da Cultura acaba de
crear co título “Literatura e in-
dustrias da edición”. O propio
Freixanes estará á fronte dun
grupo integrado por represen-
tantes de diferentes ámbitos re-
lacionados co libro entre os
que se atopan Miguel Anxo
Fernán Vello, Xosé Victorio,
Xesús Couceiro, Manuel Bra-
gado, Gonzalo Navaza, Luís

Tosar ou Dolores Vilavedra.
“Ten vontade de ser un obser-
vatorio permanente sobre a si-
tuación do libro e porá en mar-
cha proxectos como a relación
con Portugal ou as novas tec-
noloxías” explica arredor desta
sección que xa botou a andar
pero que terá a súa primeira
xuntanza de traballo o próximo
día trinta. “Estamos nun  mo-
mento de crise estructural que
ten relación coas novas tecno-
loxías, cun consumo de ocio
distinto e tamén coa crise do
sistema educativo e os proce-

sos de animación á lectura. No
libro galego vivimos certa bu-
rocratización e un período de
conformismo” sinala Freixa-
nes. “É necesario reclamar a
tensión e o entusiasmo que
existía nos anos oitenta e que
agora se desprazou a outros
ámbitos como o do audiovisual
porque o libro ten que ser un
sector estratéxico” di, ao tem-
po que reclama unha mesa do
libro que xunte ao sector coa
administración para resolver
os problemas urxentes que
afectan ao mundo editorial.♦

O Consello da Cultura adica
unha sección á industria do libro

Manuel Bragado (Xerais) denuncia o desemparo no que a administración ten o sector.                                    PACO VILABARROS
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O programa Luar da TVG sorte-
ará a partir do próximo día 26 lo-
tes de libros dos que serán bene-
ficiados algúns dos 37 concellos
galegos que non contan aínda
con biblioteca pública. O espacio
televisivo pide a colaboración
dos editores para que entreguen
de balde as súas publicacións que
serán promocionadas no progra-
ma e que conformarán o único
fondo público de libros dos máis
de trinta concellos que constan
no listado de Luar. Cada venres
por volta das 23.30 –hora de má-

xima audiencia- o presentador
Xosé Ramón Gayoso chama a un
número de teléfono e faille unha
pregunta a un espectador sobre
algún dos contidos do programa.
Se atina, o premio son uns cartos
que, de non acertar vanse suman-
do a un bote para próximas cha-
madas. A partir do próximo día
26 este apartado de Luar mudará
considerabelmente. Xosé Ramón
Gayoso presentará un lote de li-
bros dunha editorial ou institu-
ción galega e a pregunta da cha-
mada referirase precisamente a
ese discurso previo do presenta-

dor. De acertar, o espectador
continuará recibindo os seus car-
tos, de non facelo irán para o bo-
te pero, atine ou non o interlocu-
tor de Gayoso dirá un número
polo que dará sorte a un dos 37
concellos que non teñen en Gali-
za ningunha biblioteca pública.
Co número que diga Gayoso di-
rixirase a un panel instalado no
plató e verá cal é o concello
agraciado co lote de libros pre-
sentado no programa. A dura-
ción do microespacio prolonga-
rase ata o día 25 de xullo e desde
Luar xa se puxeron en contacto

coas editoriais, fundacións e ins-
titucións solicitando os libros de
balde. Certo é que fontes do pro-
grama informan de que na súa
vontade non está o “crear biblio-
tecas públicas”  porque, entre
outras cousas, faltarían as infra-
estructuras, senón “publicitar os
libros e beneficiar aos veciños
que non teñen acceso a eles”.
Barallan como posíbel destino
os propios consistorios munici-
pais que terían que poñer os li-
bros ao servicio dos veciños.
Luar fixo a mesma xestión coas
casas discográficas.♦

Luar sorteará libros para os 37
concellos que non teñen biblioteca

Eliot e Marx
(Groucho)      
RAMIRO FONTE

Indefectiblemente, volvo a
Eliot. Aínda non sendo unha
das fontes esenciais da miña

poesía, volvo á súa obra, e
aprendo a facer un uso da críti-
ca. Tiven a sorte de cazar a
tempo varias primeiras
edicións dos seus libros. E des-
te xeito roubei algúns dos seus
segredos: a dedicatoria a Char-
les Maurras do seu fermoso es-
tudio sobre Dante,
coidadosamente borrada, iso
penso, das edicións posteriores.
Entre os meus obxectivos non
está o de reescribir The Waste
Land, esa obra que non cheguei
a comprender ata que manexei,
ben que mal, o rueiro da nego-
ciante city. Gústame repasar os
versos dos Four Quartets–pro-
meto que fixen unha tradución
ó galego de uso privado– nese
elegante e austero exemplar,
suxeito á escaseza  das impren-
tas durante a guerra. Pero ó que
vou. Esta noite púxenme a reler
unha das mellores biografías
do poeta: T. S. Eliot. An imper-
fect Life, debida a Lyndall Gor-
don, unha desas magníficas in-
térpretes dun xénero que non
deixa de renovarse nas letras
anglosaxonas.

Un dos méritos deste volu-
me é desvelar a corrente vital
dunha persoa, que se escondía
baixo a máscara da impersona-
lidade. Eliot, esa é a posición
de Gordon, foi durante case to-
da a súa vida un home profun-
damente atormentado. Tamén
suxire interesantes liñas
interpretativas de, sobre todo,
os Catro Cuartetos. Relendo
algúns capítulos, puiden revisi-
tar lugares que formaron parte
da vida cotiá de Eliot. Kensing-
toniano episódico, chegara a
case descubrir a rúa na que
Eliot lle levara a Pound o
manuscrito de A terra erma, a
casa na que viviu coa súa
segunda muller, e agoro descu-
bro, xunto ó río, o edificio no
que residiu despois da guerra.
Dous cuartos austeros nunha
vivenda compartida cun
eivado. Á cabeceira da cama,
concreta a autora, un crucifixo.

Os últimos anos da vida de
Eliot foron felices. Case sen
avisar, a celebridade casou
coa súa secretaria Valery Flet-
cher na mesma igrexa na que
casara Laforgue. Rompeu co
pequeno círculo de amigos, e
estableceu unha amistosa e
simpática relación epistolar
con Groucho Marx. Nunha
ocasión, o matrimonio Marx
viaxou a Londres para
compartir unha agradable
velada co matrimonio Eliot.
Groucho chegou a ler varias
veces The Waste Landpara
poñerse á altura. Pero o poeta
preferiu levar a conversa por
Sopa de Ganso. Por certo,
Eliot colocou unha foto de
Groucho Marx a carón das de
Valéry e Yeats. Toda unha de-
claración de principios dun
poeta que non se comprende
sen a súa visión cristiá pero
tampouco sen as formas
vangardistas da parodia.♦

A.N.T.
O próximo domingo día 14 de
setembro o xornal La Voz de Ga-
licia comezará a repartir o pri-
meiro volume do Diccionario
Enciclopédico Galego Univer-
sal, o Degu, unha obra de 60 to-
mos e 7.680 páxinas que sairá
cun prezo de dous euros por vo-
lume máis o prezo do xornal, fo-
ra o primeiro que se vende a só
medio euro. Será a segunda enci-
clopedia en galego despois de
que en 1999 a editorial Ir Indo
iniciara a publicación da Enci-
clopedia Galega Universal, aín-
da en marcha. 

O martes e xoves de cada se-
mana La Voz de Galicia entrega-
rá cada un dos sesenta tomos do
Degu, unha enciclopedia uni-
versal con ilustracións a cor que
inclúe entradas de carácter xeral
con outras de contido especifi-

camente galego. Segundo expli-
ca a empresa editorial na promo-
ción da obra, o Degu “represen-
ta unha oportunidade única de
dispoñer dunha obra de consulta
que contén o coñecemento uni-

versal e ó mesmo tempo dá res-
posta ás cuestións galegas, ade-
mais de estar escrita na lingua
propia de Galicia”.

A obra de La Voz de Galicia
comeza a publicarse case tres

anos despois de que Ir Indo ini-
ciara a edición da Enciclopedia
Galega Universal, para o que se
creara un amplo equipo de re-
dacción dirixido por Xosé An-
tonio Perozo. Dezaoito especia-
listas, trinta e dous redactores,
cincuenta asesores e máis de
trescentos colaboradores inte-
graban o equipo da que se pre-
sentou como primeira enciclo-
pedia universal feita en Galiza e
en galego. Publicada en 14 to-
mos de 520 páxinas cada un, o
que da un total de máis de sete
mil páxinas, que recollen máis
de 200.000 entradas, a enciclo-
pedia de Ir Indo comezou a saír
a fins de 1999 anunciando un
ritmo de volume cada tres me-
ses. Desde a editorial sinalan
que a Degu serviuse da base de
datos da Egu pero que os produ-
tos finais son distintos.♦

Degu, segunda enciclopedia universal en galego



Título: Anxos de Garda.
Autora: Anxos Sumai.
Edita: A Nosa Terra.

Anxos de gardanon é un diario
onde as pretensións ralenticen
o dinamismo propio da fórmu-
la xenérica, en ningún momen-
to se torna unha longa cadea de
sibaritismos elitistas, alardes
técnicos para maior gloria da
autora. Si conta con indubidá-
beis valores literarios, pero es-
tes non son a finalidade en si
mesma, son instrumentos e co-
mo tales son tratados. Por
exemplo, o non abusar do
anecdótico, do intrascendente,
por moito que se prestase ao
comentario ocorrente; cóntanse
algúns sucesos que moven ao
riso, pero, á vez que o riso, ta-
mén desenca-
dean a refle-
xión. Por
exemplo, un
sentido narra-
tivo que se
aferra a aque-
lo que quere
contar, que
foxe da digre-
sión porque
xa o volume é
en si un cú-
mulo de di-
gresións, cada
día esforzá-
monos en que sexa unha digre-
sión do anterior e do que ha de
vir. Por exemplo, a naturalida-
de coa que dramatiza a vida.
Pero, para non só falar de re-
cursos, velaí o precioso micro-
conto do froiteiro que non sa-
bía nda de informática e por iso
non puido ser varrendeiro de
Microsoft (páx. 151), micro-
conto denso, áxil, precioso.

Desde o venres 9 de setem-
bro (2002) ao 21 de abril

(2003) disponse esta vida co-
mentada por unha muller,
conscientemente muller, do sé-
culo XXI que se sente fascina-
da pola vida e posúe unha cu-
riosidade sen límites. A Anxos,
rodeada de artistas e arte (li-
teratura, pintura, música, cine-
ma) a desorde non lle supón
descontrol, esa  Anxos que se
escribe nun diario (ben lonxe
do desenfado e ánimo iocandi
do Diario de Bridget Jones, por
citar outro moi actual) onde

emotividade e a sensibilidade
(e nunca se confunda sensíbel
con sensibleiro) atravesan as
palabras unha a unha, rodeada
de personaxes (de persoas) que
loitan por non perder a liña da
vida. Anxos, e a importancia
dos soños (e dos insomnios),
da música, dos libros, dos me-
dios de transporte, do cinema;
Anxos, urbanita apegada á te-
rra de nacencia, que ao carón
da actualidade (Prestige, liber-
dade de expresión, Nunca

Máis, piratería de discos, da
denuncia da situación da mu-
ller...) atopa tempo tamén para
o rebusco na maleta das lem-
branzas. Anxos e esa necesida-
de de procurar a beleza do sim-
ple (como Noriega Varela hai
un século), detrás desta longa
cadea de ADN vital, escrita
áxil agarrada ao sabor (por ve-
ces ben amargo) da vida. Sem-
pre Anxos.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Debut serodio
A torre no desertoé a primei-
ra obra narrativa de Xoán
Fuentes Castro. Acubillada
nunha estrutura liñal xorden
personaxes e paisaxes oníricas
nun relato que traspasa os
límites da realidade para nos
transplan-
tar a un
mundo
que
recoñece-
mos como
próximo
ao tempo
que nos su-
pera. Fábu-
la moderna
sobre os
sentimentos
humanos.
Un home símbolo de todos os
que procuran acha unha nena,
Xasmín, á que aprofilla e con
quen comparte a viaxe de
retorno á súa casa. Pouco e
pouco descubrimos os
segredos do mundo misterioso
da novela. Edita Toxosoutos.♦

Ollar a transición
Básico Rodríguez escribe en
A transfusión. Impunidade I-
(Crónica 1974-1980)a súa
lembranza particular dos tem-
pos da transición
do fran-
quismo
ao Esta-
do auto-
nómico.
Tomando
como
punto de
vista o
perfil dun
esquerdis-
ta escépti-
co dos 
partidos políticos, recrea de
xeito “burlesco e
desmitificador” aqueles
tempos de grandes ilusións e
medos en Compostela. Tamén
é un relato nostálxico dos
“mellores anos”, os da
mocidade na Universidade.
Edita A Gracia.
Veniaisedicións.♦

Brahms en galego
Xerais edita a segunda obra
narrativa de Xosé Manuel
Villanueva, Cuarteto con
piano, un volume denso,
escrito ao xeito dunha
composición musical en case
que 600 páxinas. Dúas
historias se entrecruzan, a dun
grupo de
músicos
mozos
que no
Nadal do
1981
preparan
un
concerto
nunha casa
da alta
burguesía, e
a dun
activista dos
GRAPO que prepara un
atentado. 
Relato minucioso das
esperanzas e conflitos dunha
época, tratado coma unha
novela policial.♦

Rodeada de
artistas e
arte a
desorde
non lle
supón
descontrol,
esa Anxos
que se
escribe
nun diario.
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Diario dunha muller do século XXI
Anxos Sumai descóbrelles os lectores o guión da súa vida
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Anxos Sumai.                                                                                                                                                    A. PANARO
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Título: 75 obras para 75 anos.
Lugar: Edificio Sarmiento do Museo de 
Pontevedra.
Comisario: Xosé Carlos Valle.

Escribo tendo a carón do tecla-
do un catálogo de 600 páxinas,
e este libro excesivo e tan volu-
minoso é a expresión pura do
que é a magnitude das colec-
cións do Museo de Pontevedra.
Fálolles da exposición “75
obras para 75 anos” coa que o
Museo de Pontevedra vén de
conmemorar o 75 aniversario
da súa fundación. A exposición
estivo aberta do 18 de xullo ao
7 de setembro, pero algunha
das obras seguen  á vista do pú-
blico nas instalación do museo,
así que aínda están a tempo de
voltar a visitar (seguro que xa o
fixeron nalgunha ocasión) o
Museo de Pontevedra. Un Mu-
seo por certo case nada reseña-
do pola actualidade artística
que se cociña nas críticas dos
xornais, revistas culturais, su-
plementos, etc, etc., e nin se-
quera co gallo de exposicións
temporais, como a que nos es-
tamos a referir agora. Digo eu
que unha das razóns ha de ser
que este Museo  non semella

estar interesado nos gabinetes
de comunicación, cando o cer-
to é que agora é un departa-
mento fundamental e moi coi-
dado de calquera museo. Qui-
zais tamén se deba, outra posí-
bel hipótese do seu esquece-
mento, a que os seus proxectos
fican demasiado ancorados ca-
ra o público da cidade de Pon-
tevedra, e a
ese respecto é
sorprendente o
de costas que
están á cidade
de Vigo, que
digo eu que ta-
mén pertence
á Deputación
de Pontevedra,
propietaria do
Museo, así
acaso haberían
de terse máis
colaboracións
con Vigo. En
fin, o Museo,
ademais e so-
bre todo, resulta absolutamente
vetusto, absolutamente anti-
cuado e absolutamente tristeiro
co que é a actual museografía
internacional. Pero, á vez que
digo todo isto, tamén cómpre

lembrar que ten unha escanda-
losa carencia de espacio. Así
que, en conclusión, todos estes
factores fan que non sexa un
bocado moi apetitoso para o
markenting artístico galego e
español e resulte, xa que logo,
tan esquecido nos mentideiros
artísticos. Mais pode que todo
iso vaia remitindo axiña, por-
que o certo é que a exposición
deste 75 aniversario conclúe
coa maqueta do que serán os
novos 10.000 metros cadrados
da súa ampliación, e que asinan
os arquitectos Ulargui e Pes-
quera. Semella un proxecto
vangardista e dinámico e iso
pode voltar ao Museo de Pon-
tevedra ás rotas artísticas da
actualidade.

E os fondos cos que conta
ben o merecen, un repaso a ese
catálogo do que lles falaba ao
principio, acredita nun caudal
inmensísimo de materiais artís-
ticos de toda índole. As súas co-
leccións abranguen dende a
Prehistoria ata a actualidade, e
nelas atopamos pintura, escul-
tura, elementos arquitectónicos,
artes decorativas de toda espe-
cie e condición, mobiliario,
vestiario, numimástica, biblio-

filia, cartografía, fonoteca, fil-
moteca, fototeca, salas navais,
cerámicas, historia da cidade de
Pontevedra, cartazes, etc, etc.
Todo está aí. Mergullarse nos
seus fondos ten que ser unha
experiencia fascinante, mais
polo de agora só poden acceder
a eles os investigadores. Agar-
demos que todas as galegas e os
galegos podan facelo nun futu-
ro moi próximo nunhas condi-
ción óptimas de exposición e
organización dos espacios e as
pezas. As obras dos novos edi-
ficios segundo se di aquí inicia-
ranse a finais deste ano. 

