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ESTA É A QUINTA OCASIÓN NA QUE AFEIRA MUNDIAL DA PESCA
se celebra en Vigo. Como afirmou o presidente Manuel Fraga na súa
inaguración, non é unha casualidade, senón a mostra do peso que ten
Galiza, e Vigo en particular, no mundo da pesca. Paralelamente ce-
lebrouse a cuarta Conferencia Mundial de Pesca, coa participación
de 24 paises. Hai que resaltar a case total ausencia de estados euro-
peos, fronte ao interese dos países do Terceiro Mundo cos que Gali-
za mantén cooperación. Por non estar non estaba o presidente do Es-
tado español. É unha mostra máis da escasa importancia que, tradi-
cionamente, o Estado español lle concede ao sector pesqueiro. Froi-
to destas posturas, a pesca galega aínda non accedeu a participar en
pé de igualdade na UE. As portas que foi abrindo polos mares do
mundo non só son aproveitadas polos outros países europeos, senón
que a UE queda coa chave e llelas vai pechando moitas veces aos
nosos barcos. Nesta situación imponse cada vez máis a fórmula de
empresas mixtas. Pero, como reclamar unha política pesqueira pro-
pia, se as sete maiores vilas izan os seus pendóns na feira, coma se
non se sentisen representados pola bandeira galega? O feito non é
neutro políticamente. A idea xurdiu do alcalde de Vigo, Pérez Mari-
ño, pero forma parte do ideario ideolóxico dunha corrente socialista
que contrapón as cidades á autonomía. Francisco Vázquez é o seu
gurú e Pérez Mariño semella que o discípulo avantaxado.♦

DURMINDO SOBRE OS ESPELLOS
JORDI SIERRA I FABRA

Durmindo sobre os espellos.
Na procura duns retrincos
familiares agochados.
Un vello, unha historia,
o primeiro amor e
o sabor da illa de Cuba.

Os pobres rebélanse
en Cancún 

ANXO QUINTANA: ‘O novo BNG
ten que aprender máis da xente’

SADA DESPOIS DO MONCHO
(Páx. 2 e 3)

O Brasil, a China, a India,
Suráfrica, Arxentina, México

e outros quince países
sumaron as súas forzas no

Cumio da Organización
Mundial de Comercio

celebrado en Cancún para
enfrontarse ao dominio

dos países ricos. 
Na imaxe, muller

guatemalteca
escolmando cafe.
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¡Mariguana legal, xa no hospital!

Ruíz Mateos e a estraña crise
de Chocolates La Perfección



“Grupo Popular. Ramón Rodrí-
guez Ares. Concelleiro e Senador.
Horario de atención ao público de
11 a 14 horas”, reza o cartel da
oficina municipal do Partido Po-
pular no concello de Sada, onde
abandonou o poder tras as últimas
eleccións municipais.

Pero o anterior alcalde, Ramón
Rodríguez Ares, popularmente co-
ñecido como Moncho, non aban-
donou os hábitos de sempre, aínda
que cambiou o
despacho da alcal-
día na primeira
planta polo do ter-
ceiro andar. Aínda
que non o pareza,
sete concelleiros
do PP teñen asig-
nado o mesmo
despacho que em-
prega o alcalde,
pero ningunha car-
telería indica ese
extremo. E é que
“Moncho es mu-
cho”, como rezaba
o seu lema de cam-
paña nunhas eleccións hai varios
anos. De todos xeitos, a perda da
alcaldía podería conlevar a súa eli-
minación nas listas do PP coruñés
ao Senado.

A continuidade non se queda
na atitude coa que se despacha
na oposición; segundo denun-
cian os grupos de goberno até un
grupo de funcionarios parece es-
tar máis ás súas ordes que ao ser-
vizo da Administración. “Non é
certo –asegura o ex alcalde–, os
funcionarios deben traballar para
a Administración, outra cousa é
que algúns sexan amigos meus,
pero nada ten que ver”.

Sexa como sexa, desde que en-

trou a gobernar o pacto de progre-
so, varios funcionarios solicitaron
a baixa por enfermidade e case to-
dos eles aínda continúan sen incor-
porarse ao seu posto de traballo.

Fin tras vinte e catro anos

Moncho gobernou Sada desde as
primeiras eleccións democráti-
cas ás cámaras municipais. En
vinte e catro anos, o cadro de

persoal do con-
cello medrou
tanto como a lo-
calidade e os
seus opoñentes
lembran os seus
métodos “dixi-
tais” para a de-
signación de car-
gos públicos.

“ M o n c h o
lémbralles a al-
gúns funciona-
rios que podería
volver ao poder,
de feito desde
que perdeu as

eleccións non para de falar dun
inminente cambio de goberno”,
indica o novo alcalde, Abel Ló-
pez, do BNG.

En Sada agora goberna unha
coalición encabezada polos cin-
co concelleiros do BNG e na que
tamén están integrados os dous
edís do PSOE, así como un
membro de cada unha das dúas
forzas independentes, Agrupa-
ción de Sada Unida e Unión Re-
formista de Sada. En total, nove
concelleiros contra os oito dos
que dispón o Partido Popular.
Por esta razón, un cambio de go-
berno só sería posíbel co voto
dalgún dos concelleiros integra-

dos no goberno municipal.
A sede do PP no concello de

Sada é un bule bule constante.
Moncho despacha aos veciños a
ritmos e con modos parecidos aos

que tiña cando era alcalde. A ofi-
cina non é ampla, os oito conce-
lleiros do PP dentro estarían api-
ñados. “A sala é a que lle din eu á
oposición”, comenta Ramón Ro-

dríguez Ares, que esquece dicir
que o local foi entregado ano e
medio antes das últimas elec-
cións. Os vinte e dous anos ante-
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O ex alcalde de Sada levaba vinte e catro anos no cargo e aínda
segue dándolle ordes aos funcionarios

As bágoas do Moncho
HORÁCIO VIXANDE

O ex alcalde de Sada, Ramón Rodríguez
Ares (PP), non remata de afacerse ao de-
saloxo do poder decretado polas urnas
nas pasadas municipais. Tras vinte e ca-
tro anos no cargo, Moncho aínda actúa
como se estivese ao mando do concello.