E este verán o museo, deco-
te presente na programación
estival pontevedresa, argallou
un proxecto expositivo en tor-
no a 75 obras dos fondos do
Museo. E sempre resulta vivifi-
cante deter os sentidos perante
unha Virxe Branca atribuída a
Joao de Ruao; un cadro dun
violinista pintado por Gerard
van Kujil tan deliciosamente
caravaggiesco; un Sorolla; un
Santiago Rusiñol; un Ramón
Casas ou unha cabeza de negra
de Maruxa Mallo, recentemen-
te adquirida; ou un cepo de án-
cora romana; ou un oratorio

barroco duns nobres galegos.
É de certo, un verdadeiro

pracer estético que atopa aco-
modo nunha boa e coidada
montaxe. Moi ben tamén, a ca-
talogación pormenorizada que
se fai de cada unha das pezas,
cunhas boas reproduccións
(aínda lembro ter ido a consul-
tar no Museo algún dos seus
fondos e contar só cunha pobre
e miserábel reproducción en
branco e negro da peza, e de al-
gunha outra peza ¡nin sequera
tiñan reproducción gráfica!). 

Para ir concluíndo, dicir
que mentres agardamos a cons-
trucción e apertura doese novo
Museo de Pontevedra que to-
dos  areamos, cómpre pregarlle
ao Museo que segan a facer ex-
posicións como a presente que
agromen e amosen á luz outros
moitos fondos de fotografía, ou
de vestiario, ou de cerámica,
ou de pintura... Cómpre ir de-
sempoeirando máis a miúdo
ese magnífico patrimonio dos
galegos, porque moitas das sú-
as pezas de seguro que aínda
nunca foron expostas ao públi-
co e iso é triste e abraiante.♦

XOSÉ M. BUXÁN BRAN

Setenta e cinco anos por descubrir
Percorrido polas obras máis emblemáticas do Museo de Pontevedra

Título: Verba quae supersunt.
Autor: Raúl Gómez Pato.
Edita: Positivas.

O terceiro libro de poemas de
Raúl Gómez Pato, un intere-
sante poeta, non está a ser to-
do o valorado que debera. Tal
vez, digo eu, porque algúns
dos seus poemarios, como é o
caso deste, se inscriben dentro
do que Bakhtine chama “paro-
dia”, o que, en certa maneira,
desarma as teorías do mestre
ruso, xa que delas deita unha
unha ideoloxía un pouco per-
versa: a novela é dialóxica,
democrática, xa que logo,
conversa de ti a ti co lector,

mentres a poesía é monolóxi-
ca, é dicir, trata de menor de
idade ao lector; e os bakhti-
niáns, confundindo ás veces

literatura con agricultura, des-
prezan, maiormente, a poesía.

A nova en-
trega de Gó-
mez Pato é un-
ha “parodia”
dos poetas clá-
sicos latinos,
dos que coñece
a forma e o rit-
mo, de maneira
que a súa poe-
sía non está do-
minada por ningún arrouto poéti-
co, moito menos metafórico. 

Tampouco aparece nela
ningunha vontade de transgre-
sión verbal, non obstante, che-
ga a producir o asombro que se

experimenta fronte unha mate-
ria moi pura e á vez moi con-
creta; ante un discurso sen ri-
tual, mais que o supón, no que
as palabras tenden a ser non as
cousas mesmas, por suposto,
senón a súa equivalencia máis
íntima e transparente. Pero qui-
zais nada máis secreto que a
transparencia. (Como sinalou
Barthes, esta ten un valor ambi-
guo: é do que non se pode dicir
nada e ao tempo do que hai
máis que dicir. A transparencia,
en todo caso, esixe máis do lec-
tor: non se trata de seducilo nin
de persuadilo, senón de ilumi-
nalo, e mesmo de contradicir as
súas ideas sobre a literatura, so-

bre a poesía).
Usando das palabras de to-

dos os días, Gómez Pato entre-
ga unha poesía chea de lirismo
e de humor. Unha poesía amo-
rosa e unha poesía de “comba-
te”. Hai nela sarcasmo e ternu-
ra, e, ante todo, unha criación
verbal que se agocha tras unha
sinxeleza que atrae como o
imán ao ferro. O presente libro
podíase definir co poema de
Cecilio Africano Vates ut ple-
beior: “O poeta,/ Como o máis
vulgar dos cidadáns,/ Vale o
que as súas palabras pesan”.
Nunca mellor dito.♦

X.G.G.

As súas
coleccións
abranguen
desde a
Prehistoria
até a
actualidade,
e nelas
atopamos
case
todas as
expresión
artísticas.

Gómez Pato
entrega
unha poesía
chea de
lirismo e
humor.

Raúl Gómez Pato, poesía alén da parodia



Jorge Amado ou Guimarães
Rosa deixaron de ser os únicos
autores coñecidos da literatura
do Brasil. Ninguén dubida xa
de que a escrita do inmenso
país lusófono da América La-
tina está a atravesar por un dos
seus mellores momentos e va-
rios son os indicativos que co-
firman esta afirmación. Aos
dous nomes de referencia das
letras do Brasil súmanse con
inusual rapidez novos autores
que descobren un extraordina-
rio universo literario polo que
non pasou o boom latinoame-
ricano. Coñecedora como pou-
cas da cultura do Brasil é a
profesora da Universidade de
Santiago, Carmen Villarino,
doutorada cunha tese sobre a
escritora de raíces galegas Né-
lida Piñón e única docente de
todo o Estado dedicada exclu-
sivamente á investigación so-
bre a literatura brasileira. Co-
meza a falar Carmen Villarino
e o discurso tórnase tan sor-
prendente como a propia li-
teratura que descobre, vigoro-
sa, con multitude de nomes e
cunha historia da que aínda es-
tán por chegar algunhas das
máis importantes mostras. E
comeza por explicar as razóns
da especial atención que está a
suscitar a cultura brasileira, a
literatura pero tamén a músi-
ca, o cine, as artes plásticas ou
a arquitectura. “A cuestión po-
lítica é chave. Nunca vivimos
unhas eleccións brasileiras co-
mo estas últimas. Lula trouxo
ilusión e iso contáxiase” afir-
ma, non se recoñecer o papel
xogado anteriormente por Fer-
nando Henrique Cardoso no
sentido de “tomar o país en se-
rio e eliminar a imaxe de co-
rrupción que pesaba sobre
Brasil”. A recente explosión
da literatura brasileira ten así,
ao seu ver, importantes ante-
cedentes como o protagonis-
mo na Feira do Libro de París
no 1998 ou Líber 97 en Ma-
drid e 98 en Barcelona. Re-
montándonos case vinte anos
cita Villarino a iniciativa da
axente literaria Carmen Bal-
cells, promotora dos latinoa-
mericanos do boom, de atre-
verse coa literatura do Brasil
na Feira de Frankfurt de 1976. 

A longa ditadura pola que
pasou Brasil condicionou ta-
mén o seu desenvolvemento
literario. “Fixo menos visíbeis

os escritores que case nin se
coñecían entre eles, en 1977
organízase un congreso que
ten como un dos puntos fun-
damentais a propia reivindica-
ción de facer populares os au-
tores” comenta. Destaca, en-
tre outros elementos, unha im-
portante produción en prosa e
poesía nos anos 70 que fala
entreliñas de temas políticos e
o grande descubrimento dos
80 do movemento emerxente
da literatura feminina. Década
que se corresponde con pro-
gramas para levar a literatura
contemporánea ás escolas.
Dáse neste tempo o xurdimen-
to, por exemplo, das novelas
policiais, xénero no que nace-
ría un dos máis destacados
nomes da literatura brasileira
contemporánea, o de Rubem
Fonseca, que neste ano se fixo
co máis importante galardón
das letras portuguesas, o pre-
mio Camões e co prestixioso
premio dos escritores latinoa-
mericanos, o Juan Rulfo. Fon-
seca é o segundo escritor bra-
sileiro que conta co Juan Rul-
fo despois de que en 1995 fo-
se Nélida Piñón a primeira
muller en recibir ese recoñe-
cemento. 

O misterio
de Clarice Lispector

Se nas apostas do Nobel os
nomes de Jorge Amado e João
Cabral de Melo Neto eran hai
anos os únicos que aparecían,
agora poderían ser moitos
máis os que se sumaran a esa
condición de “consagrados”
das letras brasileiras. O de Né-
lida Piñón sería un deles, os de
Ferreira Gullar ou Rubem
Fonseca poderían incrementar
o listado. Preséntanos a Gullar
Carmen Villarino como un es-
critor intimista mentres Ru-
bem Fonseca sería un autor
que ofrece “textos duros, case

como pancadas no estómago”.
Cecilia Meirelles, Lygia Fa-
gundes, Adélia Prado, Milton
Hatoum ou Hilda Hilst, son al-
gúns dos autores que escolle
dunha literatura chea de no-
mes por coñecer.  Segundo a
profesora Villarino a entrada
destes escritores no noso mun-
do literario dependerá moito
da atención dos medios de co-
municación e das editoriais,
círculos que xa ten gañado
Clarice Lispector. “Chegou a
Francia da man da feminista
Hélène Cixous que divulgou a
súa obra e ao español come-
zou a traducirse a finais dos
anos noventa co curioso fenó-

meno de que por exemplo en
Buenos Aires circulaban xa
traducións piratas da súa
obra”. Case trinta anos des-
pois da súa morte o universo
de Lispector é traducido a infi-
nidade de linguas, lido con
paixón, analizado por críticos
e estudiado por investigado-
res. “O mellor ensaísta da lu-
sofonía, Antonio Cándido re-
coñeceu o seu valor desde o
inicio, o intimismo da súa es-
crita de autoría feminina. Cul-
tivou o misterio e foi herméti-
ca e iso acrecentou o interese
nesta muller que foi valorada
en vida polos seus compañei-
ros escritores pero que tardou
en chegar ao público” di Villa-
rino.  Cando os escritores bra-
sileiros se reúnen en Portoale-
gre no 1976 e 77, a figura de
Lispector pairaba nos debates
como imaxe da escritora de
calidade que precisaba dedi-
carse ás crónicas xornalísticas
para vivir. “Até a década dos
noventa só Jorge Amado e Eri-
co Veríssimo podían vivir da
súa obra”, di. 

Gústalle citar a Carmen Vi-
llarino a tese do profesor José
Miguel Wisnik que di que “a
cultura brasileira pode ser un-
ha ameaza para o mundo que
impoñen os americanos, entre
outras cousas por unha defensa
propia e distinta da súa identi-
dade”. Que está a ofrecer o
Brasil? Entre outras cousas
menta películas como Estação
Central do Brasil ou Cidade
de Deus ou a nova Madame
Satã estreada no Festival de
Huelva, propostas musicais
como a de Adriana Calcanhot-
to ou os Tribalistas promovi-
dos por Arnaldo Antunes, Ma-
risa Monte e Carlinhos Browm
no medio dun dos panoramas
máis ricos da actualidade e de
nomes consagrados como Cae-
tano Veloso ou o propio minis-
tro de cultura Gilberto Gil que,
xunto con Mária Bethânia co-
mezan en breve unha xira con-
xunta por Portugal. 

Participou Carmen Villari-
no neste mes de xuño nun en-
contro con escritores brasilei-
ros organizado pola Casa das
Américas de Madrid e os par-
ticipantes destacaron o impor-
tante papel que pode cumprir
Galiza como ponte de entrada
dos autores brasileiros en Eu-
ropa. “Sorprendéronse da pre-
senza na Universidade, de que
os alumnos lesen as edicións
orixinais e mesmo do interese
que esperta nos escritores ga-
legos” di dunha cultura que,
segundo afirma, forma parte
do seu mundo e da que lle
gusta falar porque significa
“que ese mundo se amplía,
que é real e pode ser para máis
persoas”.♦
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Hai letras no Brasil após Jorge Amado
Rubem Fonseca, Nélida Piñón e
Clarice Lispector entre os escritores máis recoñecidos

CARME VIDAL
O escritor Rubem Fonseca faise en poucos meses co premio
Camõese o Juan Rulfo. Nélida Piñón recibe o recoñecemento da
Universidade Menéndez Pelayo e os seus libros comezan a apare-
cer en Europa en edicións divulgativas. Paulo Lins sorprende con
Cidade de Deus, un romance pegado á realidade brasileira. Case
trinta anos despois da súa morte, a  obra e o misterio de Clarice
Lispector toman unha forza inusual. A literatura brasileira es-
tá a vivir un extraordinario momento e, para visitala, convida-
mos como cicerone á profesora e especialista Carmen Villarino.

A profesora Carmen Villari-
no recoméndanos estes títu-
los fundamentais da literatu-
ra brasileira contemporánea:

■ Bernardo Carvalho,
Teatro

■ Nélida Piñón, O calor
das coisas, A República dos
Sonhos.

■ Rubem Fonseca, Vas-
tas emoções e pensamentos
imperfeitos, A Grande Arte

■ Clarice Lispector, Laços
de familia, A hora da Estrela,
A paixão segundo G.H.

■ Lygia Fagundes Telles,
As Meninas, A estrutura da
bolha de sabão,Antes do baile. 

■ Guimarães Rosa, Saga-
rana, Grande sertão: veredas.

■ Ferreira Gullar, Poesía
Completa. 

■ João Silvério Trevisan,
Ana en Venecia. 

■ Milton Hatoum, Dois
irmãos, Retrato de um certo
Oriente. 

■ Adélia Prado, Baga-
gem

■ Hilda Hilst, A obscena
senhora D. Qadós.♦

Os libros imprescindíbeis

Clarice Lispector.

Nélida Piñón.



Quen son as amantes de
Hamlet?

Hamlet só funciona como
un cualificativo, sen ningún
protagonismo máis. A verda-
deiras protagonistas son as mu-
lleres, as amantes, como se
quere marcar xa desde o punto
de vista lingüístico. O libro ten
unha xénese complexa, sigo
descubrindo nel aspectos novos
mesmo despois de ser publica-
do e penso que as amantes de
Hamlet son todas as mulleres,
as de Shakespeare ou as de
Cunqueiro. O libro fala de pro-
totipos ou identidades e trata de
dicir que existiron e continúan
a existir. Trátase dun diálogo
coa literatura escrita por unha
cultura e feita por un pobo e re-
colle as identidades femininas
e tamén as súas alternativas.
Hamlet, sempre como cualifi-
cativo, representa a indecisión
e mostra ademais a súa rela-
ción coa morte e coa posibili-
dade de concluír coa idea de
que o suicidio é necesario. 

Por que fala dunha xé-
nese complexa do libro?

Nace como un diálogo
coa literatura escrita por mulle-
res, ou mellor por determinadas
mulleres, que conta cun discurso
propio. Por outra banda, dáse ta-
mén un encontro coa literatura
popular e así unha das protago-
nistas máis importantes é a da-
ma da poza que é un personaxe
fundamental de lendas popula-
res e que, para min, significa
perfectamente o que quero
transmitir, a pervivencia da li-
teratura e a vontade de crear un
mundo propio. No libro fálase
da construción dunha casa como
a creación do espacio propio. 

Pódese dicir que é o seu li-
bro máis “marcadamente fe-
minino”?

Sen dúbida. Xurdiume esta
posibilidade e quixen romper
con moitas cousas, ao mellor é
tamén unha forma de ir con-
tracorrente. Fálase como se to-
do estivese pechado e consegui-
do e, curiosamente mesmo se
notan reticencias a declararse
pro-feminina na construción
do texto literario cando hai
dous anos si existía unha von-
tade de marcar a escrita. Ago-
ra parece que o tema está es-
tigmatizado e negaríamos a
evidencia se afirmásemos
que non pasa nada, que todo

está conseguido para as mulle-
res. Realmente trátase dunha
evolución con respecto ao que
mantiña sobre este tema. Penso
que nin é adecuada a idea de que

é un tema superado nin é correc-
to que haxa un exceso de clasifi-
cación que se viviu ata hai pou-
co, cando se dicía simplemente
aquilo de “poesía feminina”. A
crítica simplificou dun xeito ex-
tremo e construíu unha categoría
que non se correspondía cunha
realidade unitaria. 

Introduce unha forte car-
ga simbólica e mestura as
mulleres en plural con outras
protagonistas singulares co-
mo Penélope ou Ofelia. 

Busca a reflexión e a cons-
trución dun xogo simbólico.
Conta cunha vontade de apren-
dizaxe, como cando unha nai
quere aprender a súa filla ou as
nenas que a rodean. Hai textos
arredor de Ofelia que fan re-
ferencia a iso, e a xénese da súa
creación é esa. A superación da
adolescencia, por exemplo, é
un dos temas fundamentais,
aquel momento no que un non
se recoñece a si mesmo como
ás veces lle pasa á propia auto-
ra co seu texto, no que non pa-
ra de descubrir aspectos novos. 

Vostede pertence á que se
deu en chamar poesía dos 90,
unha década de moita activi-

dade e da aparición de multi-
tude de nomes que hoxe xa son
coñecidos. Nota que os poetas
novos están máis calmados?

Aparentemente están pero
non me atrevo a afirmalo por va-
rias razóns, a primeira é que ao
mellor ao adquirir eu máis idade
non estou tan en contacto co que
fan os máis novos e descoñezo al-
gunhas das iniciativas que se es-
tán a desenvolver. Por outra parte
pode ser que moitos dos proxec-
tos nin tan sequera cheguen a nós
e moitas veces sorpréndome ao
coñecer un grupo dinámico de
xente con propostas moi intere-
santes. Antes, coa Universidade
só en Compostela, todo estaba
máis concentrado e hoxe a des-
centralización é maior e existen
colectivos poéticos en Noia, Vila-
garcía ou ACoruña. Amiña xera-
ción tivo sorte porque puidemos
confluír persoalmente e vivimos
un momento de entusiasmo que
non era só noso. Naceron iniciati-
vas editoriais e tivemos publici-
dade para dar a coñecer a nosa
obra. Hoxe hai movemento pero
ás veces nin sequera o coñecemos
e iso é síntoma de anormalidade.
Tamén é certo que estamos dian-

te dun momento moi difícil no
que respecta ao mundo editorial,
coa desaparición de Letras de Cal
ou a situación pola que atravesa
Espiral Maior. 

Preocúpalles aos poetas o
anuncio de posíbel peche de
Espiral Maior?

Claro que nos preocupa!
Desde que Miguel Anxo Fernán
Vello fixo pública a situación é
un tema de conversa cada vez
que nos atopamos. Agardo que
o peche non chegue a ser reali-
dade porque sería unha gran
desgraza para a poesía. Négo-
me a que por falta de apoios, en
especial institucionais, teña fin
unha editorial que conta co fon-
do máis rico da nosa poesía con
libros claves para a nosa litera-
tura. Penso na falta de lectores
pero como ensinante sei que se
achegamos os cativos á poesía
e somos capaces de transmitir-
lles o gusto pola literatura con-
vértense en futuros lectores
independentes. Considero que
non nos podemos permitir o lu-
xo de que Espiral Maior peche.
Ao mellor cómpre facer un
Nunca Máis editorial ante a fal-
ta de actuación do goberno. ♦
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Inzar Razóns
Nº 29. Xullo de 2003. Prezo 3 euros.
Edita: Inzar.

Xesús Veiga analiza os
resultados das eleccións do 25
de maio. Inclúese unha
entrevista
con
Carme
Corbalán,
ex
concelleira
nacionalis-
ta en Vigo.
Eduardo
Galeano
explica as
razóns da
intervención
no Irak. Xavier Queipo critica
o réxime de Fidel Castro.
Francisco Legaspi continúa
as súas críticas contra a LOU.
Xoán Monasterio repara
no sistema mercantil
da agricultura.♦

Arte Galicia
Siglo XXI
Nº 0. III trimeste de 2003. Prezo 4,95 euros.
Dirixe: Carlos Barcón.
Edita: Grupo Vertebral.

Revista que nace para difundir
a obra dos artistas plásticos
galegos, inclúe neste seu
número inaugural os traballos
de Antonio Fernández,
Fernando Álvarez, Nelson
Zumel,
Helena
Amaral e
Pedro
Solveira.
Destaca
unha
entrevista
con César
Portela,
senllas
reportaxes
sobre o novo
Centro Social Caixanova e o
Museo de Arte
Contemporánea de Vigo e
un percorrido polas obras de
Tiziano pertencentes
ao Museo do Prado e os
contidos de PhotoEspaña
2003.♦

Andaina
Revista galega de
pensamento feminista

Nº 35. Verán de 2003. Prezo 4,50 euros.

Marisa Vidal recolle a
asemblea de mulleres cristiás
galegas. Nanina Santos
recolle “algunhas
preocupacións encol
do

feminismo”.
Laura
Gómez
entrevista a
María Galin-

do, artista de
‘Mujeres creando’. Carme
Adán repara nos perigos da
agricultura transxénica. Estre-
la Villaverde dá conta da
reforma do Código Penal pen-
dente. Celia Balboa critica po-
sitivamente a serie 7 vidas.♦

Marta Dacosta
‘As amantes de Hamlet é o meu libro máis feminino’

CARME VIDAL

Pertence Marta Dacosta a esa xeración que se
deu a coñecer como “dos 90”. O seu nome
aparecía en multitude de propostas de dina-
mización literaria e cultural e foi sen dúbida

unha das protagonistas duns anos de grande
actividade poética. Publica agora As aman-
tes de Hamlet,que define como o seu libro
máis feminino e simbólico e que se suma a

PACO VILABARROS



B. C.
“Cézanne convertía a botella
nun cilindro. Eu comezo co
cilindro para crear un ob-
xecto concreto; fago unha
botella cun cilindro”. Juan
Gris ingresou na historia da
arte como o máis puro intér-
prete do cubismo. Foi o teó-
rico de meirande interese e o
máis ascético na práctica da
súa arte, até o punto de con-
verter o bodegón nun culto.

A Sala de Exposicións do Cen-
tro Cultural de Caixanova en
Vigo, acollerá a partir do 10 de
setembro Juan Gris. Nas Co-
leccións do Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía.
Unha mostra que recolle doce
pinturas, catro debuxos e va-
rios libros do pintor cos que se
pretende rescatar e divulgar a
obra dun artista fundamental
para entender as vangardas da
primeira metade do século XX.

Juan Gris nacera no Madrid
de 1887 co nome José Victoria-
no González Pérez, fillo núme-
ro trece dun coñecido empresa-
rio papeleiro. A súa afición e
facilidade polo debuxo lévaro-
no a abandonar en 1904 a Es-
cola de Artes e Oficios e a in-
gresar como alumno do acadé-
mico José Moreno Carbonero,
pintor paisaxista e de xénero.
Nos seus primeiros traballos
pódese apreciar a influencia do
movemento Jugendstil -deno-
minación que se lle dá ao mo-
dernismo en Alemaña-.

Tras a morte do seu pai,
cando contaba dezanove anos,
decidiu vender todas as súas
propiedades e trasladarse a Pa-
rís con 16 francos no peto. A
través do seu amigo Vázquez
Díaz coñece a Picasso no estu-
dio do “Bateau lavoir”, no que
Gris tamén conseguirá un estu-
dio e vivenda. Pola súa amiza-
de con Picasso entra en contac-
to con Braque, xuntos consti-
tuirán a tríada cubista. Até
1910 realiza debuxos humorís-
ticos e ilustracións gráficas pa-
ra gañar a vida; a partir de en-
tón decide adicarse en exclusi-
va á pintura. 

As influencias de Cézanne,
Picasso e Braque fan que aban-
done o naturalismo e se ache-
gue a unha técnica ligada es-
treitamente ao cubismo, que vi-
ve unha fase analítica. Deste
aprendeu a construcción espa-
cial no plano, pero a súa obra
xirará ao redor do denominado
“cubismo sintético”. Mentras
Braque e Picasso creaban for-
mas abstractas a partir da análi-
se dos obxectos concretos, Gris
adicouse a seguir o camiño
oposto: comezar cunha compo-
sición abstracta para logo
adaptala aos obxectos. En tro-
ques de dar varios aspectos do
mesmo obxecto, invéntase un-
ha soa forma que o sintetiza, un

signo que significaba o obxec-
to en lugar de imitalo. “Non
basta tornar telas e pinceis e
cores para facer pintura. Farase
unha paisaxe, unha muller núa,
pucheiros brillantes, triángulos
ou cadrados, pero non se fará
pintura se a idea de pintura non
existe a priori”. Esta será a
máxima fundamental que guíe
toda a súa creación. 

Gris formulou o sistema
compositivo en “cuadrícula”,
que influiría en Gleizzes,
Metzinger e Marcoussis. Co
paso dos anos o aspecto volu-
métrico dos obxectos que ca-
racterizaba as primeiras com-

posicións vai desaparecendo e
a fragmentación do espacio
conséguese por medio dunha
retícula lograda a base de li-
ñas horizontais e verticais.

A principio de década dos
vinte Juan Gris, que comeza a
ser coñecido nos círculos ar-
tísticos, desgústase tremen-
damente ao saber que a colec-
ción confiscada a Kahnweiler,
galerista que lle comprou a
meirande parte da súa obra,
fora subastada a prezos relati-
vamente baixos no Hotel
Douot de París.

Pero non será até 1924
cando realmente ingrese den-

tro do círculo dos grandes ar-
tistas. Neste ano as súas pin-
turas comezaron a cotizarse
como grandes obras de arte.
Non embargante os continuos
problemas de asma, os ata-
ques de bronquitis e as tres
urismas que sufriu en 1927
acabaron aos corenta anos de
idade coa carreira do home
que devolvera o clasicismo ao
cubismo. O día do seu enterro
o seu fillo Georges, Picasso,
Kanhweiler, Lipchitz e Ray-
nal encabezan a comitiva fú-
nebre cunha coroa na que se
podía ler “A Juan Gris, os
seus compañeiros de loita”.♦
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A Frouseira

Katherine
XERARDO PARDO DE VERA

Golpe a golpe, verso a
verso, paso a paso,
latexo a latexo. Co

esquelete e o paso sostido
dunha cerva, ías,
Katherine Ndereba, cara á
meta situada naquil cabo
do fondo, ós coarenta e
dous mil cento noventa e
seis metros da saída. A
lenda da muller-cerva que
tan limpa e
melancónicamente
compuxera o Bécquer e
trasladara ós Ancares
galegos Xosé María
Castroviejo. Ías gaña-la
Maratón, xa cho notei
dende os cinco kilómetros
da saída, os ollos
adiviñados tra-las gafas
impenetrábeis, os ollos da
muller eterna ocultos ó
público por séculos de
esclavitude (non só na túa
Kenia natal), ollos
gardados pra os teus, pra
protexer e dar a vida, e
logo seguir parindo,
loitando e protexendo a
quen nono meresce. Golpe
a golpe, verso a verso,
paso a paso, latexo a
latexo. Un-dous, un-dous,
un-dous, tres mil, dez mil,
vinte mil, corenta mil,
corenta e dous mil cento
noventa e seis. ¡Xa está,
deixádeme sentar!, non,
non, colle a bandeira,
atende ó márketing, saúda
ás autoridades, a esos
ricos homes europeos e
americanos que tanto che
aplauden, aos xerifaltes e
sponsors de inmaculados
chapeos de Panamá.
¡Hipócritas asesiños! Eres
a muller eterna e ubicua,
miña Katherine, eres
muller mesmo pra quí,
pra Galicia. Eres a muller
que da todo, á que lle
zugan a propria vida
mentras lle matan os pais
e os fillos, a tí que dende
Kenia, dende Etiopía,
dende Somalia, dende
Saba, lle diches ao mundo
mundial o primeiro home.
Admíroche, ahora meu
corazón latexa acelerado
pra acompasarse co teu. E
quéroche. Quéroche xa ós
dez mil metros e quéroche
máis ós trinta mil. Nos
corenta mil eres coma un
Cristo-Muller que nos
avergoña a todo-los
señoritos que tomamo-lo
café que lle custa a soá, os
pulmóns e a vida a teus
irmáns por unha cunca de
millo. Eres o froito tenro
do corno, ou o narís, de
África, o narís tremente e
sinaladamente coroado
polo ouriareoso deserto de
Nubia. Agora dámonos
conta de que sodes tan
belidas e tan fortes, e tan
xenerosas. Pagámosvos
con morte e con
esclavitude. Envíoche un
bico namorado dende o
Miño ó Nilo Azul. ♦♦

O sincretismo de Juan Gris en Vigo 
Caixanova inaugura unha mostra
que recolle algunhas das mellores obras do artista

Anteelmar.

Juan Gris retratado por Modigliani. Portada.



Tres anos tardou Mercedes Peón
en enlatar nun disco a súa poten-
cia creativa, debedora en grande
medida do pouso da tradición,
aquel que lle quedou na alma
tras quince anos de traballo de
campo, gravadora en man, reco-
llendo nas aldeas da Galiza as
raigames da nosa cultura. Non ti-
ña présa, cumpría queimar outras
etapas antes de embarcarse no
seu primeiro disco. Isuéera pre-
cisamente o que quería transmi-
tir, un son tradicional pero con
pegada propia. Corría o ano

2000 e a discográfica Resisten-
cia apostaba por ela.

Despois do éxito que signifi-
cou Isuénunha dilatada carreira

de colaboracións musicais con
grupos do país, premios, festi-
vais e a creación da banda sono-
ra da serie televisiva Mareas Vi-

vas, e despois de concluír o seu
contrato artístico con Resisten-
cia, Mercedes Peón vén de rema-
tar o que constitúe o seu segundo

traballo de composición, estre-
ándose na discográfica Discme-
di. En Ajrú, a coruñesa retoma o
labor de composición musical
arredándose cada vez máis dos
traballos de recollida, para trans-
mitir a modernidade mesturada
harmonicamente coa tradición,
dende os parámetros propios de
quen ten clara a súa identidade. 

“Ajrú simboliza a forza e a
enerxía, vén sendo ese berro no-
so, ese aturuxo que saca o máis
fondo da alma e nos devolve á li-
berdade da nosa cultura, a liber-
dade da nosa tradición”, explica
Mercedes Peón. Pero Ajrú signi-
fica moito máis que “aturuxo”,
representa a evolución musical
cara ritmos máis electrónicos. 

“A rabia, a paixón a creativi-
dade” levárona a compoñer e pro-
ducir durante pouco máis dun ano
e medio este novo traballo, que
estará a finais de setembro nas
tendas de discos. Orgullosa de ter
inxectado gracias ao seu minies-
pacio etnográfico en Luar “auto-
estima cultural para a nosa xente
maior, pero tamén para os máis
novos”, Mercedes non precisa
doutras tendencias culturais, que
moitos especialistas viron somer-
xidas en Isué, para explotar toda a
forza da tradición. Como ela mes-
ma indica, non aposta “pola mes-
tizaxe, aínda que admito que moi-
tos críticos clasifiquen a miña
música como de fusión. No meu
grupo non hai senegaleses, hin-
dús, somos todos galegos e toca-
mos os nosos instrumentos, aínda
que si é certo que os nosos ritmos
ancestrais poden asemellarse
moito á cultura norteafricana”. E
engade “eu veño das panderetei-
ras e das gaiteiras e dende aí sim-
plemente compoño”.

Rexeita as colaboracións este-
lares, porque como ela di non lle
interesa un disco cargado de gran-
des nomes que dilúan o que quere
dicir. “Prefiro que o disco soe a
Mercedes Peón”. Por iso, para a
gravación de Ajrú contou soamen-
te cos músicos da súa formación.
Sonia Reborido, Paco Dicenta, Le-
andro Dentel, Ezequiel Orol e Víc-
tor Iglesias xunto con Pancho
Álvarez e Fernando Abreu, alleos
ao grupo, axudaron coas súas in-
terpretacións a que os temas co-
brasen corpo nun traballo, “no que
non se establecen máis paralelis-
mos con respecto a Isué, que a
man persoal de Mercedes Peón e a
esencia da etnia galega”.

Lonxe quedan aqueles pri-
meiros pasos dentro da música
folk, nos que colaborou co grupo
Matto Congrio e o “feeling” con
Xosé Manuel Budiño que se tra-
duciría na participación da artis-
ta na gravación de dous temas.
Carlos Núñez, Manu Chao, Os
Diplomáticos, moitos foron os
artistas que entenderon a súa
troula e actuaron con ela en in-
numerábeis concertos e festivais,
dende Ortigueira até Glasgow,
dende Bélxica até Arxentina. 

Eslovenia, Francia, Escocia,
Inglaterra e sobre todo a Galiza
vibra co boureo da coruñesa, que
como poucos músicos, é capaz
de reunir nun mesmo concerto
dende os rapaces máis cativos
ata os vellos máis festeiros. 

Por outra parte, e a través de
Trompo, o seu propio selo disco-
gráfico, Mercedes Peón edita na
colección Raiceiras, o material
inédito recollido nas aldeas do
país durante quince anos.♦Nº 1.095 ● Do 11 ao 17 de setembro de 2003 ● Ano XXVI
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O Ajrú
de Mercedes 

MAR BARROS

Coa forza ancestral dun aturuxo,
Mercedes Peón vén de editar Ajrú,
o seu novo disco ateigado de composicións
propias, máis electrónicas,
pero coa esencia da “etnia galega”.



¿Onde atopar unha granada ou
unha mina sen detonar da Guerra
Civil, unha moto mobile de hai vin-
te anos, daquelas que os nosos
paisanos ateigaban de sacos e pa-
quetes, unha bañeira comida polo
tempo ou un penico, dos de antes,
enferruxado e escangallado? A
asociación pontevedresa Vaipolo-
río leva tres anos presentando a
“Exposición do Lixo”, unha mostra
moi particular, que nada ten que
ver coa arte, o civismo ou a
conciencia ecolóxica. Tixolas, coi-
telos, botellas antigas de Pitusa,
sinais de tráfico, máquinas de co-
ser ou unha maleta con teléfonos
son algúns dos obxectos de refu-
gallo que compoñen a mostra, na
que o sorprendente é precisamen-
te o lugar de procedencia, o río. 

Creada exclusivamente para
as labores de limpeza do río Ga-
fos, dende o seu nacemento en
Fonte Boullosa até case a súa de-
sembocadura no Lérez, na ría de
Pontevedra, a agrupación Vaipo-
lorío presenta o sábado 13 de se-
tembro no Paseo Cuberto, na pa-
rroquia de Tomeza, a “Exposición
do lixo”, unha sorte de chanza iró-
nica pero cun forte trasfondo eco-
lóxico. Nela incluiranse todos os
obxectos curiosos atopados na
campaña de limpeza deste ano
polos membros da asociación e
os veciños, que nesta edición, ao
igual que na anterior, contaron
coa colaboración de cincuenta in-
ternos do cárcere da Lama. 