O cartel co que se anuncia Moncho no concello é elocuente.                                                           Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

O goberno
denuncia
que Moncho conta
cun grupo de
funcionarios máis
leais a el que
á Administración.



riores, os concelleiros da oposi-
ción estiveron sen sede munici-
pal. “É que non hai sitio”, escúsa-
se cando o xornalista lle lembra o
atraso co que concedeu a instala-
ción. “O edificio do concello é
moi pequeno e non se colle, non
hai sitio para ninguén”, engade.

A pesar desta pequena omi-
sión, Moncho conserva moi boa
memoria. A mes-
ma que lle permi-
tiu manter no di-
rectorio de rúas
do concello no-
mes como Gene-
ralísmo Franco,
General Mola ou
General Aranda.
Esa mesma me-
moria levoulle a
organizar unha in-
tensa campaña
contra o cambio
de nomes das rúas
para restituír as
denominacións orixinais no ruei-
ro antes de 1936. “Estou en con-
tra dos cambios de nomes para
evitarlles gastos aos comercian-
tes e ao concello”, explica para
xustificar a súa postura.

A foto de Franco

Que o ex alcalde non é amigo de
cambios, certifícao o feito de que
durante os vinte e catro anos que
durou o seu mandado á fronte do
concello non retirou do seu des-
pacho a foto do anterior xefe de
Estado, Francisco Franco. Só
chegou a descolgala cando tivo
que desaloxar o lugar despois de
perder a alcaldía. “Pero hei devol-
vela, porque non é miña, era do
concello, xa estaba alí cando che-
guei, o que pasa é que retirei todo
e colóuseme esa foto”, matiza.

A pesar da resistencia aos
cambios de Moncho Ares, a bata-
lla da restitución dos nomes tradi-
cionais das rúas de Sada librouse

definitivamente. O ex alcalde re-
coñece que mudar o rueiro supo-
ría novos gastos de papelaría e de
administración, de modo que se
comprometeu a non volver á si-
tuación anterior no caso de que
no futuro haxa unha nova maioría
no concello. “Se a corporación
decide aprobar os nomes que pro-
pón o actual goberno municipal,
se volvo á alcaldía, os novos no-

mes quedarán co-
mo se aproben”,
afirmou antes do
pleno.

Moncho ase-
gura que non ten
unha querencia
especial por no-
mes de rúas co-
mo Generalísmo
Franco. “É máis
–indica–, á Bi-
blioteca Munici-
pal dinlle eu
mesmo o nome
do galeguista

Suárez Pícallo”.
Contodo, Moncho ten unha

guerra aberta co novo goberno
municipal. Non lle deu os cen dí-
as de cortesía dos que gozan to-
dos os executivos ao principio
do mandado, na cerimonia da in-
vestidura evitou darlle a man ao
novo alcalde e nin sequera lle ce-
deu o bastón de mando. “Non só
é unha falta de educación, tam-
pouco houbo traspaso de pode-
res, chegamos aquí sen que nin-
guén nos dixese onde estaban as
chaves”, dixo o novo alcalde. 

Neste conflito, o ex rexedor
conta co apoio dalgúns medios de
comunicación escrita de difusión
en toda Galiza. “Na edición da Co-
ruña criticaron os cambios de rúas
aquí en Sada, pero na edición do
Deza todos foron parabéns para o
cambio de nome de trinta e tres rú-
as en Lalín, que se está a acometer
agora precisamente –láiase o al-
calde Abel López–, debe ser que
cando facemos algo os nacionalis-

tas está mal pero cando o fai o PP
está ben”. Claro que o novo alcal-
de tampouco ten tantos motivos
para queixarse. Nese medio no
que o criticaban a el, no mes de
agosto saíu por primeira vez un re-
trato seu desde que forma parte da
corporación –hai xa varios manda-
dos. Era, iso si, unha foto na que ía
enfundado nunha gabardina.

Dentro das críticas que tivo
que encaixar o novo alcalde es-
tá que non saíse a procesión nas
festas patronais da vila. “Nin
que o impedise eu”, queixouse
Abel López. As denuncias non

quedan aí e desde a oposición
chegaron a afirmar que “os mi-
litantes do BNG, de Nunca
Máis e os de Protección Civil
retiraron chapapote dunha praia
e quedou abandonado no mon-
te”. Nada diso é certo, pero a
prensa fíxose eco. 

Pola contra, o alcalde recla-
ma o recoñecemento para os pri-
meiros logros do novo goberno
municipal, que cualifica como
“importantes”. Entre os éxitos
iniciais no novo goberno figura o
desbloqueo da chamada Vía
Ártabra, unha estrada que irá

desde a parroquia costeira de
Veigue até a Autoestrada A-9,
circulando entre Sada e Oleiros.
“Isto permitirá chegar en moito
menos tempo á Coruña; será
máis distancia, pero moitos me-
nos minutos”, indicou Abel Ló-
pez, que tamén se felicita pola
definitiva incorporación de Sada
ao consorcio das Mariñas para a
reciclaxe do lixo. Até o momen-
to Sada era o único concello da
mancomunidade que estaba á
marxe deste proxecto de reutili-
zación, reciclaxe e recuperación
dos residuos sólidos urbanos.♦
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Vén da páxina anterior

Aínda que son os nacionalistas
os que dirixen as concellarías de
maior peso municipal, os dous
concelleiros socialistas forman
parte do equipo de goberno e
participan nas comisións corres-
pondentes. Non se produciron
dificultades nos dous primeiros
meses de mandado da nova cor-
poración, pero no segundo ple-
no os concelleiros do PSOE de-
ron a sorpresa e votaron en bran-
co a nova Ordenanza de Norma-
lización Lingüística. Argumen-
taban os socialistas que eles op-
tan polo bilingüismo e que na
Ordenanza esta cuestión non se
garante claramente. Sen embar-
go, estas razóns só foron esgri-
midas cando se produciu o ple-
no celebrado o doce de setem-
bro. Anteriormente, nas comi-
sións de goberno, non presenta-
ron ningún tipo de obxección.

Para o alcalde, a nova Orde-
nanza non representa máis que
aplicar a lexislación autonómica
de normalización lingüística.
“Aquí había monolingüísmo, a
Administración empregaba o
castelán e o que queremos é se
cumpra a lei”, advertiu o rexedor.

É máis, durante o citado pleno
municipal o secretario do conce-
llo explicoulle ao dirixente do
Partido Popular que a lei estable-
ce que “o galego é o idioma nor-
mal da Adminis-
tración local”.

A abstención
socialista non
deixou ao gober-
no municipal en
minoría porque,
no mesmo pleno
no que se cam-
biaron os nomes
das rúas e se
aprobou a Orde-
nanza de Norma-
lización, presen-
tou a súa renun-
cia o concelleiro
que ía en segun-
do lugar da lista
do Partido Popular, Carlos Pé-
rez González, de modo que os
populares só sumaron sete vo-
tos, contra os sete do goberno
municipal, descontadas as dú-
as abstencións socialistas. O
voto de calidade do alcalde
desfixo o empate.

“Unha das razóns para que o

PP fixese a campaña do cambio
das rúas é que o pleno coincidía
coa marcha do seu concelleiro
Carlos Pérez González”, expli-
cou o alcalde. “Este home –enga-

de o rexedor– foi
a fichaxe estrela
do PPnestas elec-
cións e abandona
o cargo no segun-
do pleno da cor-
poración e, claro,
ao PP interésalle
que isto pase por
alto”.

Se Carlos Pé-
rez González foi
a principal ficha-
xe popular nos
últimos comicios
municipais isto
foi debido a que
supuña incorpo-

rar ás filas do PP a un home que
durante moitas partes do man-
dado da anterior corporación
exerceu de secretario munici-
pal. “Pouco lle importou ao PP
levar a este home na lista e
comprometer a independencia
da Administración desta for-
ma”, dixo Abel López.♦

No segundo pleno
marcha o número dous do PP

Antes de ir
na lista do PP,
Carlos Pérez
González actuou
de secretario
accidental
da corporación.

En Sada o goberno municipal
está apoiado por nove conce-
lleiros fronte aos oito do PP.
Non embargantes, o número de
votos que amparan ao goberno
é de 4.350, cando o PP obtivo
3.085 sufraxios. Se semellante
diferencia entre votos non se
traduce no número de conce-
lleiros é porque hai catro forzas
que apoian o goberno munici-
pal, o que divide o voto.

Nos mandados anteriores, o
Partido Popular conseguira go-
bernar a pesar de contar con
menos votos que a oposición.
A lei d’Hont permitíalle ter a
maioría dos concelleiros aínda
que por moi escasa marxe.

Cando só pasaron uns me-
ses desde as eleccións munici-
pais de maio, a pantasma da
moción de censura axítase en
Sada. Xa antes da elección do
goberno, o daquelas alcalde en
funcións, Ramón Rodríguez
Ares, prognosticaba que na-
cionalistas, socialistas e as dúas
listas independentes non serían
quen de chegar a un acordo pa-
ra a formación do goberno.

Os agoiros de Moncho non

eran atinados, pero desde entón
son constantes as alusións á unha
inminente moción de censura tras
unha suposta perda da maioría do
goberno municipal. Non é a pri-
meira vez que un executivo local
queda en minoría en Sada. Na pa-
sada corporación, unha concellei-
ra do PP abandonou o grupo tras
denunciar acoso
por parte do alcal-
de. O asunto che-
gou a Fraga, que
preferiu ollar para
outra parte en lu-
gar de esquecer a
lealdade que cara
el manifestou
Moncho.

A concelleira
marchou do Go-
berno pero non
pactou unha mo-
ción de censura
coa oposición,
que tampouco
gustaba desta ac-
ción. Nestas últimas eleccións,
esa edil presentouse á fronte da
candidatura de Unión Refor-
mista, resultou elixida e nego-
ciou cos nacionalistas, socialis-

tas e independentes a súa in-
corporación ao goberno.

Con esta concelleira, Mon-
cho Ares non vai poder contar
para erosionar o goberno muni-
cipal e formar unha nova maio-
ría tras unha operación de trans-
fuguismo. De momento, a re-
presentación de Sada Unida –a

outra forza inde-
pendente inte-
grada no gober-
no municipal–
non fixo acenos
de querer mar-
char. De feito, o
único sinal de
discordia rexis-
trado no goberno
produciuse no
pleno do doce de
setembro, cando
os socialistas,
sen previo aviso,
abstivéronse na
votación da Or-
denanza de Nor-

malización. Aínda así, o alcalde
nacionalista agarda que ao gru-
po socialista no concello de Sa-
da non chegue a síndrome da
Asemblea de Madrid.♦

A síndrome da Asemblea de Madrid

Sen anunciar
a súa postura,
os socialistas
abstivéronse
na votación
da Ordenanza
de Normalización.

A oficina
da oposición
creouna el hai ano e
medio, despois
de 22 anos sen lugar
para se reunir.

O novo alcalde, Abel López (BNG), colocou a foto de Castelao no lugar no que estaba
exposta a de Francisco Franco.



Finalizou a súa lúcida interpretación
no Gran Teatro do Mundo o meu Bo-
robó. Unha actuación impecable de

home bo, ao que todo lle parecía ben, mes-
mo unha cruel estadía en dous hoteis de
cinco arañas dos arredores de Madrid, en
forma de campo de concentración, onde
Borobó, nun exercicio de summa artise in-
telixencia, transformaba o menú diario de
escorpións en lacón con grelos, para deses-
pero dos seus carcereiros, nos días máis fe-
roces da posguerra pluscuancivil, como el
gustaba dicir.

Nunca se queixou, nin cando, de seguido,
tivo que facer o servizo militar en África, pri-
meiro en Melilla e despois en Larache. Un
servicio que el amenizaba, segundo me con-
ta o amigo común Xoán Guitián, fotografán-
dose coas xilabas dos paisanos marroquís,
nun exercicio sublime de achegamento e de
respecto cara aos naturais do país.

Despois o meu Borobó transformouse,
por mor da censura, en Julio Sierra, Rai-
mundo Lozano e Ánxelo Novo e acendeu
unha luz en “La Noche”, creando o que el
bautizou, noutro exercicio de grande luci-
dez e orixinalidade, “la generación de La
Noche”, metáfora afortunada que quizais
logo aproveitou e redondeou Celso Emilio,
outro grande, baixo a denominación de
“longa noite de pedra”.

“Gracias por abrir portas”, lin enriba
dunha das moitas sinaturas emocionadas,
que se estamparon, o pasado día 29, nos li-
bros de condolencia instalados en San Do-
mingos de Bonaval. Abrir portas, iso foi o
que fixo Borobó na Compostela cutre e tre-
menda dos anos corenta e cincuenta, cando,
coa súa condición de home un anaco escép-
tico e un anaco feliz, transformou o cho-
queiro e vencido Atlas da praza do Toural
nunha gran catedral de papel e letras victo-
riosa que, aínda que escrita moitas veces
entre liñas, dicía o que cumpría dicir.