Un saco de plástico do Ministe-
rio de Agricultura franquista, co seu
escudo correspondente, o chasis
dunha vespino, ducias de puchei-
ros, un teléfono antiquísimo co nú-
mero incluído, tixolas, botellas e to-
do tipo de roupa e calzado a través
dos cales se poden seguir as mo-
das dos últimos vinte anos son al-
gunhas das curiosidades deste ano,
das que “seguro que máis dalgún
romántico pagaba algo por elas”. 

Bares que tiraban ao río as bo-
tellas baleiras daquelas primeiras
cocacolas, e fantas que se beberon
na zona, mulleres que se desfacían
das medias inservíbeis cheas de
carreiras, mozos que xa non preci-
saban os xoguetes que os diverti-
ran de cativos, guerrilleiros que es-
queceron minas e granadas no lu-
gar para fuxir do inimigo. Descoñé-
cese a historia de cada un dos ob-
xectos e como puideron chegar até
o río, entre as raíces e a lama do
fondo, pero as inxentes cantidades
de lixo recollidas dan conta dun dos
hábitos máis habituais nas inmedia-
cións fluviais. “Era o vertedoiro da

época, –sinala Ramón Laxe, mem-
bro da asociación–. O río convertía-
se no xeito máis doado de desfa-
cerse do lixo, enchíase o carro e
vazábase alí sen moita complica-
ción”. Agora, cada un dos obxectos
da mostra é algo que máis que re-
fugallo, son testemuñas do pasado
que reaparecen no presente como
unha labazada simpática.

A Exposición do Lixo é “o bro-
che de ouro” da campaña de lim-
peza que dende hai tres anos ven
desenvolvendo cada verán a aso-
ciación, xornadas nas que cada
vez participa máis xente e que te-
ñen como obxectivo “ademais de

manter a canle fluvial en condi-
cións axeitadas e sensibilizar os
veciños, servir como exemplo pa-
ra outros concellos” como indica
Xosé Feijóo, presidente do colec-
tivo. Ao igual que en Vilaboa e
Pontevedra, noutras localidades
da Galiza estanse a desenvolver
iniciativas semellantes de limpeza
co fin de recuperar espacios natu-
rais convertidos en vertedoiros
habituais e incontrolados.

A pesar de todo, e aínda que
os organizadores aseguran que
a cantidade de refugallo des-
cendeu, este ano sacáronse en
tan só nove quilómetros cinco mil
quilos de lixo, “algo que resulta
incríbel” para Rosalía Rodríguez,
membro de Vaipolorío.

Festa do Río

A exposición do Lixo enmárcase
dentro das actividades que se de-
senvolverán ao redor da Festa do
Río o sábado 13 de setembro. Or-
ganizada polo propio colectivo
Vaipolorío a celebración comeza-
rá ás once da mañá, coa apertura
da mostra dos obxectos recollidos
do río no Paseo Cuberto, que per-
manecerá aberta todo o día. A fes-
ta contará tamén cun paseo guia-
do polo río Gafos, no que se expli-
cará e recoñecerá a flora e a fau-
na da zona e coa actuación do
grupo de gaitas do lugar.

Ademais da limpeza e da crea-
ción dun catálogo de aves e outro
de insectos da zona, o colectivo
está a desenvolver un proxecto
centrado na creación dun roteiro
ao longo do río dende Otero Pe-
draio até o seu nacemento, na fon-
te de Boullosa, en Figueirido. A ini-
ciativa xa conta co compromiso do
concello de Vilaboa de financialo
unha vez conte co respaldo da Fe-
deración Galega de Montañismo,
con competencias na homologa-
ción de sendeiros.♦
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Sigmund
Jähn, heroe
MARGA ROMERO

Azona de Vogland é co-
ñecida polas cámaras
de fotos e foi a imaxe a

que converteu en heroe un dos
seus moradores Sigmund Jähn
hai xa 25 anos por dar 125
voltas ao redor do mundo, en 8
días, e ser o primeiro alemán
que viaxaba polo espazo. O
personaxe desta historia naceu
en 1937 en Morgenröthe-Rau-
tenkranz. Os dous topónimos
evocan a mañá vermella e un-
ha coroa de rombos, prognos-
ticando o destino de Jähn: o
ceo e a física. Semella que este
primeiro cosmonauta só podía
vivir nun lugar chamado así.
Foi impresor, piloto e membro
da flota de avións da Unión
Soviética, inspector para a for-
mación de pilotos e seguridade
aeroespacial. Na  “Cidadela
das Estrelas” en Moscova for-
mouse cosmonauta. E foi ao
espazo cun colega ruso chama-
do Walerij Bykowski e cando
baixaron do ceo foron
recibidos por milleiros de per-
soas e toda a rapazada desexa-
ba ser coma el e foi a imaxe da
DDR, triunfou. Mais isto oco-
rreu hai 25 anos e hoxe as
cousas xa non son así, non
existe a Alemaña Democrática
nin a Unión de Repúblicas So-
cialistas Soviéticas. O muro
hai algúns anos que caeu. Na
Alemaña do Leste Sigmund
Jähn é un heroe, na Alemaña
do Oeste case un descoñecido,
na realidade a metáfora dunha
unidade, en moitos casos, só
aparente. O filme Good Bye
Leninde Wolfgang Becker,
que recomendo insistentemen-
te, trata da maneira de vivir os
cambios que se producen coa
desaparición da DDR, con hu-
mor. As reaccións serán nostal-
xia, alegría amarga, pena, moi-
tas gargalladas, coma sempre,
dependendo do grao de
compromiso cunha verdade:
non todo era malo. A excelente
actriz, Katrin Saß, protagonista
é a nai á que se lle oculta a
verdade da mudanza política e
as mentiras son a urdirme de
toda a historia. Moitas
mentiras. Daniel Brühl é Alex,
un mozo que sempre admirou
a Sigmund Jähn, a quen por
fin vai coñecer, nesta nova
Alemaña, na que o primeiro
cosmonauta alemán traballa
como taxista. Hoxe as dúas
Alemañas, unha soa, gracias
ao filme, saben quen é o prota-
gonista desta historia. A menti-
ra é que non é taxista, é conse-
lleiro para a formación de cos-
monautas en Rusia e de astro-
nautas en Alemaña, un bo
diplomático e o mellor embai-
xador do cosmos no “Instituto
de Física da Terra”. A verdade
é que moitos soños se esnaqui-
zaron e a Alemaña do Leste,
cun alto índice de paro, sabe
que a ilusión que lle venderon
non se atopa tan facilmente
como un kilo de bananas.♦
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MAR BARROS

Botellas, sacos franquistas, tixolos, vespinos, bañeiras. Máis de cen
quilos de refugallo sacados do río Gafos recóllense na Exposición do
lixo, unha denuncia ecolóxica e unha chamada de atención cívica.

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS



Eran tempos de soños e de vito-
rias. Eran os tempos do Vietnam
heroico, de Laos e Camboxa re-
sistindo, da nosa Cuba querida e
próxima que alumeaba a Améri-
ca insurxente. Pouco antes Er-
nesto Guevara caía en combate
para guiarnos na construción do
Home Novo. A revolución estaba
alí, o socialismo era unha utopía
posíbel e os mozos marchaba-
mos cantando as cantigas de Víc-
tor Jara e Quilapayun, que nos
falaban de Santa María de Iqui-
que e da explotación dos obrei-
ros nas minas de salitre, mentres,
Violeta Parra daba Gracias a la
vida y Viglietti convocaba a De-
salambrar. Canta ilusión! Canta
esperanza! Cantas lembranzas!

Un 23 de maio de 1973, na
miña condición de militante estu-
dantil tiven a honra de ir receber a
Salvador Allende ao aeroporto de
Bos Aires. Aquela mañá foi
abraiante. Receber ao líder da es-
querda chilena, plural e democrá-
tica. Receber ao noso querido
Chicho que encabezaba a primei-
ra revolución pacífica cara o so-
cialismo. Aquel día eramos cen-
tos, despois milleiros. Foi inolvi-
dábel. Ao día seguinte tivemos a
sorte de escoitalo desde as xanelas
da embaixada do seu país, onde
novamente unha multitude trans-
mitía o apoio á revolución que era
de todos. Revolución que trascen-
día a cordilleira dos Andes, que
invadía a Arxentina peronista e
montonera. Foi a verdadeira pri-
mavera americana. Era un ar fres-
co que penetraba por todos os re-
cunchos. Da América que levaba
séculos agardando. Uns días des-
pois o presidente Cámpora asu-
mía o goberno arxentino. Os be-

rros da multitude cantaban  Perón,
Evita, la Patria Socialista. Men-
tres, no balcón da Casa Rosada,
Allende e Dorticós ollaban cara o
infinito e soñaban cunha patria la-
tinoamericana. A de Bolívar, a de
San Martín, a de Martí.

A reacción non se fixo agar-
dar. Os do norte coma sempre.
Os da morte coma sempre. Tiñan
que matar a esperanza. Meses
despois a noticia percorria o

mundo. Allende resistía na Mo-
neda, mentres, Gladis Marín e
Miguel Enríquez chamaban á
xuventude a resistir e os obreiros
do porto de Valparaíso facían os
derradeiros esforzos para de-
fender a dignidade de Chile.

¡Chile no se rinde carajo!
¡Chile no se rinde carajo!Era o
berro que percorría as rúas de Bos
Aires e do mundo. Mentres Salva-
dor Allende, morría combatendo e

Víctor Jara continuaba acompa-
ñando coas suas cantigas desde o
estadio Nacional, desde onde nos
seguían a falar do futuro e do amor.

Nunca vou esquecer todas
aquelas bágoas e tristuras com-
partidas, porque só quixemos,
como dixo o poeta, encher de es-
trelas o corazón do home.

Meses despois, en xaneiro de
1974 tiven a honra de ser detido du-
rante 24 horas por participar nunha
manifestación en solidariedade co
Chile. O meu “delito” foi levar un
libro cos derradeiros discursos do
presidente mártir. Aactividade polí-
tica levoume a participar na funda-
ción do Comité Arxentino de So-
lidaridade con Chile (COMACHI)
e aínda, 30 anos máis tarde, conti-
núo coas lembranzas daquela inol-
vidábel Amandae dun Víctor Jara
que me sigue a acompañar polo
Chile de Recabarren, do salítre e do
cobre. E as cancións de Violeta rá-
chanme na soedade. Mentres, o
mar segue a bater sobre Isla Negra.
E as lembranzas de Inés e todos os
compañeiros mortos e de tantas his-
torias…

Hai algúns meses, falando en
Madrid con Isabel, a filla de
Allende, lembramos aqueles
anos. A pesares do tempo, a
emoción pasounos factura. Trin-
ta anos sen Salvador Allende,
sen Víctor Jara, sen Neruda, sen
tantos compañeiros. Pero, aínda
nos queda a esperanza.

¡Viva Chile carajo!♦

LOIS PÉREZ LEIRA foi presidente da
Confederación Argentina de

Estudiantes Secundarios (CAES) de
1971 a 1973. Actualmente é

Coordenador Nacional do
departamento de Migración da CIG. 
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Benxamín
Vázquez: 
‘Un soño
comprometido é
difícil de manter’

A.N.T.
É un dos grandes xornalistas
galegos. Acaba de publicar a
súa primeira novela Cando
soñar é canso, na que recrea
unha historia atemporal.
Como se fraguou a idea?

O proceso comezou hai
trinta anos. Alá polo 1968
eu estaba facendo prácticas
nun xornal local e gracias a
un amigo descubrín a chave
da novela, mediante unha
asociación de ideas. Polo
medio pasaron unha chea de
cousas e non podía meterme
de cheo. Ao principio pen-
sei facer unha novela histó-
rica, ao final resultou estar
por riba do tempo. 

Cales son as chaves do
libro?

É unha novela que se si-
túa por riba da historia, aínda
que ten chaves medievais e
historiográficas. Está tratada
con rigor histórico. No soño
hai cousas reais e cousas do
arcano, é unha mestura. O
soño é así. Poño nomes e
apelidos aos personaxes, pe-
ro non todo son fábulas. Aín-
da que tampouco tiven a idea
nunca de facer algo real.

É canso soñar nestes tem-
pos?

Soñar é ben difícil, soñar
realmente. Normalmente o
soño interprétase coma unha
fuxida, unha evasión, pero
un soño comprometido, que
linda co pesadelo, é difícil
de manter. Tentei facer un
soño que tivese realidade.

Vostede traballou na
TVG, en que situación se ato-
pa hoxe o audiovisual galego?

O audiovisual galego é
un mundo comercial, aquilo
que ten un fondo, que pode
transmitir algo alén do narís
queda postergado ou se emi-
te a horas inacesíbeis. Fixen
unha serie de 180 documen-
tais breves de carácter etno-
gráfico, histórico, informati-
vo e quedou agochada. Hai
cousas interesantes, pero o
problema é que se postergan.

Pensa meterse nunha
nova aventura literaria?

Penso. Agora estou traba-
llando noutra novela, de ton
ben diferente ao desta. Vai ser
unha novela máis intimista, on-
de non hai tantos personaxes.
Aínda non teño a trama, pero
xa coñezo as chaves. Voume

O OUTRO
11-S

LOIS PÉREZ LEIRA

Trinta anos sen Salvador Allende,
sen Víctor Jara, sen Pablo Neruda.
Chile recupera a memoria despois
daquel 11 de setembro de 1973,
cando un golpe de estado instaurou
a Pinochet no poder.

O cantautor Víctor Jara, arriba, executado polos militares. Abaixo, o xeneral Pinochet
e o Presidente Salvador Allende, uns meses antes do golpe.
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Os videoxogos son, moitas
veces, maneiras de ampliar a
experiencia con personaxes
e contidos doutros medios.
Cando estes contidos son
de ficción, os xogos válen-
nos para nos sentir protago-
nistas dos argumentos que
nos fixeron felices coma es-
pectadores.

Este é o caso de Futura-
ma, que UDS lanza para todas
as videoconsolas (PlaySta-
tion 2, Game Cube e Xbox).
Xusto no momento no que re-
mata o desenvolvemento da
serie (por falta de audiencia e
de equipo técnico), aparece
este videoxogo como home-
naxe póstuma ao espírito de
Matt Groening, o enfant terri-
ble da animación estadouni-
dense que rachou os moldes
dos debuxos animados tras
The Simpsons .

Este título está pensado
para auténticos fans da se-
rie e da súa filosofía aceda.
O xogo convértese nun capí-
tulo máis. A pérfida Mom fai-
se co dominio da metade do
planeta e os personaxes que
traballan na empresa de
transportes interplanetarios
Planet Express . O principal
interese do xogo está en

que todo o proxecto estivo
controlado desde o princi-
pio por Groening. Desde o
deseño de escenarios e per-
sonaxes até os contidos da

aventura pasaron polo seu
control, que asumiu este tí-
tulo coma unha gloriosa
despedida do robot Bender
e os seus amigos.

Con moita calma

Futurama non é un xogo difícil.
Encádrase no xénero de ac-
ción, con certo aire de platafor-
mas e engadidos tales como
crebacabezas e xeroglíficos. A
xogabilidade mellora a medida
que nos facemos cos controis
e superamos a pequena decep-
ción que produce comprobar
que o acabado gráfico do xogo
é un pouco primario.

Todo o desenvolvemento
do xogo –que pode acadar 22
fases– está pensado para en-
gancharnos a base de ‘futu-
ramamanía’. Avanzando no
xogo e gañando obxectos
que aparecen nos escenarios
poderemos desbloquear trái-
lers, cancións, valados publi-
citarios… e demais parafer-
nalia da serie.

Outro gran valor deste tí-
tulo é a dobraxe. Para o xogo
en versión española contratá-
ronse os mesmos actores
que lles dan voz aos persona-
xes na serie (que aínda emite
Antena 3 nun horario ignoto
nas mañás das fins de sema-
na). Alén diso, garda todo o
humor de Fry, a seriedade al-
go triste de Leela e os mes-
mos contos de Bender. ♦♦

Só para fans de Matt Groening
Soños Eléctricos César Lorenzo

Meu Santo, Miña Santiña                   francisco a. Vidal

Guido era un home moi guiadi-
ño, ou mellor aínda, o que po-
demos definir como un “non
vou nin fago falta”. A súa vida
foi unha pacífica consecución
de feitos sen ambición nin ma-
la fe que, ademais de lle pro-
porcionar a gracia e as virtudes
que o santoral proclama, con-
vertérono nun servil e despreo-
cupado paisano que non porta-
ba polos cartos nin pola fama
nin pola, agora tan de moda,
calidade de vida, e que incluso,
nalgún caso, o leva a actuar de
maneira tal que semella non ter
moitas luces.

Xa con doce anos, cando
todos os rapaces de Lac-
ken, a súa vila natal, ma-

quinaban por aprender un oficio
e prepararse para o futuro, el
acepta, a benevolencia dun pia-
doso párroco que lle oferece un
cargo de acólito a cambio de ca-
tro moedas mal contadas da cai-
xa das esmolas.

Como queira que sexa, o
oficio non era para prosperar
na vida, pero aínda así, para el,
rapaz de poucas festas e sen
máis ambición que a de obede-
cer e servir a Igrexa e ao párro-
co, a base de facer moito xexún
e pasar as horas libres rezando,
da miseria que gañaba aínda
aforraba.