Despedín o meu Borobó o pasado día
30 no humanizado camposanto románico
de San Xulián de Requeixo alias Cesures,
onde repousan, a carón de bocois de viño e
de berros de nenos acabados de nacer, un-
ha chea de devanceiros comúns. Agora
quédanos, gozosamente, e polos séculos
dos séculos, gracias ao milagre da palabra
escrita, que nunca morre, o espírito, a vida,
o saber e o estupendo sentido do humor do
meu, do noso, do voso Borobó ou, o que é
o mesmo, de don Ánxelo Novo, ex conde
de Grovas, trotskista e funcionario depura-
do de estatística.

Xa o dixeron os clásicos: “Nunca se mo-
rre de todo, porque a vida dos mortos está na
memoria dos vivos”.♦

N
º 

1.
09

6 
●

D
o 

18
 a

o 
24

 d
e 

se
te

m
br

o 
de

 2
00

3 
●

A
no

 X
X

V
I

Paisaxe urbana. En
cada recanto,
beirarrúa ou portal
hai un home ou muller
tratando de averiguar
a quen corresponde
unha chamada
perdida ou como se
desbloquea o móbil
despois de trabucarse
tres veces na clave
persoal ou,
simplemente,
buscando o teléfono
que non aparece na
axenda electrónica.
Son persoas
reconcentradas, como
monxes budistas ou
náufragos da rúa. 

Paisaxe na praia.
Xentes de cincuenta
observan unha
parella de vinte
dándose o lote.
Comentarios: “Xa
verás que tenda de
campaña ten el cando
se levante”. Pero
cando se levanta
resulta que nada. As
xentes de cincuenta
non o entenden.

A prensa maior de
Caracas pide o
asasinato de Chávez.
Ninguén a prohibe e
o resto do mundo,
máis ben, fai coros.
Un ministro israelita di
que está valorando se
asinar a Arafat ou se
non. A noticia circula
sen adxetivos, nin
admiracións, como
asunto normal. Os
terroristas sempre son
os outros.

Os EE UU buscan
quen pague a factura
desta segunda parte
da contenda iraquí. A
poboación
norteamericana quere
guerra, pero barata,

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

O meu Borobó
FERNANDO CABEZA QUILES

Pintura rápida dos momentos nos que Borobó puxo os chan-
zos para un mundo xornalístico novo, de cando o mestre
“abriu portas” para todos os que del aprendimos algunha cousa.

Cartas

‘Sempre en Galicia’
en perigo

¡Bos días, galegos. Eiquí Sem-
pre en Galicia! A audición de
radio que desde hai máis de me-
dio século emítese íntegra e
ininterrompidamente no noso
idioma; referente para os gale-
gos e galegas do Río da Prata e
sul do Brasil está en perigo.
Agora, cando neste mes acaba
de cumprir o seu cincuenta e
tres aniversario, acende a súa
luz vermella de alarma por ra-
zóns puramente económicas, e
mesmo podería apagar os seus
altoparlantes.

Por iso, un grupo de ami-
gos/as do Patronato da Cultura
Galega (de quen depende ata
agora económicamente) acor-
damos a apertura dunha conta
solidaria en Caixanova de San-
tiago de Compostela co número
2080-0155-19-0040020596.
Non podemos permitir que mo-

rra este programa radiofónico
que foi fundado para renderlle
homenaxe ó Guieiro Castelao
no ano do seu pasamento e que
desde o comezo da súa andaina
o 3 de setembro de 1950, non
deixou de emitir en galego ma-
lia as circunstancias de todos
coñecidas. Meritorios foron os
seus editoriais durante a longa
noite de pedra, e do mesmo
xeito, o traballo desinteresado
do seu director Toni de Seárez
e das colaboradoras Luz Corbi-
llón e Marisa Barrios mantendo
domingo a domingo a emisión,
ou os esforzos económicos da
directiva do Patronato da Cul-
tura Galega para mantela viva;
unha tarefa que desde o seu co-
mezo é un labor de amor e fide-
lidade á Terra, de compromiso
para Galicia e todas as súas
xentes. Así o sentiron os seus
fundadores, Lois Tobío, A.
Couceiro, Manuel Meilán, Al-
fredo Somoza, Emilio Pita e
Antón Crestar; así tamén o en-

tenderon Xosé Luis Villaverde,
Iolanda Díaz Gallego, Fernan-
do Pereira, José Castro, Pilar
Pousada, Carlos Sixirei, Xosé
Mª Dobarro...  e un senfín de
amigos/as da cultura galega
que por motivos profesionais
pasaron diversas estadías pola
“capital da Galicia ideal”, co-
mo gostaba de chamarlle a
Montevideo o inesquecible
Guieiro.

Nestes tempos de crise a
colectividade galega do Uru-
guai non é allea á situación do
país de residencia, e hoxe te-
mos que facer un chamamento
a todos os galegos de corazón e
mente, ós bos e xenerosos, pa-
ra que este patrimonio siga a
acercar as novas do País a quen
xa non pensa ou non pode pen-
sar no retorno, ós que fican
noutro lado do océano co seu
corazón aquí e probablemente
con fillos e fillas e netos e ne-
tas desandando o camiño, a
eses fillos e netos da Terra que

teñen como horizonte máis
próximo unha futura viaxe ao
chan patrio dos seus devancei-
ros, para que teñan informa-
ción e non estean sos.