Non lle tiña medo á pobre-

za, porque era dos convencidos
de que “Deus proverá e preve-
rá”, e cando en certa ocasión,
un comerciante de Bruxelas lle
propuxo sociedade, el pensou
que fora bendicido polas gra-
cias do Ceo.

Aquel comerciante, ao saber
que posuía uns cartiños, des-
pois de valorar o seu talante
apoucado, servicial e doado de
convencer, propúxolle que, se
investía os aforros no seu nego-
cio, el dáballe un posto de tra-
ballo e facíao socio.

Guido non tiña nada que
perder, e daquela, a cambio das
catro chapas de cobre que gar-
daba sen saber que uso lle podía
dar, empezou a súa vida comer-
cial, carrexando mercadorías e
rendendo contas ao socio maio-
rista con disciplina e submisión.

Pero sucedeu que, en cer-
ta ocasión, baixando un
río cunha barca de mer-

cadorías, esta encallou nun ban-
co de area, e daquela púxose
nervioso, temendo que se lle
botase a perder a carga e que o
seu socio o despedise; e apu-
rouse tratando de liberar a em-
barcación, fincando a babor e
estribor cunha pértega como
mellor sabía, con tan mala sorte
que a vara partiu e unha lasca
espetóuselle no brazo inutili-
zándollo e facéndolle perder o

oficio, a sociedade e o negocio
por inútil.

Quixo entender o bo de
Guido que todo fora un castigo
divino por abandonar o seu la-
bor parroquial, e entón volveu
á sancristía de Santa María de
Lacken, solicitando a reincor-
poración ao seu vello oficio de
sancristán con paga de minus-
válido; e nas horas de asueto
rezaba arrepentíndose daquela
ambición pola que agora tanto
sufría o seu brazo inútil, pedín-
dolle ao ceo alivio para tanta
dor e perdón por tan grande
ambición.

Para verse libre dunha no-
va tentación, o pouco
que ganaba e aforraba,

agora investíao en obras de ca-
ridade. Ata que un día, por un
proceso biolóxico, sen outra in-
tervención que a dalgún em-
plasto para aliviar a dor e secar
un vulto de pus que a lasca for-
mou, esta foi expulsada do cor-
po e o brazo recobrou a mobili-
dade de outrora, co que Guido,
crendo ver en tal cura a man das
divindades que lle perdoaban o
seu pecado de avarento e orgu-
lloso negociante, decidiu pere-
grinar a Terra Santa para mos-
trar o seu agradecemento a
Deus.

Sete anos tardou o penitente
en volver de Xerusalén a Ro-

ma, decidido a dedicar a vida
que lle restase á oración, cando
de súpeto, nunha das rúas da
Cidade Santa, se atopou co de-
án de Anderlecht –¡que peque-
no é o mundo!–, a quen el co-
ñecía por veciñanza, e estaba
alí para emprender a súa viaxe
aos Santos Lugares; e como
Guido xa coñecía o camiño, pe-
diulle encarecidamente que o
acompañase.

Guido, que non sabía dicir
que non, sacou unha nova pasa-
xe; e aló se foron ambos naquela
sorte de turismo relixioso, a
cumprir un coa promesa e o ou-
tro a recuncar.

Durante a viaxe, o dean
de Anderlecht enfer-
mou gravemente, e

véndose nas últimas, liberou ao
sancristán da súa compaña, ro-
gándolle que volvese á súa te-
rra e lle comunicase aos veci-
ños a súa morte.

Instalado en Anderlecht,
Guido, sen ambición de nin-
gún tipo, viviu na pobreza os
seus últimos anos, sen maior
anceio que o de ter tempo para
rezar, axudar nos oficios se o
chamaban e agardar que lle
chegase a hora de deixar este
mundo sen ter contas penden-
tes con ninguén; cousa que
aconteceu un doce de setem-
bro do ano 1112.♦♦

San Guido, o pobre de Anderlecht

Ocio
LUÍSA VILLALTA

Os últimos axóuxeres
das serpes de verán
resérvanse estes días

nos meios de comunicación
para dar uns reconfortantes
consellos contra o “trauma
posvacacional”. É o que
temos nas sociedades avanza-
das: en lugar do anxo coa es-
pada de lume a expulsarnos
do paraíso do ocio, unha cor-
te de sicólogos vela pola nosa
feliz incorporación ao traba-
llo, outrora considerado cas-
tigo divino por cousa do
capricho por unha mazá de
nada. A humanidade, pois,
evolúe e xa non sabemos qué
é máis canso, se unhas
vacacións cumpridoras de
tanta cousa como hai que fa-
cer na industria do ocio, que
é a que dá o certificado de te-
las aproveitado como lles dan
as bulas ao peregrinos, ou os
esforzos rotineiros do produ-
tivismo, que ao final tamén
son os que dan a nómina e
mesmo, por veces, o proído
da honra que produce ter a
impresión de que, polo
menos no choio, pintamos al-
go no mundo. Claro que
unha cousa é traballar e
outra ter que traballar. Unha
cousa é o cada vez máis raro
privilexio de ter unha
profisión e outra a peregrina-
ción laboral a que se somete
a xuventude, a constante
remuda dos pequenos comer-
cios ou chiringuitos pintados
e repintados cada dous meses
onde xa non se sabe o que in-
tentan vender, o ocio forzoso
do paro e demais variantes
do criativo escravismo
actual. 

Mais tampouco é o
mesmo volver ao choio sendo
de direitas que sendo de
esquerdas. Os de direitas son
uns profisionais do seu que,
militando ou non, mentres
traballan estabelecen,
reafirman e rentabilizan as
redes políticas que lles permi-
tirán seguir facendo negocio e
despois van para a casa e des-
cansan. En troques, toda a
xentiña de esquerdas, por ac-
tiva con carné ou por pasiva
como explotada, temos que
traballar nas empresas ou
baixo o mando dos outros pa-
ra poder pagarnos o luxo da
ideoloxía e dedicarnos a ela
en calidade de afeizoados ou
voluntariado idealista, tendo
de lle facer sitio aínda nas ho-
ras de lecer ao fútbol e a voar
a cometa cos fillos. E así non
damos feito. Os de direitas
son empregados pragmáticos
e, se o xefe nomea sucesor, a
quen Deus lla dá, San Pedro
bendí ou fica el tamén no pa-
ro. Como xa conculcaron a
democracia, encontran o
relax da felicidade divina en
dicer que si e cobrar a fin de
mes. O deporte das
esquerdas, entre tanto, demo-
crática e ociosamente bloqué-
ase na rivalidade.♦♦



Félix Ramón, fillo de maragato
con tenda de todo no Ventorrillo,
indo da Coruña á Pastoriza a pri-
meira á dereita, tería vintecinco
anos. Érache un gran coidador de
pombas e pambos de raza.

No fondo da horta tiña o seu
pombal. Un bon día o cazador Eu-
dén disparoulles. Todo rematou no
xulgado co Maceiras de testimuña.

Eu lémbrome do Félix Ra-
món. Fachendoso cando andaba
cun pombo branco a quen pinta-
ra de vermello. Todas as femias
que conquistara ían con el. Tras
delas os donos das pombas na-
moradizas co Félix presto a de-
volverllas. Era unha marabilla
aquel pombo vermello tan maño-
so no namorar.

Félix Ramón tiña arredor de
oito irmáns máis. Os pais e a nai
tamén vivían aínda. O seu ultra-
marinos era o maior surtido e o
que máis vendía. Competía co de
Antonio, outro maragato que se
establecera na Silva de Abaixo lo-
go de casar coa filla dun muiñeiro.

Félix tiña un tío tamén ten-
deiro en San Roque, con menos
clientela e tamén fillos que se le-
vaban moi ben entre eles, e como

comerciantes, tamén eran ben le-
vados. Félix, o maior, comezara
a traballar na Coruña, non lem-
bro no que cando nós morá-
bamos preto da Agra da Bregua,
con casa propia e horta. 

O meu irmán Raimundo
traballaba no Banco Hispano
Americano e outro, Ramón, es-
tudaba mecanografía. Era unha

gracia verlle correr as teclas.
Desde a Agra pasamos a vivir

no centro da cidade e as pombas
que tiñamos houbemos de darllas
ao coidado do amigo Félix Ra-
món. Pasamos ben oito anos na
Coruña e logo voltamos para a
Fontenova. Abrimos de novo ca-
sa propia con cobertizo e hortas e
nelas colliamos de todo. O bando

das pombas de Félix Ramón era
o máis grande e lucido da contor-
na. A ledicia de todos os veciños.

Chegou a xornada do Alza-
mento e os que querían unha pa-
tria para eles sos e a súa medida.
Pasados uns días, uns descoñeci-
dos achegáronse á tenda do pai
de Félix Ramón. O seu vello
alarmado pregoulle que agachara
na horta de enfrente da casa. 

Nós mesmo de vez en cando
viámolo asomar e esta confianza
foi o que o perdeu.

Unha tardiña voltaron os fa-
lanxistas armados. Mais ese día xa
non preguntaron. Foron directos á
horta para prendelo. Aos seus pais
dixéronlles que o detiñan para
abrirlle unhas dilixencias de trá-
mite e que logo voltaría.

Félix Ramón, fillo do mara-
gato tamén de nome Félix Ra-
món, o tendeiro de máis sona do
Ventorrillo, apareceu, ao pouco,
todiño machacado e morto nun-
ha cuneta.

Mataran o mellor coidador de
pombas da Coruña polo delito de
ter pintado o seu pombo de verme-
llo. Pero o pombo había anos que
dera en branco. Cal sempre fora.♦
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Memoria de Ferro                           Antón Patiño Regueira

Feira franca 
FRANCISCO CARBALLO

Pontevedra tivo a súa
Feira Franca  os días 5
e 6 de setembro. Obser-

vala desde a  primeira  ata
esta cuarta edición, serve a
comprobar o éxito da
inspiración que a dinamiza:
son os cidadáns e as
asociacións ou colectivos
quen marca o
desenvolvemento e a
dirección desta feira. O Con-
cello, inspirador e animador,
dálle parámetros e quentura. 

Hai moitas “feiras medie-
vais” na Galiza, como en Eu-
ropa. Hai outras castrexas,
romanas etc. Mais os
“media” só ven as
“medievais”. En todo caso, a
Feira Franca de Pontevedra
ten unha fasquía diferente ás
medievais da Coruña, Betan-
zos, Ribadavia. Empeza a de
Pontevedra por ser
denominada “Feira Franca”,
ben que os “mass media”,
tan inexactos e mecanicistas,
a alcumen de medieval a
cada paso. Con razón os
“creadores” da feira a deno-
minan Franca. Acoden ao de-
creto de orixe das feiras pon-
tevedresas de Enrique IV.
Houbera outro antes pero xa
caera en esquecemento no úl-
timo tercio do s. XV.
Sarmiento sentía inmensa
nostalxia pola “Feira
Franca” dos XV e XVI, sécu-
los de ouro de Pontevedra.
Realmente unha Feira Fran-
ca pontevedresa de referencia
ten neses séculos o seu intre
máis sobranceiro: máis que
unha feira medieval a Feira
Franca é renacentista. 

Estas “feiras” están a ser
evocadas como ambiente de
tal celebración: mercado, xo-
gos, espectáculos, exotismo,
máis e moi importante,
gastronomía. A comensalida-
de forma parte da entraña
social; onde hai comensalida-
de hai comunicación. Que os
vecinos baixen á rúa e coman
xuntos, que as familias se re-
únan, que os amigos se reen-
contren, todo isto é o miolo
da formación de sociedades
pacíficas e creativas. 

Poden estas feiras reves-
tir aspectos de “pasarela”
de modas. Algún
comentarista ten rexeitado
tanta princesiña e tanto ca-
baleiro nunha Pontevedra
de mercaderes, mariñeiros e
campesiños a mercar e ven-
der. Foron, certamente, os
cabaleiros e rendistas do
XVII  e o XVIII os que
arruinaron a Pontevedra
das feiras francas do gran
XVI da pesca, salga e  arte-
sanía. E, verdadeiramente,
os que  deron a nota nesta
IV Feira foron as xentes do
común. 

Os poderes poden apren-
der do pobo; o pobo debe
aprender desde sí mesmo e
abrirse ás creacións gratuí-
tas, de mínima competibili-
dade e de máxima compar-
tibilidade. Un bo camiño o
da Feira Franca.♦♦

Carminha
Burrana
Na Ópera, a oferta cria a demanda,
porque para se afeiçoar a ela é pre-
ciso ter oportunidades. Ninguém
demanda cultura sem antes formar
o espírito para apreciar o seu valor.

A Ópera, e a música culta em
geral, é um bem tão necessário pa-
ra os cidadãs como a missa domi-

nical para os católicos. Não sei de
estudos de rendibilidade económi-
ca a curto prazo para fazer uma
igreja, nem propostas de reduzir o
aforo dum templo para dar espaço
aos mercadores do espírito consu-
mista. Por mais ateu ou anticleri-
cal que seja, ninguém aceitaria um
disparate desse calibre.

Porem a Xunta tem a desver-
gonha de profanar, ainda na sua
génesis, o templo da Ópera, da
música culta, que lhe reclama a
cidade mais povoada da Galiza.
Como se lhe disseram aos católi-
cos galegos que só podem assis-

tir a missa dominical na Catedral
de Santiago. Veríamos então se o
número de crentes em Vigo su-
peraria aos afeiçoados a Ópera.

Semelha que os responsáveis
do estudo de viabilidade do Au-
ditório de Vigo detectaram que a
labor produtiva da cidade é in-
compatível com o refinamento
espiritual da Ópera, ou da alta
cultura que pode representar
uma Orquestra Sinfónica.

Provavelmente a produtivi-
dade dos vigueses é inferior a
dos cidadãs da Alemanha, mas,
postos a comparar, eles têm uma

Orquestra Sinfónica por cada
20.000 habitantes e Vigo, com
uma comarca que supera aos
400.000, não tem nenhuma. E is-
so também incide na produtivi-
dade laboral.

Mas quê podemos esperar
dum governo que mantém co-
mo máximo responsável de cul-
tura, e da música culta, a uma
pessoa que convoca aos jorna-
listas para apresentar um “Fes-
tival Internacional de Música
de  Galicia”, e confunde a
cantata de Carl Orff “Carmina
Burana” com “uma das melho-

O Bardo na Brétema                          Rudesindo Soutelo

Félix, o coidador de pombas

Matárono por pintar un pombo de vermello. Debuxo de Castelao pertencente a Os dous
de sempre.

Alexandre Bóveda
Na historia do
nacionalismo galego.

X. Enrique Acuña

Un apaixonado percorrido documental e biográfico pola
curta vida e intensa obra de Alexandre Bóveda.
Unha figura mítica da nosa historia, vítima dun fusilamento en
agosto de 1936, que non impediu que a súa obra e mensaxe
chegase íntegra ás novas xeracións do século XXI.

Historias Gráficas
A NOSA TERRA



AllarizAllariz
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES
DO MAR DE GALICIA
Oportunidade de mergu-
llarnos, a través desta
mostra fotográfica, no
mundo submariño do noso
país, resultado de 25 anos
de traballo de Xosé Luís
González. Até o 28 de se-
tembro na Fábrica.

■ MÚSICA

FESTICURSIÑO
REPERKUSIÓN
Do venres 12 ao domingo
14 de setembro terá lugar
este acontemento músical,
único na Galiza oriental.
Cursos de percusión, danza
e malabares, ademais das
actuacións de bandas da ta-
lla de Sr. Antipirina e Al-
berto Mbundi e a Turma
Angolo Galega (música
mestiza e étnica); o venres
van tocar Igmig , Sr Pause
(mistura de música electró-
nica con percusión e outros
elementos como proxec-
cións) e o DJ Yayo. O festi-
val tamén contará cunha
área audiovisual interactiva,
exposicións, mercadiños e
obradoiros de mantemento
de instrumentos. O domin-
go ao medio día haberá un-
ha xornada gastronómica
con comidas típicas do Se-
negal e Marrocos, así como
unha mesa redonda para to-
mar o té. Máis información
en www.festicultores.com.

AmesAmes
■ EXPOSICIÓNS

THAIS M. RUDIÑO
Mostra a súa pintura no
Centro Social de Augapesa-
da, até este venres 12.

ArAr teixoteixo
■ TEATRO

MIGALLAS TEATRO
Esta compañía levará o seu
espectáculo para crianzas á
vila este vernes 12.

BaionaBaiona
■ EXPOSICIÓNS

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF
THE YEAR
Un dos máis importantes
concursos fotográficos so-
bre a natureza do que pode-
remos gozar na Vila Mery.

BarbadásBarbadás
■ TEATRO

ANTÍGONA
EN NEW YORK
Representación a cargo de
Teatro Mutante este sába-
do 13.

O BarO Barcoco
■ MÚSICA

BERROGÜETTO
O grupo folc galego dá un
concerto este sábado 13 ás
24 h. no Campiño de Cala-
bagueiros.

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

ANTONI CLAVÉ
Mostra antolóxica da súa
obra gráfica, pertencente á
Colección Britae Hermann
Prinz, até finais de setem-
bro na Fundación CIEC.

ALEJANDRADOMÍNGUEZ
Mostra os seus gravados,
até finais de setembro, na
Fundación CIEC.

BoqueixónBoqueixón
■ MÚSICA

SEMOS PELIGROSOS
O coñecido grupo compos-
telán de rock estará na vila
este venres 12.

CangasCangas
■ EXPOSICIÓNS

ESCAVACIÓNS
ARQUEOLÓXICAS
DO MONTE FACHO
Que poderemos ollar na
Capela do Hospitalaté o 15
de setembro.

O CarballiñoO Carballiño
■ EXPOSICIÓNS

TODOS POLOS
DEREITOSHUMANOS
Mostra patrocinada por Cai-
xa Galicia que poderemos
ollar no Auditorio Munici-
pal, até o 30 de setembro.

FESTA DO POLBO
Sobre este acto gastronómico
vai a mostra fotográfica que
se encontra na Casa do Con-
cello até finais de setembro.

CatoiraCatoira
■ LEITURAS

ANXOS DA GARDA
Libro do que é autora An-
xos Sumai(Edicións A No-
sa Terra) que estará presen-
te no Salón de Plenos do
concello este venres 12 ás

21 horas para presentalo,
xunto con X. Enrique Acu-
ña, Arturo L. Regueiro e
Antonio Durán Morris.

ChantadaChantada
■ EXPOSICIÓNS

ANTONIO R. QUINZÁN
Mostra os seus óleos na Ca-
sa da Culturaaté finais de
setembro.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

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.

■ EXPOSICIÓNS

MEMORIA GRÁFICA
DA EMIGRACIÓN
Esta mostra de imaxes sobre
a emigración pode ollarse
na casa da cultura Salvador
de Madariaga.

FERNANDO PEREIRA
As súas pinturas poden
ollarse no Casino Atlántico
até o 1 de outubro.

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

ARNE JACOBSEN
1902-2002 
Até este domingo 14 pode-
rá ollarse unha mostra so-
bre os seus proxectos ar-
quitectónicos no Museo de
Belas Artes.

A. OURO
Mostra fotográfica nas Por-
tas Ártabrasaté finais de
setembro.

A CONSTRUCIÓN
DO ESPECTADOR
Até 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. 

MARTA PAZ NAVEIRO
A sala Bomobmostra a súa
obra até este luns 15.

EMILIO CELEIRO
Ocupa coa súa obra a gale-
ria 4ingletesaté o 24 de se-
tembro.

ANSELADAMS
A Fundación Barriéamosa,
en primicia mundial, esta
mostra antolóxica, organiza-
da polo Museo Interna-
cional de Fotografía e Cine
George Eastman House de
Rochester, Nova York. Cen-
to e medio de fotografías es-
tudian a súa carreira artística
entre 1920 e 1976, concen-
trándose de xeito especial na
súa etapa máis fecunda, pos-
to que a meirande parte das
obras da exposición son an-
teriores a 1950. Imaxes ori-
xinais positivadas por
Adams, a maior parte son
vintagesrealizadas na mes-
ma época que os negativos.
Inclue o primeiro portafolios

de Adams do ano 1927, con
orixinais pouco comúns e
chamados Parmelian Prints
(papel-xelatina-prata), sendo
esta a primeira vez que se
amosa na súa totalidade. Até
o 21 de setembro.

POSTAIS DOMUNDO
Mostra de Luz Darriba na
biblioteca municipal Gon-
zález Garcés.

TITANIC, THE EXHIBITION
Mostra que podemos ollar
no Aquarium até o 26 de
outubro.

■ MÚSICA

JOLIE ROUGE E
ZEN ZERO
Este venres 12 o pub Inox
acollerá a actuación distes
dous grupos, dos  máis ro-
queiros e contudentes da ci-

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

O Café Modernode Ponteve-
dra acolle a exposición ‘Ra-
món Masats, a memoria cons-
truída’, percorrido da obra do
fotógrafo catalán, que soubo

retratar, cunha ollada espida, a
evolución da sociedade catalá
entre o 1950 e o 2002. En to-
tal, son 108 fotografías que
dan boa mostra do impulso de

AA memoria construídamemoria construída
O O TTrinquerinque

Esta banda coruñesa, clasificada
nas semifinais do Certame de Xo-
ves Talentos de Vilagarcía, dará
dous concertos durante este mes,
antes de centrarse na composición
de temas do seu próximo traballo.
Tocarán en VILAGARCÍA , no certa-

me de Xoves Talentos,este venres
12 no Recanto de Farrucodas 23 h.
en diante (a entrada é de balde). Na
CORUÑA van tocar o sábado 20 na
II Festa Muzikalia,xunto coa ban-
da Maple na sala Boite/Playa Club.
Entradas en www.muzikalia.com.♦

The Sunday The Sunday TTruckersruckers
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☞ ÚLTIMA CHAMADA.
Un axente de prensa colle

unha chamada telefónica nunha
cabina á que vai todos os días.
Ao outro lado do teléfono anún-
cianlle que non pode saír por-
que lle apunta un francotirador.

☞ NEGOCIOS SUCIOS.
Un químico sintetiza un-

ha droga moi poderosa e foxe
dos Estados Unidos para ven-
dela en Inglaterra. Para iso,
apóiase nun seguidor do Liver-
pool algo chafalleiro.

☞ PIRATAS DO CARI-
BE. Na época colonial un

grupo de piratas secuestra á filla
do Gobernador dunha illa do
Caribe para recuperar un tesou-
ro e desfacerse dunha maldición
que fai que vaguen polos mares
sen estaren vivos nin mortos.

☞ 28 DÍAS DESPOIS.
Un mozo esperta nun

hospital tras un accidente pero
non atopa a ninguén vivo por-
que en aparencia un virus re-
matou con toda a Humanidade.

☞ INIMIGOS. En vin-
ganza, unha muller se-

cuestra o fillo dun home moi
poderoso, que ao tempo é per-
seguido polo FBI por estar im-
plicado no roubo dunha arma
secreta na Alemaña. 

☞ BENVIDOS A BELLE-
VILLE. Francesa. Debu-

xos animados para adultos.
Ben realizada, aínda que o
guión non daba para hora e
media. Ten detalles orixinais (o
cruce do Atlántico en pedale-
ta), pero incurre en demasiados
tópicos, como a carreira final
de coches, cos mafiosos perse-
guindo os bons.

☞ A TODO GAS 2. John
Singleton cambia o seu

habitual estilo comprometido
por unha película de acción.
Policías malos, policías bos,
mafiosos e sobre todo carreiras
de coches e moita velocidade.
Singleton consigue darlle emo-
ción e dinamismo a un guión e
un argumento moi sinxelo. In-
novadora na temática.

☞ NUN LUGAR DE
ÁFRICA. Tras a chegada

do nazismo, un xudeu fuxe a
Kenya para instalarse coa súa fa-
milia e, tras a un período de
adaptación e pese ás dificultades
da guerra, consegue integrarse.

☞ SHIN CHAN NA PRO-
CURA DAS BOLAS

PERDIDAS. O éxito televisivo é
levado ao cine nunha obra diver-
tida que compite con Walt Dis-
ney, gracias a este neno 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 nazismo,

un forzudo xudeu acude a Ber-
lín a traballar nun espectáculo
dirixido por un médium, men-
tor 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 ambientada

no ano que lle dá título. Peca
de falta de verosimilitude, con-
secuencia do baixo orzamento,
das deficiencias dos actores e
da febleza do guión. Tampouco
o seu humor resulta convincen-
te. Nada que ver con Santiago
Segura.

☞ 24 HOUR PARTY
PEOBLE. Historia da

música popular en Manchester
nos anos setenta e oitenta. Do
punk ao dance, do haxís ao éx-
tase e á cocaína, dos clubes ás
casas de discos... retrato da ex-
plosión musical no norte de
Inglaterra.♦

CarCar teleirateleira

Alberto
Mbundi (na

foto) e a
Turma

angolo-
galaica

participa no
Festicursiño

de
Reperkusión
de ALLARIZ,
do 12 ao 14

deste mes.

Anxos
Sumai

presentará
o seu libro,

Anxos da
Garda, en

CATOIRA
este venres

12.

Berrogüetto
tocará este
sábado
13 no
BARCO DE
VALDEORRAS
e o luns 15
en MUXÍA.



dade, a partir das 22 h. e
por 2 euros. 

RIGOLETTO
Esta coñecida ópera de G.
Verdi , incluída no progra-
ma do Festival de Ópera,
vai ser interpretada pola
Orquesta Filharmónica de
Málaga e pola coral El Eco
a noite do venres 12 no Pa-
lacio da Óperaás 20:30 h.

ENRIQUE BUNBURY
Dá un concerto este sábado
13 a partir das 22 h. no Pa-
zo da Ópera.

IMAXES ANDALUZAS
PARACARMINA BURANA
Por La Cuadra o vindeiro
xoves 18 no Palacio da
Óperaás nove da noite.

■ TEATRO

DAGOLL DAGON
A compañía catalana repre-
sentará Poe,o venres 12 e
sábado 13, no teatro Rosa-
lía de Castroás 21 h.

CullerCuller edoedo
■ EXPOSICIÓNS

ROCÍO UDRA
Mostra a súa pintura no
Museu de Acea de Amá até
o 21 de setembro.

ESQUECIDOS PORNOÉ
Fauna xa desaparecida ou
en perigo de extinción na
Aula da Natureza “Juan
Lambeye” desde o luns 15
ata finais de setembro 

AA EstradaEstrada
■ ACTOS

XVII F EIRA DO MOBLE
O domingo 14 de setembro
terá lugar a clausura desta
mostra, escaparate do sec-
tor, que poder se visitada
no Pazo de Exposicións e
Congresos.

FerrFerr olol
■ EXPOSICIÓNS

CASTELAO E OS
IRMÁNS DA LIBERDADE
A galería Sargadelos acolle
esta mostra até o 22 de se-
tembro

RAFAEL NADALES
Mostra as súas esculturas,
até o 15 de setembro, no
Lar Toxos e Froles.

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.

PREGO DEOLIVER
Encuentro en Villasante de
la Estrella, no Centro Cul-
tural Torrente Ballester,até
o 30 de setembro.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

SOÑOS DUNHA MIRADA
Isabel Pintado bautiza deste
xeito os traballos que expón
na Biblioteca Provincial.

GRACIELA BURATTI
Infografías desta artista na
sala Augatintaaté o 25 de
setembro.

MUSEU PROVINCIAL
Neste lugar poderemos
ollar as obras de Benja-
mín Álvarez Llano, até o
30 de setembro, que é até
cando estarán os gravados
de Alejandra
Domínguez. Este mesmo
lugar serve para mostrar as
Fotografías de Galiza
(1928-1933) de Walter
Ebelling, ou a exposición
Museos de galicia. Memo-
ria dun pobo.Ambas até
finais de setembro. 

TEMPOS DE SEGA
Fotografías de Pradero que
poderemos ollar no Mesón
do Forno.

MANOLO VALLEDOR
Mostra os seus óleos no

Edificio Multiusos da Xun-
ta, até o 15 de setembro.

COLECTIVA
Proposta da galería Cléri-
gos para o verán, até este
venres 12 de setembro.

MacedaMaceda
■ EXPOSICIÓNS

JOÃO DA NOVA
Navegante galego ao servizo
de Portugal, descubridor de
varias illas atlánticas, figura
pouco recoñecida no país lu-
so e ignorada na Galiza, que
está a ser reivindicada polo
investigador Santiago Prol.
A mostra, sobre a súa vida,
poderase ollar na Biblioteca
Municipal Francisco Carba-
llo, de luns a venres de 16 a
20 h. As mañás resérvanse
para grupos que poden solici-
tar cita no telf. 988 463 001.

MoañaMoaña
■ TEATRO

FULANO, MENGANO E
CITANO
Dentro dos Circuitos Cultu-
rais este sábado 13.

MondoñedoMondoñedo
■ MÚSICA

ORQUESTRA DE
CÁMARA DE XOVE
En concerto este venres 12.

MonforMonfor tete
■ EXPOSICIÓNS

CARME DAPENA
Mostra de pintura ao óleo
que poderemos ollar, até o
28 de setembro, na galería
Sargadelos.

TONINO
Ocupa coa súa obra pictóri-
ca aCasa da Culturaaté o
luns 15 de setembro.

NANSY OSENDE
A arte positivistaé o título
desta mostra de pintura que se
encontra no Parador de Tu-
rismo até o 15 de setembro.

MuxíaMuxía
■ MÚSICA

BERROGÜETTO
Concerto do grupo folc o
luns 15 ás 12 da noite na
chaira do Porto.

OrdesOrdes
■ EXPOSICIÓNS

JORGECOUCEIRO
Mostra a súa obra escultóri-
ca no Centro Comarcal até
o luns 15 de setembro.

■ TEATRO

OS MONICREQUES
DE KUKAS
Representación para crian-
zas este vindeiro luns 15 de
setembro.

OrOr tigueiratigueira
■ EXPOSICIÓNS

XULIA IZQUIERDO
A pintora ferrolá mostra as
súas acuarelas no Claustro do
Concello,até este sábado 13.

OurOur enseense
■ CINEMA

THE DOOM
Curtametraxe do director
Juanchis Leeque podere-
mos ollar este venres 12 no
teatro Principal ás 21 h.

■ EXPOSICIÓNS

DANIEL BILBAO
Este pintor sevillano mos-
tra os seus lenzos na galería
de arte Visol até finais de
setembro.

II CERTAME
DE ARTESPLÁSTICAS
DA DEPUTACIÓN
As obras deste certame po-
den ser contempladas no
Centro Cultural da Deputa-
ción até o 21 de setembro.

MARGA MONDELO
Até finais de setembro po-
deremos ollar a súa pintura
no hotel Auriense.

NEURONA, AS IDADES
DO CEREBRO
Que poderemos ollar no Mu-
seu Municipal ate o 27 de se-
tembro.

GALIA BRANCO
Mostra a súa pintura no Ate-
neuaté o 5 de outubro.

MONTAÑÉS
Os seus óleos estarán no café
Reunión até o 25 de setembro.

■ MÚSICA

CENTENARIO
ALEXANDRE BÓVEDA
Con este motivo organízase
un ciclo de corais no que
participan a Polifónica de
Pontevedra, Camerata ad
Libitum e a Coral de Rua-

da. Os mércores 17 e 24 no
teatro Principal ás 21 h.

AURIA CANTA
II Festival Internacional de
Música Coraldesenvóvese
no teatro Principal o martes
16 e xoves 18 ás 21 h. coa
participación da Polifónica
Auria Canta e a Banda de
Barbadás.

PadrónPadrón
■ EXPOSICIÓNS

PICASSO,
EL VIEJO PICADOR
Até o 30 de setembro, a
Fundación Cela de Iria Fla-
via acollerá esta mostra so-
bre o internacional artista
malagueño.

AA PontenovaPontenova
■ MÚSICA

CORAL POLIFÓNICA
DE BURELA
Dará un concerto este do-
mingo 14, dentro das acti-
vidades do programa Tem-
po de Lecer.

As PontesAs Pontes
■ EXPOSICIÓNS

AS PONTES
NAS FOTOS DOSVILA
Na sala de exposicións do
Mercado Vello. Máis de 400
imaxes pertencentes ao ar-
quivo Manuel Vila Vidal ,
que comezou moi novo a fo-
tografar axudando a seu pai
Celedonio,que retratan a vi-
la: todo o proceso de implan-
tación da factoría de abonos
Calvo Sotelo, a antiga central
térmica CT 32, a actual presa
da Ribeira e a central, pasan-
do pola vida cotiá: educa-
ción, deportes, cultura, natu-
reza, relixión ou urbanismo.

PontevedraPontevedra
■ ACTOS

FESTA DO RÍO
III edición que se celebrará en
Ponte Valentín, Tomeza, o
venres 13 de setembro a par-
tir das 11 da mañá, en que se
abrirá a mostra de lixo da
campaña de limpeza; ás 12,
paseo polo río con monitor;
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Este ano chega ao seu vixésimo aniversa-
rio, e vai celebrarse entre o luns 8 e o sá-
bado 13 no Auditoriode CANGAS DO MO-
RRAZO. Este xoves 11, terá lugar a repre-
sentación da obra Defendiendo al caver-
nícola, coa actuación de Nancho Novo;
unha comedia sobre o papel do home res-
pecto á muller. O venres 12 poderase dis-
frutar das actuacións, ás 22:30 de A gran-
de ilusiónde Teatro do Morcego, e diri-
xida por Celso Parada; e, á 1 h. da ma-
drugada, na sala Galas, o transformista
Psicosis Gonsales chegará co seu espectá-
culo Cabaretango. O sábado 13 ás 22:30,
en primeira sesión representarase Se casó
Tacho con Tencha la del ocho, pola com-
pañía mexicana Corral de Comedias de
Queretaro. O certame clausurarase con
Monólogos finlandesesde Carlos Psico-
fónico na sala Thaisás 0:30 h.♦

Festival de Festival de TTeatreatro Cómicoo Cómico

Celso Parada.