Cabe recomendar  para
quen teña a curiosidade de co-
ñecer máis a fondo a fermosa
historia desta audición radial, a
lectura do libro “Bos días, ga-
legos! Eiquí  sempre en  Gali-
cia”, da xornalista lucense Mó-
nica Rebolo. Agardamos que
sociedades, institucións e os
moitos amigos e amigas que o
Patronato da Cultura Galega
ten aquí na Terra, amosen a súa
solidariedade para con estas
dúas senlleiras institucións da
nosa colectividade do alén
mar. Lembramos que teñen un-
ha páxina web: www.inter-
net.com.uy/pcgalega, e o se-
guinte enderezo electrónico:
pcgalega@adinet.com.uy.♦

XESÚSGÓMEZ MIÑO
(FERROL)



Perfecto Conde (A Pontenova 1943) incorpóra-
se á redacción d’A Nosa Terrapara impulsar o
xornalismo de investigación e as reportaxes.
Conde é un dos xornalistas máis coñecidos e
prestixiosos de Galiza. Despois de estudar fi-
loloxía en Compostela ingresou na escola de
xornalismo de Madrid. Desenvolveu o seu pri-
meiro traballo no Diario SP. Borobó chamouno
logo para a revista Chan, colaborando tamén
daquelas noutras publicacións como Triunfo.
Pasou despois a ser o director editorial encarga-
do de por en marcha a Gran Enciclopedia Ga-
llega. Na súa xa longa traxectoria traballou ta-
mén na TVE-G e en Teima.Foi o primeiro co-
rrespondente de El País na Galiza e ocupou a
praza de delegado da revista Interviu. Aesta pu-
blicación estivo vinculado desde 1976 a 1995,
ocupando os postos de redactor xefe e xefe de
investigación. Posteriormente ocupou o cargo
de xefe de prensa do concello do Ferrol. É autor
de varios libros de reportaxe e de ficción.

Lois Diéguez incorpórase, pola súa parte,
como comentarista político semanal. Diéguez é
escritor e foi parlamentario na primeira lexisla-
tura polo BN-PG. A poeta Marta Dacosta toma-
rá o seu relevo na columna de contido cultural
que Diéguez viña escribindo mensualmente.
Lois Diéguez únese así ao tamén escritor Suso
de Toro que comezou xa hai algunhas semanas
a súa faceta de comentarista. Antón Patiño Re-
gueira, bibliofilo e memorialista é un dos máxi-
mos expertos galegos en medicina popular. A
súa sección semanal aparecerá nas páxinas de
Fin de Semana. Tamén se incorporan como co-
laboradores, na sección de Galiza, os coñecidos
xornalistas e escritores, Antón Grande (Lugo),
Xavier López (Santiago), Manuel Lugrís (A
Coruña), e Xosé Manuel Pérez (Vigo). Nas pá-
xinas económicas comeza a súa colaboración
Xosé García, especialista en temas agrarios. O
escritor Franck Meyer ilustraranos sobre a cul-
tura e a actualidade alemá. Pola súa parte, a Es-
grevia Irmandade dos Vinhos Galegos realizará
semanalmente unha crítica báquica, analizando
os viños e divulgando todo o relacionado co
mundo dionisíaco.O musicólogo e compositor
Rudesindo Soutelo inicia tamén semanalmente
as súas colaboracións sobre música clásica.

Tamén se incorporan, por último, dous
novos humoristas gráficos: Uxía e Brais.♦
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que non suba os
impostos, nin deixe os
hospitais sen
aspirinas. ¡Tempos
aqueles de Vietnam!
¡De portaavións a
embute, cazas a
esgalla e armas
químicas (napalm) a
moreas!. A
modernidade todo o
miniaturiza. Estamos
ás portas dun
imperialismo portátil,
clónico, top manta. 

O catalanismo da
nova directiva do
Barça levanta
algunhas ronchas. É
natural. Os últimos
catorce anos o
presidente era do PP
ou seña apolítico.  

Gran revista de
modas, consultada na
perruquería.
Reportaxe sobre as
saias mini. Chaman a
atención as pernas
longas, sen mazá nin
nada parecido. Un
fíxase nas enrrugas e
no amoratamento dos
xoenllos, pel sen
carne. E entón vén a
imaxe de Dachau,
mulleres e homes
esqueléticos, antes de
entraren no
crematario.

Xavier Sardá
presentouse nas
Crónicas post-
vacacionais con
barba. Informou de
que era un adianto do
que ia vir, é dicir:
Raxoi. Isto, en boca
de alguén que
simpatiza desde hai
moito co PSC non
debeu animar nada a
Zapatero. O leader
socialista (que hai tres
meses tiña a líbido
alta), desde o da
Asemblea de Madrid,
anda baixo de
sufraxios e alto de
corrupcionol. Ou iso
din as últimas
analíticas
demoscópicas.♦

Xosé Lois

Incorpórase ao equipo o xornalista Perfecto Conde

A Nosa Terra reforza
a redacción e amplía colaboradores

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Os méritos
de Nogueira

Poucos meses quedan para que se
cumpra un ano da catástrofe do
Prestige, e este ano quedará na
memoria dos galegos e galegas o
espertar dunha cidadanía que de
noite para a mañá acordou do le-
targo e xuntou a súa voz arredor
da plataforma Nunca Máis.

Este verán, o 25 de Xullo
baixo unha xa case recorrente
chuvia, a esperanza retornou á
Praza do Obradoiro e lembrou-
lles aos responsábeis da catás-
trofe que  a loita continuaba, e
sabiamos ou tiñamos a esperan-
za de que o escurantismo e a
inoperancia tiñan os días conta-
dos, tanta fora a humillación a
que nos someteran os cargos de
PP,  que soñamos un futuro dife-
rente que se podía apreixar coa
man. Vén este preliminar a con-
to porque quero que entenda
quen  estea a ler isto, que non

son militante do BNG mais si
votante, e áchome en pleno mes
de setembro  cunha especie de
polémica sobre a idoneidade ou
non de que Camilo Nogueira
concorra ás eleccións como can-
didato do BNG. Ata o de agora é
o único que se apresentou, mais
parece ser que é algo maior e
que se precisa a un máis novo
para que aguante ben anos, non

importa o perfil do candidato,
iso é o de menos, non importa a
traxectoria persoal. Non resulta,
acaso, unha aposta segura apre-
sentar un candidato con peso po-
lítico, coñecemento e  alta valo-
ración da cidadanía? Cales son
os motivos de non querer apre-
sentar un home a quen temen os
opositores da vindeira pugna
electoral? Dá a impresión de que

o Bloque vai sobrado en votos
ou que  este non é o momento
desexado de acadar o poder.

Precisa Galiza un presidente
dunha nación con maiúsculas,
un presidente moderno, enérxi-
co e con capacidade de ilusionar
o electorado. É lexítimo, non di-
go que non, alá o BNG, o seu
funcionamento interno e os
acordos que tomen, que procu-
ren un candidato de consenso,
mais que reflexionen e pensen
nos cidadáns e cidadás demó-
cratas da Galiza que sendo ou
non nacionalistas poderían su-
mar votos para a o BNG. Cami-
lo Nogueira representa a espe-
ranza de moitos galegos e ga-
legas que queremos un cambio
xa neste país, non podemos se-
guir nos biosbardos facendo
conxecturas sobre que pasaría
se.... Sabemos cal é a aposta se-
gura, camiñemos cara a ela.♦

MARUXA GUITIÁN
(SANTIAGO)

Os textos enviados a esta sección
non deben sobrepasar as 45 liñas.

Estarán identificados co nome, enderezo,
documento de identidade e asinados.

A Nosa Terra resérvase o dereito de publicación e resume.

Non se mantén correspondencia sobre orixinais non solicitados.



Pérez Mariño
recoñece
dificultades
O alcalde de Vigo, Ventura
Pérez Mariño, vén de reco-
ñecer ás dificultades coas
que se encontra. Desde a
portada de Faro de Vigo
(domingo 14 de setembro)
sorprendía os lectores con
esta declaración: “Que Vi-
go funcione é máis difícil
do que pensaba”. Dous días
despois, a portavoz do PP,
Corina Porro , respondialle
ao mandatario socialista
desde o mesmo xornal: “Xa
lle advertín na campaña
que se metera nalgo que
descoñece”.♦

Un edificio
premiado
que non
lle gusta á Voz
La Voz de Galiciado 14 de
setembro, edición local de
Vigo, mostráballe aos seus
lectores unha gran foto, a
doble páxina, do edificio
institucional da Xunta, sobre
o título: “¿A quen se lle oco-
rreu denominar Abrir Vigo
ao mara un proxecto que ta-
pa a ría?”. O corpo do texto
comezaba coa frase: “É algo
que alporiza, visto con pers-
pectiva...”. Desde que a obra
se inaugurou o xornal arre-
meteu xa en varias ocasións
contra o edificio. O curioso
é que, desta volta, e só un
día despois de publicada a
fotografía mencionada, o
mesmo xornal viuse obriga-
do a dar conta de que a men-
tada sede da Xunta fora pre-
miada na VII Bienal de Ar-
quitectura Española. Debai-
xo dunha imaxe, neste caso
de moito menor tamaño que
a do día anterior, diciase ta-
mén que a obra fora finalista
da bienal e seleccionada en-
tre outras 22 de 260 propos-

tas presentadas.♦
Leccións
de xornalismo
desde
Venezuela
A situación venezuelana,
desde o punto de vista da in-
formación, poderá ser anali-
zada proximamente nas es-
colas de xornalismo. A opo-
sición da maioría dos me-
dios ao goberno acada gra-
dos ilustrativos, tanto dentro
como fóra do país. Ludmila
Vinagradoff , venezeulana
de orixe ruso, corresponden-
te do diario español El País,
foi destituida do posto des-
pois do seu apoio ao golpe
de estado de abril. As súas
crónicas pasaron desde
aquelas a ocupar ás páxinas

do diario conservador ABC.
O diario caraqueño El Na-
cional tivo, pola súa parte,
que desmentir a veracidade
dunha entrevista con Igna-
cio Ramonet. O xornal,
fortemente belixerante co
goberno, publicou o texto
dunha suposta conversa co
comunicólogo francés na
que este criticaba con dureza
a Chávez. O texto fora in-
ventado polos rectores do
periódico. A televisión tam-
pouco é allea á campaña.
Antena 3ofrecía o pasado
mes de agosto unha infor-
mación sobre a mobilización
da oposición de Venezuela,
ilustrada cunhas imaxes nas
que a policía cargaba violen-
tamente contra grupos de
manifestantes. Non informa-
ba de que os protagonistas
da carga eran membros da
Policía Metropolitana, co-
mandada polo alcalde da ca-
pital e destacado membro da
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Lepidópteros
BIEITO IGLESIAS

Raxoi –boneco de Aznar ventrílocuo– esíxelle a Zapatero
que confese as súas liaisons dangereusescos comunistas
pero Alfonso Guerra, armado con rede de cazar bolboretas,

xa atrapara o candidato monclovita nunha malla de entradas de
diccionario. Mariposón, no María Moliner, é aquel tipo que
galantea numerosas mulleres. Porén, semella que certos comenta-
ristas non se conformaron con esa definición e leron outros
glosarios máis maliciosos. Isto revela algo que estamos cheos de
saber aínda que fagamos o avión, pois non hai necesidade de
cheirar a merda todo o tempo plantificada diante do nariz. Reve-
la que vivimos nun estado reaccionario. Cando o meu tataravó
Manoel Nóvoa regresou de Bos Aires, un amigo que lle quería
ben amoestouno: “¡Onde te vas meter, a ese país de frades e
monxas arrepentidas!” Estábase a principios do século vinte
pero, pró caso, a advertencia podía ser de antonte. A Plataforma
Gai do PP denunciou a Guerra, facéndolle fraco favor a don Ma-
riano, dado que os vontantes da derechona considerarán nefanda
a simple suspeita. Un tal Biendicho, líder desta plataforma,
visitou alá atrás a Fraga –que cómpre ter moral– para explicarlle
a súa problemática. O presidente da Xunta, admirador de Alfredo
Brañas, tivo daquela ocasión de parafrasear un famoso lema do
persoeiro rexionalista (Galiza, érguete e anda, como en Irlanda).
Máis dunha vez teño recomendado adoptar unha variante:
Galiza, érguete e anda, como en Holanda. Porque, en Holanda,
os dereitos da comunidade homosexual están ata certo punto ga-
rantidos. Ora ben, coñecendo a proverbial tolerancia de don Ma-
nuel, imaxinamos un diálogo coma este.

Biendicho: Le ruego que secunde nuestras demandas. 
Iribarne: Querido amigo, cásese y aprenda inglés.♦

O alcalde de Ourense, estrela do
PP desde hai dúas lexislaturas
por ser o único no partido que
gaña con maioría absoluta nunha
das grandes capitais galegas, vén
do mundo da empresa. En reali-
dade, todos os alcaldes e candi-
datos conservadores aquí viñan
dese mundo (Xurxo Bermello,
Caride-Tabarés, Miguel Ángel
Pérez). Como consecuencia dis-
to, o partido “véndeos” como
grandes xestores que, por exten-
sión, levarán ao éxito comercial
todo o que dirixan, e polo tanto
as institucións públicas.