Organizadas polas mocidades do
BNG, esta é a XV edición, cele-
braranse, do vernes 19 ao domin-
go 21 de setembro, en Carnota,
tendo a saída en autobús desde
Compostela. O primeiro día ha-
berá unha recepción polo alcalde;
unha vídeo-charla sobre o futuro
de Nunca Máis; cea e un espectá-
culo cómico, Humor Negro, a
cargo do Dúo Chapapote.O sá-
bado realizarase unha viaxe a
Muros para embarcar nun cata-
marán e visitar as zonas afectadas
pola maré negra; asistirase á
inauguración do monumento a
Castelao; xantar; visita aos areais

e cantís máis afectados; mesa re-
donda O Prestige e nós: outra
crónica dun incidente crítico,na
que participarán Serxio Sendón
(responsábel de Galiza Nova da
Costa da Morte), Marcelo Sabori-
do (concelleiro de Meio Ambien-
te de Carnota cando o desastre do
barco), Emilio Louro (Secretario
da Confraría de Lira), Francisco
X. F. Naval (escritor), e Mauricio
Martínez (Coordenador de Re-
cursos da Deputación de Barcelo-
na); cea e festa no pub Muniño. O
domingo subirase á fervenza do
río Xallas e farase unha churras-
cada e festa popular.♦

Xornadas de Xornadas de VVerán de Galiza Novaerán de Galiza Nova

Daniel
Bilbao

mostra os
seus lenzos
na galería

Visol de
OURENSE.

Os
Monicreques

de Kukas
farán unha
representa-
ción o luns

15 en
ORDES.

Herrajes de una puerta é unha mostra que se encontra no
Espacio para a Arte de Caja Madrid en PONTEVEDRA.

Na Fábrica
de Aladino
de
REDONDELA
podemos
ollar a
exposición
da obra
gráfica de
Pastor.



ás 13, actuación dos Chichi-
sos; ás 14, xantar; e ás 17,
campionato de chave e obra-
doiro de reciclaxe de papel.
Para o xantar hai que retirar as
invitacións na cafetaría Sona-
ta, Viaxes Circe(ambos en
Rosalía de Castro) ou nos telf.
616 610 913 - 676 842 942.

■ CINEMA

SÍNTOME
REXUVENECER
O mércores 17  ás 20:15 h.
e ás 22:15 h. terá lugar a
proxección desta fita da
man do cine clube en Caja
Madrid. Trátase dunha co-
media satírica dirixida por
Howard Hawks en 1952
que lanzou á fama á mítica
Marilyn Monroe . 

■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN MASATS
A memoria construídatitú-
lase esta mostra de fotogra-
fía sobre a evolución de Ca-
talunya, que poderemos
ollar no Café Modernodes-
de este venres 12 até o 25 de
outubro.

HERRAJES
DE UNA PUERTA
O espacio para a arte e cultu-
ra de Caja Madrid(Sta. Ma-
ría s/n) terá aberta, até o 30
de setembro, esta mostra de
pezas tradicionais de forxa
realizadas durante séculos.
De luns a sábados de 18 a 21
h., domingos de 11 a 14 h.

NOVOSVALORES 03
Obra seleccionada do
alumnado da Facultade de
Belas Artes que é onde a
podemos ollar.

RedondelaRedondela
■ EXPOSICIÓNS

PASTOR
A súa obra gráfica, espalla-
da sobre diversos soportes
(CD, cartaces, camisolas...),
preséntase conxuntamente,
o que permite unha visión
global e a percepción da súa
evolución. Tamén ten obra
de gran formato, inédita.
Cores vivas, iconografía do
agro industrial, revitalizante
e mineralizante pop que
volta da man de Pastor. Or-
ganiza A Fábrica de Aladi-
no, Praza do Conservatorio
4, até este venres 12.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

BIENAL DE GRAVADO
1991-2002
Ade Caixanova,da que pode-
remos ollar os premios e men-
cións correspondentes a estes
anos no CS A Madalena.

RibadeoRibadeo
■ EXPOSICIÓNS

BEGOÑA MÚJICA
Mostra de pintura, na Ofici-
na de Turismo do Parque
até o 14 de setembro.

FINA EIRÓS
A súa pintura poderá ser
ollada na Oficina de Turis-
moda rúa Gamallo até o 30
de setembro.

ANDRÉSARANGO
Mostra a súa pintura no
Forte de San Damiánaté

este luns 15 de setembro.

SalvaterraSalvaterra
■ EXPOSICIÓNS 

FESTIVAL DE POESÍA
Con motivo da súa celebra-
ción, haberá diversas mostras.
As Covas de Dona Urraca
acollen unha mostra de escul-
tura, pedra e bronce, de Xosé
L. Peinadoe os traballos de
madeira de Valentina G.
Abalo; tamén se poderá ollar
neste lugar as fotografías do
Colexio de Xornalistas de
Galicia sobre a catástrofe do
Prestige así como os murais
de pintura dasRedes Escarla-
ta.A Casa do Condeacollerá
a Mostra Internacional de
Humor do Museo de Fene.
A praza do Castelo acollerá
unha mostra das últimas no-
vidades editoriais,así como
unha de maquetas e barcos
dos  ríos Miño e Lima.

SamosSamos
■ EXPOSICIÓNS

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

SantiagoSantiago
■ EXPOSICIÓNS 

ELLEN AUERBARCH
É a autora da mostra de foto-
grafías A ollada intuitiva,
pertencente á Colección Ar-
chiv der Akademie Der Küns-
tede Berlín. No Colexio Fon-
secaaté o 5 de outubro.

EL CHRISTO QUE RÍE
Até finais de outubro esta
mostra vai poder ser visita-
da na igrexa de San Marti-
ño Pinario.

FACENDO CAMIÑO...
UN PASO MÁIS
Mostra que xurde da cola-
boración da Asociación
Fonte da Virxede Familia-
res e Amigos dos Enfermos
Mentais e a Fundación
Granell,que é onde se pode
ollar. Traballos de fotogra-

fía, coiro, cerámica, enca-
dernación, pintura e unha
instalación, que podemos
ollar ata o 19 de setembro.

JOSÉA. GONZÁLEZ
Exporá as súas pinturas bai-
xo o título A la orilla del
mar no Hostal dos Reis Ca-
tólicos; até o 15 deste mes.

XABIER CARRASCO
Ten unha mostra de foto-
grafía, chamada Concerto
Onírico,na galería José Lo-
renzo,até o 25 de setembro.

MANUEL SENDÓN
Ten varias mostras da súa fo-
tografía –Anacos; Obras;
Animais;e Cuspindo a barlo-
vento–na galería C5 Colec-
ción (Travesa da Universida-
de 1). Até o 25 de setembro.

FIGURACIONES SUYAS
Mostra que alberga a galería
Trinta até 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 .

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 vídeoinstalacións
partindo dun fotograma ao
que dota dun movimento
moi sutil. As proxeccións,
en branco e negro e a grande
escala, inclúen a miudo sen-
sores que reaccionan co mo-
vemento dos visitantes. Até
o 14 de setembro 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, Gos-
bert Gottmann, Mª Pia Oli-
veira, Sam Samore, Tim
White, Max Sudhues, Xavier
Veilhan, Agnes Propeck,
Mark Lewis e os galegos
Manuel Vilariño, Santiago
Mayo e Jorge Barbi, entre
outros. Até o 14 de setembro
no CGAC

ESTÁN 8
Até 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,
até o 21 de setembro.

DE FISTERRA
A XERUSALÉN
…Exería e os primeiros pe-
regrinos cristiáns, é o título
da mostra que estará, até o
15 de setembro, no Museo
das Peregrinacións.Reune
pezas como un busto de
Constantino O Grande, un-
ha estela funeraria do s. IV,
baixorrelevos, tumbos, etc.

IMAXES DO SOÑO
EN LIBERDADE
Este é o nome da exposición
que amosará películas inédi-
tas filmadas por Eugenio
Granell en colaboración co
Centro Galego de Artes da
Imaxe. A Fundación Gra-
nell ademais celebra os seus
oito anos de funcionamento
cunha exposición de parte
dos seus fondos. A través
desta exposición preténdese
dar a coñecer algunhas das
obras que tanto Granell co-
mo a súa muller Amparo fo-
ron doando para que a fun-
dación se manteña como un
grande escaparate da arte
surrealista. A mostra tenta
ser un fiel espello e unha
afirmación da vida de Euge-
nio Granell que representa
toda unha época da activida-
de creadora que marcou o
século XX. “Fondos de la
Fundación Granell” mostra
obras do artista que van des-
de óleos, pasando por debu-
xos e esculturas. Pazo de

ENCONTROS PARA A
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
O Consello da Cultura Galega organi-
za na súa sede en Santiago (Pazo de
Raxoi) esta xuntanza para o 23 e 24 de
outubro. Os obxectivos destes encon-
tros son os de constituír o punto de en-
contro, reflexión, análise e debate das
persoas que desenvolven o seu labor
profesional nos diferentes servizos lin-
güísticos, abrir novos campos de traba-
llo nos labores de planificación e dina-
mización lingüística e contribuír á for-
mación de lingüistas, técnicos especia-
listas e estudosos en xeral da sociolin-
güística galega. A xuntanza está desti-
nada ao persoal dos servizos de nor-
malización lingüística e servizos de
tradución das diferentes administra-
cións galegas, ás persoas que realizan
funcións semellantes nas entidades pa-
raadministrativas ou que prestan os
seus servizos noutros SNL/SL (organi-
zacións profesionais, sindicatos, etc.)
así como a persoas interesadas en xe-
ral. As inscricións deben realizarse en-
tre o 18 de setembro e o 17 de outubro.
Máis información en cdsg@consello-
dacultura.org ou no telf. 981 564765 /
Fax: +34 981 582985.

PREMIO DE XORNALISMO
JOHÁN CARBALLEIRA
Convocado polo concello de Bueu e a
asociación “Amigos de Johán Carba-
lleira”, está aberto a todos os traballos
xornalísticos asinados, ou publicados

baixo pseudónimo, entre o 1 de xanei-
ro e o 31 de outubro de 2003, escritos
en galego ou castelán; deberán ter sido
publicados en medios impresos. O te-
ma dos traballos será libre, mais terán
que gardar relación coa realidade e
cultura galegas. Cada autor poderá
concorrer cun máximo de dous traba-
llos; de cada un deles deberá apresen-
tarse un orixinal e 5 copias da páxina
ou páxinas completas da publicación
coa data correspondente. Os traballos
deberán ser enviados á Casa da Cultu-
ra (Ramal dos Galos s/n, 36930, Bueu)
antes do 4 de novembro. No exterior
do sobre deberá constar o nome do cer-
tame e no interior incluiráse unha plica
cos datos do autor. O premio que se es-
tablece é de 1.500 euros.

PREMIOSAGRARIOS DEGALIZA
Convocados pola Consellaría de Políti-
ca Agroalimentaria e Desenvolvemen-
to Rural na súa II edición. Existen sete
modalidades: 1) Labor Informativo
e/ou divulgador, sobre temas agrarios e
alimentarios nos medios de comunica-
ción. 2) Traballo de Investigación ou
experimentación. 3) Muller Empren-
dedora. 4) Iniciativa de Agricultor No-
vo, para menores de 40 anos que leven
máis de tres na actividade agraria e con
iniciativas de modernización. 5) Coo-
perativa Agraria. 6) Calidade Alimen-
taria, para empresas que acadaran nuns
niveis de calidade tanto nos temas de
innovación, produto, sanitario, medio-

ambiental e outros. 7) Distinción Ho-
norífica. Todas as categorías están do-
tadas de 3.000 euros ademais de trofeo
e diploma. As solicitudes presentaran-
se, ata o 30 de setembro deste ano, na
Consellaría de Política Agroalimenta-
ria sita no Edificio Administrativo de
San Caetano en Santiago. Máis infor-
mación no DOG de 11 de agosto de
2003, na propia consellaría ou nos telf.
981 540 023 902 112 000..

COCIÑA VEXETARIANA
No local A Cova dos Ratos(Romil 3,
Vigo) van ter lugar cursos de cociña
para grupos de tres persoas nos que se
aprenderá sobre fundamentos, bases
nutricionais, pratos doados, masas, do-
ces, etc. Os cursos terán lugar os sába-
dos, domingos e luns polas mañás.
Constan de 6 sesións de 4 horas cada
unha e os prezos serán de 12 euros por
aula para os socios e de 15 para quen
non o sexa. A asociación Caleidosko-
pio tamén organiza no local un obra-
doiro de xabrón reciclado para o do-
mingo 14 ás 20 h. Máis información
no telf. 986 493 381 ou www.sindomi-
nio.net/caleidoskopio.

CURSOS DECANTIGAS E FRORES
Esta asociación cultural de Lugo inicia
o novo curso no que se impartirán clase
de Baile Tradicional (infantil, xuvenil,
adultos); Percusión Tradicional; Gaita;
Zanfona; e Acordeón, de 18 a 20 h. O
prazo de inscripción remata este venres

12. Máis información no telf. 982 265
211, no fax 982 265 280 ou no correo
electrónico cantigasefrores@tiscali.es.

ESCOLA MUNICIPAL DE DANZA
A de Vigo abrirá un novo curso de dan-
za tradicional e percusión. As persoas
interesadas poden inscribirse, ata o 3
de outubro, presentando a solicitude
nas dependencias da escola, sita nos
sotos do concello. O curso completo
costa 18 euros para o alumnado de 4 a
8 anos; 24 para maiores de 8 anos; e 12
para o curso de percusión (pandeireta,
cunchas, pandeiro, charrasco). A oferta
compleméntase con actividades nas
que pode participar o alumnado como
a asistencia a cursos monográficos,
festivais, museos e saídas ao campo.
Máis información no telf. 986 810 167
ou en xornal.vigo.org.

CURSOS DE XADREZ
ALEXANDRE BOVÉDA
Esta agrupación cultural da Coruña é a
responsábel dos cursos de xadrez para
crianzas que impartirán os xogadores
serbios Jelena Kola e Akeksa Strikovic
(Grande Mestre Internacional), dividos
en dous grupos: Iniciación (os luns de
17 a 19 h.); e Perfecionamento (os
luns, mércores e xoves de 18 a 20 h.).
Para inscripcións ou información pó-
dese chamar ao telf. 981 244 355 de
16:30 a 20:30 de luns a venres ou, no
mesmo horario, pasar polos seus locais
en Linares Rivas 49, 1º.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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O Pazo de
Fonseca

alberga a
mostra

fotográfica
A ollada

intuitiva, de
Ellen

Auerbach.

Pontevedra
durme,

1983, cadro
de Manuel

Moldes que
forma parte

da mostra
deste artista

que
podemos

ollar no
CGAC de

SANTIAGO.



Bendaña, até finais de ano.

■ MÚSICA

FUNDACIÓN
REVERIANO SOUTULLO
Concerto de presentación
desta fundación no que a
Banda de Música Popular
de Tui, a Unión Musical de
Valadares, a Orquestra de
Saxos de Redonodela e a
Banda de Música Reveria-
no Soutullo interpretarán un
programa dedicado á obra do
insigne compositor pontea-
rán. Este sábado 13 ás 21 ho-
ras no Auditorio de Galicia.

■ TEATRO

O BICO
DA MULLER ARAÑA
Obra de Manuel Puig que
será representada pola
compañía Balea Brancao
mércores 17 ás 21:30 no te-
atro Principal.

TTrivesrives
■ EXPOSICIÓNS

ELADIO OSORIO
Colga as súas fotografías,
baixo o título de Máis alá
do espello,no Centro de In-
terpretación,até o 30 de se-
tembro.

VVerínerín
■ EXPOSICIÓNS

FLOR FERNÁNDEZ
Mostra as súas obras na Ca-
sa do Escudo.

VVigoigo
■ CINEMA

NON ÁS GUERRAS
A asociacion cultural Calei-
doskopio organiza este ciclo
de cinema na Cova dos Ra-
tos (Romil 3) con proxec-
cións todos os martes ás
20:30 h. O día 16 poderemos
ver De aquí á ternidade.

PLANETA VERMELLO
O colectivo Nemode fan-
tasía e ficción adica o seu
XVI ciclo de cinema fan-
tástico ao planeta Marte. O
café Uf (Pracer 19) acolle-
rá o xoves 18 ás 21:30 h. a
proxección desta fita diri-
xida por Anthony Hoff-
man no ano 2000. Despois
das proxeccións haberá
unha tertulia. Máis infor-
mación en www.navega-
lia.com/personal/colecti-
vonemo.

EL GABINETE
DEL DR. CALIGARI
Fita de R. Wieneque pode-
remos ollar no café Uf este
domingo 14 ás 22:30 h. co
gallo da homenaxe a Kurt
Weill e Bertolt Brecht.

■ CONFERENCIAS

TRANSPORTE PÚBLICO
A plataforma Anti-Vía Rá-
pida do Morrazoanalizará
as alternativas ás devasta-
doras infraestruturas o mér-
cores 17 ás 20:30 h. na Co-
va dos Ratos(Romil 3).

■ ENCONTROS

NOVOS
INVESTIGADORES DE
ANÁLISE ECONÓMICA
Os departamentos de Fun-
damentos de Análise Eco-
nómica das tres Universi-
dades galegas organizan es-
ta xuntanza que terá lugar o
venres 12 e sábado 13 na
Cidade Universitaria. Máis
información en www.vigo-
meeting.com. 

■ EXPOSICIÓNS

ANTÓN SOBRAL
Até o 4 de outubro, a gale-
ría Chroma (Avda/ Florica
34) acollerá unha mostra
individual deste artista.

XOAQUÍN CHAVES
O bosque de trazos e cronos
é a mostra deste artista que
pode ollarse na Casa das
Artes (Policarpo Sanz 15).