Cando Manuel Cabezas Enrí-
quez chegou á alcaldía, o primeiro
do que se doeu foi do nivel de en-
debedamento no que o deixaran os
socialistas con Manuel Veiga á
fronte. Acabada de iniciar a súa
terceira lexislatura, as cifras din
todo o contrario do que se tiña fa-
lado sobre a capacidade de xestión
de quen se di que pode suceder a
Fraga Iribarne agora que está si-
tuado á dereita do elixido, Maria-
no Raxoi, grande amigo seu.

Pero os números non enga-
nan. Menos, se cabe, cando quen
os recolle é o interventor munici-
pal. O funcionario sinala nun in-
forme oficial que fixo para a li-
quidación do exercio de 2002,
que o coeficiente de endebeda-
mento é tal que se o Concello fo-
se una empresa privada, a situa-
ción sería “crítica”. Curioso dra-
ma para un alcalde xestor.

Non é isto o único importan-
te que di o interventor, Gonzalo
Alonso, xa que afirma que o
Concello elevou a presión fiscal
sobre o cidadán, pero segue me-
drando a débeda. Indica, ade-

mais, que o esforzo fiscal de ca-
da ourensán subiu de 310,10 a
348,92 euros, é dicir, pagou
38,82 euros máis en impostos o
ano pasado que no 2001.

A isto hai que engadir un da-
to tamén obxectivo: o equipo de
Cabezas asume como propias
obras que financian outras admi-
nistracións, mentres as partidas
de investimentos do plano direc-
tor van esmorecendo. 

Pero a realidade financeira da
capital das Burgas non é a única
que deixa en mal lugar a Manuel
Cabezas, que viu estes días como
o seu bo amigo, o tamén empre-
sario Óscar Sanchez Ruído, de-
mitiu como presidente do Conse-
llo de Administración de UCO-
SA, sociedade promotora do cen-
tro comercial Ponte Vella. Factu-
ras falsas, comisións para recua-
lificacións urbanísticas, adminis-
tración desleal, estafa... son al-
gunhas das sombras que ameazan
un proxecto que o PP e Cabezas
defenderon como unha iniciativa
polo futuro do comercio local. O
tempo semella poñer o negocio
no seu sitio: ¿un novo pelotazo?

Ademais, Sánchez Ruído foi
anteriormente forzado por Cai-
xanova a demitir como membro
do seu consello, posto para o que
foi designado polo propio Ma-
nuel Cabezas, quen subliñou os
sobrados méritos do seu compa-
ñeiro para situarse en postos de
responsabilidade.

Agora que se fala do alcalde
ourensán como ministro –se gaña
as xerais o PP-, ou mesmo como
candidato á presidencia da Xun-
ta, o balance da súa xestión non
semella ser o seu mellor aval.♦

O mito Cabezas
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

As contas do Concello non melloraron pese ao com-
promiso do alcalde de combater o endebedamento.
Os veciños pagan máis impostos ca hai dous anos.

Ourense

Ventura Pérez Mariño.

Ignacio Ramonet.



A. EIRÉ
“Renovar, abrirse á socieda-
de, mellorar a comunicación,
ampliar a base militante...”,
son palabras que aparecen no
guión a encher pola ponencia
oficial do BNG que encerran
un gran calado político. Men-
tres os focos alumean á suce-
sión de Xosé Manuel Beiras,
comeza un debate de maior
trascendencia que permitirá
elexir unha nova dirección
con maior ou menor tensión
interna. Á par, Camilo Noguei-
ra e Anxo Quintana procuran
apoios como precandidatos.

Camilo Nogueira rexeita a exis-
tencia de consenso interno para
elexir os órganos de dirección.
PNG, EN, Inzar e Colectivo So-
cialista non se pronuncían. Anxo
Quintana e Xosé M. Beiras ad-
miten a existencia de conversas
individuais. A UPG, que levou a
iniciativa, cala. Ninguén quere
trasmitir a idea de que está todo
cociñado. Primeiramente porque
é difícil pechar nada até o 22 de
novembro no Plenario da Asem-
blea. Poden existir trasacordos e
cambios “repentinos” de opi-
nión. Todos lembran como na
anterior Asemblea orgaizacións
que apoiaran a lista oficial vota-
ron logo maioritariamente a can-
didatura “independente”.

En segundo lugar porque nin-
guén quere trasmitir a idea de
que se cociña a Asemblea á mar-
xe das bases. Unha idea que,
ademais, seria errónea, pois o
voto dos militantes é individual,
á marxe da organización ou das
delegacións, como sucede nou-
tros partidos.

Mentres tanto, semella impo-
ñerse a convición de que é bási-
co para o BNG trasmitir a idea
de “pluralismo interno”. Os dife-
rentes partidos e colectivos, in-
cluido UG, ao que pertenece Ca-
milo Nogueira, rexeitan apoiar a
ningún dos precandidatos. Os
que fagan explícitos eses apoios
anunciarano cando o proceso es-
tea máis avanzado. Ao mesmo
tempo, a maioría das organiza-
cións mostra a súa disposición a
estar presente na nova Executi-
va. Deféndeno como sinal de
“pluralidade”, pero non como
esixencia. Así o declarou Xesús
Veiga de Inzar. Pola súa parte,
Alberte Rodríguez Feixoo, de
EN, afirma que “se o proxecto
coincide co que queremos, esta-
remos a disposición de participar
nos órganos de decisión” (Na úl-
tima Asemblea EN quedou fora
incluso do Consello Nacional).

O PNG-PG, pola súa banda,
decidiu no seu Consello Na-
cional que a dirección do BNG
“debe ser representativa, e ter
unha representación partidaria e
de compañeiros independentes
ao máximo nivel”. O PNG-PG
ollaría axeitado ter representa-
ción nesta Executiva, pero non
vai facer causa de tal circunstan-
cia. Os independentes de Rober-
to Mera, bastante esfarelados co-
mo grupo, semellan xogar a dúas
cartas. Por un lado negocian a
entrada na lista oficial. Por outro

poden apoiar unha lista alternati-
va ao Consello Nacional. Todo
vai depender do que finalmente
decida Camilo Nogueira. Se No-
gueira non presenta lista alterna-
tiva, podería facelo Roberto Me-
ra. As posibilidades de éxito serí-
an maiores ao acaparar o voto
descontento, que sempre se dá
por seguro. UG, se decide disol-
verse como partido no seu con-
greso do día 20, tamén pode xo-
gar a varias cartas.