HOMENAXE
A KURT WEILL E
BERTOLT BRECHT
No que participan cos seus
cadros Antela, Javier Pena,
Troncoso, Celi, Jorge Con-
de, Roberto Gómez...du-
rante setembro no café Uf.

O IMPERIALISMO
YANKEE
O Ateneo Libertarioorga-
niza, durante todo setem-
bro na Cova dos Ratos
(Romil 3), unha mostra so-
bre a vergonza histórica
dos EE UU.

ÁNGLES MARCOS
Até o 15 de setembro pode-
rá ollarse o seu traballo no
museo Liste.

TERESAPÉREZ
A galería Renfeacolle unha
mostra do seu traballo.

ELLYS
Esta artista lisboeta terá a
mostra A mensagem espiri-
tual de Fernando Pessoa
no Instituto Camõesaté o
25 de setembro. Trátase
dunha obra cun fondo ca-
rácter enérxico e, ao mes-
mo tempo, espiritual.

MÓNICA PARADELA &
LUCÍA LATORRE
Teñen unha mostra de foto-
grafía en instalación, cha-
mada A flor de pel, na Casa
da Xuventude, onde a po-
deremos contemplar até es-
te venres 12.

URBANO LUGRÍS
Os fondos deste coñecido
pintor galego de Caixa Ga-
licia poderemos contem-
plalos na Sala de Exposi-
cións desta entidade até o
31 de outubro.

O ESPELLO DO MAR
O Museo do Maracollerá
esta mostra colectiva sobre
arte marítima até o 19 de
outubro.

INDISCIPLINADOS
A posición da arte nas
fronteiras do deseñoé o
subtítulo desta exposición
colectiva na que partici-
pan máis de dúas ducias
de artistas, e que está no
MARCOaté o 19 de outu-
bro.

AGRUPÉMONOS TODOS...
Gregarismo, lecer e outros
motivos de xuntanza.O
MARCO, en colaboración co

ARTIUM de Álava, acollerá
até o 28 de setembro esta
mostra, que reúne a 19 ar-
tistas de 12 países con foto-
grafías, instalacións e víde-
os, que teñen en común o
ser imaxes de masas, “re-
tratos” colectivos e anóni-
mos sen protagonistas indi-
viduais. O mesmo título da
mostra xoga coa letra de
Internacionale serve de re-
flexión sobre o significado
da reunión como potencia-
lidade revolucionaria en
contraposición coa masifi-
cación actual, baleira de
significado ou obxecto.
Spencer Tunick, Eva Be-
nasson, Olivo Barbieri ,
Zhan Huan ou Agustí To-
rres, entre outros, poñen
de manifesto o poder plás-
tico e visual das multitu-
des. 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 perma-
nente distintos aspectos
deste tema, pode verse un-

ha exposición temporal so-
bre a importancia do sec-
tor editorial en Vigo (até o
28 de setembro) e outra so-
bre os medios de comuni-
cación (até o 5 de xaneiro
de 2004).

■ MÚSICA

THE CHERRY VALENCE
Esta banda estadounidense
abre, este xoves 11 ás 22:30
h., a nova temporada de
concertos daIguana. Tráta-
se dunha banda de puro
rock cun directo potente e
salvaxe ao que contribúen
as dúas baterías que teñen
sobre o escenario. Máis in-
formación en www.the-
cherryvalence.com.

NADIE ES PERFECTO
O sábado 13 ás 22 h. toca-
rán na Cova dos Ratos(Ro-
mil 3) das 22 h. en diante
por 2 euros. 

SINGS KURT WEILL
Por Ute Lemper o mérco-
res 17 ás 22:30 no café Uf
dentro do programa de ho-
menaxe a Weill e Bertolt
Brecht. 

■ TEATRO

MANUALIDADES
Espectáculo de clown e mala-
bares da man de Ulises Manu
Malabaranda. Trátase da su-
cesión de fracasos dun artista
de circo con coitelos, lume
diabolo e demais aparellos...
con tendencia a rematar no
chan. Na Cova dos Ratos o
venres 12 ás 22:30 h.

MONÓLOGO SOBRE
BERTOLT BRECHT
Sobre textos de Brecht, con-
cretamente, da man de Ana
Vidal, este venres 12 a par-
tir das 20:30 h. no café Uf,
previo recitado de algúns
poemas do mesmo autor.

VVilalbailalba
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN GUNTÍN &
SANTIAGO CILLERO
Titulan a mostra, na Casa da
Cultura, Patrimonio Cultu-
ral de Vilalba en imaxes.

GELIN
Mostra os seus óleos, baixo

o título de La muralla de
Lugo,no Parador de Turis-
mo, até o 25 de setembro.

AlacantAlacant
■ MÚSICA

TREIXADURA
Entre o venres 12 e o sába-
do 13 de setembro, a locali-
dade alacantina de Ondara
será o escenario das Xor-
nadas de Músicanas que a
banda de gaiteiros galegos
dará un concerto.

BadenBaden
■ CONFERENCIAS

PRESTIGE
Este centro galego da Suíza
organiza para o domingo
14 ás 17 h. unha charla so-
bre as consecuencias eco-
lóxicas e económicas da
catástrofe do Prestige, a
cargo de Pere Barrufet.
Tamén terá lugar a proxec-
ción dun vídeo así como
unha mesa redonda. No lo-
cal social do centro (Xen-
tralstrasse 113, 5430 Wet-
tingen. Tfl. 056/4262479.

■ XOGOS

TORNEO DE BOLOS
O Centro Galegoorganiza
este campionato no hotel
Linde de Badeno sábado 27
ás 17 h. e no que poderán
participar, a prezos popula-
res, socios e non socios. Ha-
berá importantes trofeos.

Lisboa Lisboa 
■ MÚSICA

5AS FEIRAS HOT
Até o 16 de outubro, Hot
Club organiza, no Picoas
Plaza (r/ Tomás Ribeiro
65) unha serie de concer-
tos de jazz, até un total de
28, de entrada libre, todos
os xoves entre as 18 h. e as
19:30.♦

EXPOSICIÓNMUNDIAL DA PESCA
www.worldfishing-exhibition.com

Páxina electrónica sobre a Exposición
Mundial da Pesca que se celebra en Vigo
do 17 ao 30 de setembro. Con informa-
ción técnica, datos sobre a exposición e
os expositores, opción a rexistrarse en li-
ña, historia da mostra e moitos outros
contidos relevantes.♦

AA RedeRede
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■ Despois da guerra recolle sete re-
latos curtos baseados en historias
acontecidas na Terra de Ordes a par-
tir do ano de 1936. Represión, loita,
cárcere, racionamento, desterro, me-
do... son algunhas das palabras que
se repiten nunha narración directa e
concisa. Prezo: 8 Euros máis gastos
de envío. Solicita un exemplar á Aso-
ciazón Cultural “Obradoiro de Histo-
ria”. Apartado nº 42 (15680-Ordes).

■ Voz Própria, vozeiro de Nós-Uni-
dade Popular. Análise e formaçom do
Movimento de Libertaçom Nacional
Galego. Consegue a colecçom dos
primeiros dous anos (cinco nº) por 8
euros ligando para o 653 781 296 ou
para o correio electrónico vozpro-
pria@nosgaliza.org.

■ Editorial con comerciais na Gali-
za oferece traballo a domicilio. Sa-
lario 1.200 euros aproximadamente.
Interesados reserven praza no apdo.
371, CP 06800 de Mérida.

■ Camiñar entre árbores, erbas e fen-
tos, na compaña do sol, o vento e a
chuvia, cuns bos amigos é a mellor
forma de pasar o domingo. ¿Gústa-
che o sendeirismo? pilyloren-
zo2003@yahoo.es.

■ Rapaz, 43 anos, 1,72 m, 69 kg, mo-
reno, olhos castaños, estudante de 2º
ano de Cultura e Língua Galega, gos-
taria corresponder-se com gais ga-
legos ou portugueses de 43 a 47
anos, para amizade, revistas, cartões
postais, selos... Escrevam para Jay-
me Burgés Siqueira, Riera San Miguel
47, Pral. 2ª-E - 08006, Barcelona.

■ Música clásica para vodas, dife-
rentes grupos de cámara e voz. 981
507 925 /  650 829 491.

■ Mozo/home galego busca mo-
za/muller que viva na Galiza para ini-
ciar amizade. O meu correo de con-
tacto é brasesp_70@yahoo.com.

■ 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.

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

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

■ Alugase vivenda en Meira (Lugo) ,
xunto ao nacemento do Miño, recén res-
taurada, 3 cuartos dobres con baño, co-
ciña, calefacción e 10.000 m. de terreo.
Fin de semana ou temporada. Telefo-
nos: 982 331 700 e 686 753 105; cha-
mar ás noites ou www distridido.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.

■ 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.

■ 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.

■ Lorena Lores, cantautora arxenti-
na, imparte clases de canto (técnica
vocal). Tlfn: 620 450 724.

■ 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 (Lira-
Carnota) en verán, pontes... Telf. 649
217 094 ou yulcorp@hotmail.com♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

A banda
estadouni-
dense de
rock, The
Cherry
Valence,
sérvelle á
Iguana de
VIGO para
inaugurar,
este xoves
14, o novo
curso de
concertos.



GIANCARLO DOTTO
O escritor brasileiro Paulo Co-
elho, campión do best-sellerda
new age, vén de publicarOnce
minutos, a súa última novela, na
que unha prostituta do Sertão,
ao nordeste do país, descobre o
sentido da vida a través do sexo.

Paulo Coelho é un home pruden-
te, teoriza sobre a ética do risco
pero bebe auga de Lourdes e non
se aventura con preguntas arrisca-
das. Bástanlle e non lle sobran os
150 millóns de lectores que ten
esparexidos polo planeta. Está en
contra da globalización, pero é un
as na arte de facer globais os lec-
tores coas súas fórmulas, desde as
Filipinas a México. Como pro-
motor de si mesmo é un mago.

María, a protagonista, tra-
balla co sexo pero non sabe na-
da del  apenas.

María é unha personaxe real,
hoxe casada e con dous fillos. Pe-
ro a miña María é un cesto de moi-
tas mulleres, brasileiras, colom-
bianas, iugoslavas, rusas... e tamén
de moitos homes. A súa historia é
universal. Hai pouco recebín un
correo electrónico dunha prostitu-
ta que me daba as gracias, conmo-
vida, porque se sinte identificada
coa historia de María. Once minu-
tos conta como o sexo pode chegar
a ser un camiño de coñecemento.

¿Ralf, o pintor carismático,
erudito, do cal se namora Ma-
ría, é o alter egode Paulo Coel-
ho? María existe por primeira
vez cando Ralf a mira.

Exactamento iso. Ralf é o ar-
tista que tende a ver alá onde os
outros non ven. É o catalizador
que crea un punto entre culturas
diferentes, entre a do visíbel e a
do invisíbel. Gracias á provoca-
ción do artista deixas de estar só.
Así actuaron sobre min Henry
Miller, Blake e Borges.

Once minutos é o tempo
que María lle dedica aos seus
clientes.

Once, como as letras que te-
ñen o meu nome e o meu apelido
xuntos. Para escribir sobre a
vertente sagrada do sexo era pre-
ciso entender por qué estivo pro-
fanado. Once minutosmostra o
sentido desta profanación. Eu ta-
mén vin que nalgún momento
abusara do sexo e despois sentín
repulsión, antes de redescubrilo.

Paulo Coelho é unha em-
presa que factura grandes can-
tidades. Tamén os críticos con-
tinúan a molestalo. Acúsano de
escribir libros feos e consola-
dores. ¿Por qué?

Once minutosnon é un libro

consolador. Conta unha historia
dura, sincera, sen medias tintas.
A verdade é que desde hai anos
os meus críticos esfórzanse por
explicar o inexplicábel. Eu de-
bía ser un fenómeno ocasional e
en cambio superei marcas o ano
2000, gañei premios e formo
parte de academias literarias.
Podería converterme na Greta
Garbo da literatura mundial, vi-
vir de rentas, reproducir fórmu-
las de éxito, pero non podo
mentirme a min mesmo, e me-
nos á xente. Podería escribir un
libro complicado cada semana,
se quixera, pero prefiro o estilo
sinxelo de sempre. Quero que
cada libro represente un risco
para min. O home que non se

arrisca é un cadaver e eu quero
morrer vivo.

¿Cal é o seu primeiro lector?
A miña muller Cristina. Agar-

daba a súa opinión sobre Once
minutos co corazón nun puño.
Era en Inglaterra. Cando me tele-
foneou para dicirme que o encon-
trara extraordinario sentinme li-
berado. Sempre é unha crítica
sincera. Por exemplo, a ela, non
lle agradou O alquimista. 

Na novela hai unha des-
cripción esmerada de como se
manipula un clitoris, descobre-
mento que vostede lle atribúe
aos italianos.

Si. Trátase de Colombo e Fa-
lopio. Fixen unha broma sobre o
mito do home italiano. Quería
reflectir os falsos modelos e as
súas frustracións que dormen no
fondo da nosa vida sexual. O mi-
to da virilidade, a necesidade de
enganar á parella. Freud xa aso-
ciaba a frixidez á ausencia de or-
gasmo vaxinal. Un gran erro.

Pinochet, D’Alema, Madon-
na ou Sinead O’Connor, Julia
Roberts ou a dependenta da
tenda ou o beduino do deserto
libio. O seu lector é universal...

A historia de Pinochet é unha
especulación de The Guardianba-
seada nunha fotografía onde el
aparecía en Londres cunha libra-
ría detrás e un libro meu en pri-
meiro plano. Se me coñece, Pino-
chet, saberá que eu fun torturado
por un réxime semellante ao seu,
no Brasil. No que respecta ao de-
mais, os meus lectores encóntran-
se tanto á dereita como á esquer-
da. É a proba da universalidade
das miñas historias. O secreto?
Cando me sento a escribir preciso
ter a inocencia da primeira vez. Se
penso no lector noruegués, xapo-
nés ou italiano fico paralizado.♦

L’E SPRESSO-EL TEMPS

Nº 1.095
Do 11 ao 17 de
setembro
de 2003 Ateoría da globaliza-

ción fai auga polas
pateras, pola migra

(policía fronteiriza nortea-
mericana) de Tijuana e polo
endurecemento dos visados
aéreos. Como na máxima

futbolística de se pasa o ba-
lón que non pase o xogador,
fanlles trampa aos produtos
da periferia (Lula vén de de-
nuncialo) e, en última instan-
cia, impídese a entrada do
polizón, do inmigrante. Por

iso hai que gabar esa clase
media que adopta fillos es-
traños, de ollos esgazados ou
de pel preta, a 18 mil euros a
peza. Danlles unha casa,
educación e agarimo. Iso si
que é globalizar.♦
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Plácido
Castro
FRAN ALONSO

Antes de que a RAG
tomase a decisión
de lle dedicar o

Día das Letras Galegas
2004 a Xoaquín Louren-
zo, soaban este ano varios
nomes como posibles
candidatos á devandita
homenaxe. Un deles era o
de Lorenzo Varela. Outro,
o de Plácido Castro. O
personaxe finalmente eli-
xido representa a opción
cultural máis apegada á
Galicia folclórica, tradi-
cional, carente debate ide-
olóxico e cultural, que nos
constrúe e identifica des-
de unha concepción etno-
gráfica. A opción de Plá-
cido Castro era ben distin-
ta. Placido Castro foi un
home culto, aberto ao seu
tempo, que durante toda a
súa vida loitou por situar a
Galicia no mundo, inter-
pretando ese mundo des-
de Galicia e desde os pa-
rámetros da nosa propia
cultura. A de Plácido Cas-
tro é aínda unha figura
moi necesaria para nós;
hoxe, por exemplo, se-
guen existindo no país co-
lumnistas que aplauden o
galego como lingua de
uso interno pero descuali-
fícano como instrumento
de relación e acceso á cul-
tura exterior. 

Plácido Castro (Cor-
cubión 1092-Cambados
1967) estivo fortemente
vencellado á cultura bri-
tánica (estudiou en Glas-
gow desde neno) e reali-
zou diversas traducións
de poesía inglesa ao ga-
lego (incluídas as Rubái-
yat de Khayyám na ver-
sión de E. Fitzgerald);
colaborou na prensa in-
ternacional (galega, por-
tuguesa, española, ingle-
sa e arxentina) e na BBC,
desde posicións clara-
mente progresistas; foi
Secretario de Relacións
Internacionais do Partido
Galeguista, presidente
das Irmandades da Fala
da Coruña, ensaísta e po-
eta. Logo da guerra exi-
liouse en Portugal e, fi-
nalmente, en Londres. 

O IGADI (Instituto
Galego de Análise e Do-
cumentación Interna-
cional), que impulsou a
Fundación Plácido Cas-
tro, vai homenaxear o
vindeiro 18 de setembro
a este galego esquecido,
rememorando a impor-
tante e iniciática partici-
pación de Galicia no
Congreso de Nacionali-
dades Europeas (adscri-
to á Sociedade das Na-
cións) hai, exactamente,
70 anos, evento capital
no que, en galego e in-
glés, e da man de Pláci-
do Castro, Galicia rei-
vindica por primeira vez
o seu dereito a decidir o
futuro.♦

Ano XXVI.
IV Xeira.

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

Paulo Coelho
‘Podería converterme na Greta Garbo da literatura mundial’