Un forte debate ideolóxico

Coa correlación de forzas máis
ou menos definida no último
Consello Nacional e as conver-
sas bilaterais celebradas na se-
mana posterior, semella que os
principais temas organizativos
teñen xa un amplo consenso in-
terno. Só se trataría de atopar as
persoas idóneas. Tarefa nada fá-
cil. Serán as distintas asembleas
comarcais as que ratifiquen esta
idea e as que sinalen xa os no-
mes. Pero tamén os movimentos
sociais reclaman máis protago-
nismo, así como os mozos de
Galiza Nova. Aí pode estar gran-
de parte da renovación e apertu-

ra á sociedade que todos seme-
llan propugnar no BNG.

Comeza agora un debate que
se presenta intenso. Parece ser
que a opción da maioría non é
procurar un “consenso ideolóxi-
co con eufemismos ou enmasca-
rando as distintas posicións”. Esa
foi a tónica da maioría das Asem-
bleas. Agora semella que se apos-
ta por un “debate aberto e clarifi-
cador, onde as distintas posturas
ideolóxicas existentes na fronte
queden claras, porque a palabra
fronte fala xa de pluralidade”.
Así o indican varias das fontes
consultadas por A Nosa Terra.

De momento as diferentes
tendencias están a redactar unha
única ponencia. Na Comisión
Redactora poden participar todos
os membros do Consello Na-
cional, pero só se apuntaron 27,
de todos os sectores. Xesús Vei-
ga, Alfredo Suárez Canal e Eu-
dosio Álvarez serán os coorde-
nadores da Comisión e os encar-
gados de realizar o traballo de
síntese coas contribucións reci-
bidas. O documento será discuti-
do o 11 de outubro polo Consello
Nacional.

Pero as contribucións dos 27

ponentes teñen un guión xa apro-
bado polo Consello Nacional.
Así os temas a fixar no relatorio
serán: a consolidación do na-
cionalismo como alternativa de
Goberno; os retos do nacionalis-
mo; o papel do BNG fronte aos
partidos estatais; o proceso de
apertura e renovación aprobado
na anterior Asemblea; a impor-
tancia política das eleccións au-
tónomas; perspectivas das elec-
cións xerais e europeas; que pa-
pel xoga Galiza no Estado e en
Europa; autodeterminación orga-
nizativa para cumprir os obxeti-
vos. Tamén perfilará a ponencia
os obxectivos políticos do BNG
a curto prazo, logo de analisar a
realidade actual, así como o no-
vo ciclo político tanto na Galiza
coma no Estado. 

Todos estes temas poderíanse
resumir en tres: estrutura do
BNG (reafirmación do frontis-
mo); que mensaxe dar á socieda-
de (alternativa de Goberno) e re-
lación co PSOE (pactos, pero
non supeditación). Ese foi, e re-
sume, o documento aprobado
polo Consello nacional o 12 de
Xullo do que terá que partir a ac-
tual ponencia.♦
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Latexos

Plácido
Castro,
nacionalista
inter-
nacionalista
X. L. FRANCO GRANDE

Afigura de Plácido
Castro está sendo
obxecto –e xa era hora–

de curiosidade e, agardemos,
dun mellor e fundado coñece-
mento. O IGADI, que Xulio
Ríos creou, impulsou e vén di-
namizando cada día con fe e
con esforzo, está contribuíndo
a que Plácido Castro sexa
coñecido, a que sexa valorado
e que sirva de exemplo e de
guieiro –guieiro dun
nacionalismo civilizado, dun
nacionalismo internacionalista,
como, segundo afirma o profe-
sor  Moulines, debe ser sempre
o nacionalismo.

Porque Plácido Castro,
despois da guerra civil, e por
máis que volvese a Galicia,
segue sendo un descoñecido,
aínda para moitos que se teñen
por nacionalistas.  Ninguén
ben nacido pode descoñecer, e
non son poucos os que están
nese caso, que contribuíu de
maneira decisiva  a que, en
1933, a Sociedade de Nacións
recoñecese a Galicia a súa
condición de nación. Incluso
organismos oficiais galegos
veñen demostrando tocante a
isto certa distracción, por non
dicir algo máis

Plácido é un dos moitos
exemplos sobranceiros que en
Galicia temos de nacionalista
internacionalista, ou sexa, o
contrario do nacionalismo ex-
cluínte que con tanta irrespon-
sabilidade como
descoñecemento se nos apón
dende a dereita gobernante e
ás veces tamén dende a
esquerda expectante –eses si
excluíntes e ignaros. Podería
referirme ó traductor, ó intelec-
tual, ó seu labor de xornalista
exemplar, ó inquedo artista
que tamén  foi e, ó cabo,  á súa
rica  personalidade en xeral,
aberto sempre á cultura e á
compresión dos demais.

A min paréceme que o me-
llor que hoxe nos pode ensinar,
entre outras moitas cousas, é o
seu estilo, as súas maneiras e
as súas conviccións de
nacionalista internacionalista.
Homes coma el abriron
camiños que comunican a nosa
realidade e a cultura europea á
que pertencemos. Estou de
acordo por enteiro con Xulio
Ríos cando escribe que no
renovado esforzo de
adaptación a unha nova cultu-
ra internacionalista, a
reivindicación dunha galegui-
dade universalista debe
formar parte do noso acervo
común. E, para iso, non vexo
mellor nin máis certo guieiro
ca Plácido Castro.
Empecemos por coñece-la súa
vida e a súa obra. É un acto
de xustiza, con el e co país.♦♦

O proceso de sucesión acocha as discusións políticas

O BNG comeza o debate ideolóxico

Xosé Manuel Beiras aclarou
que non pretende ser porta-
voz do BNG e que non recla-
ma “outros poderes ou com-
pensacións por renunciar a
ser candidato”. Entende Bei-
ras que o candidato á presi-
dencia da Xunta non pode ser
un simple cartel electoral,
que debe ter voz propia dentro
da organización e un posto re-

levante na direción  política.
Beiras pensa para si unha

“función arbitral interna moi
necesaria. Iso é para min pilo-
tar o buque”. Aínda así, Beiras
declaroulle a EFE que “a quen
lle corresponde decidir é aos
militantes e a ningunha cúpula.
A democracia é unha práctica e
non unha cortina de fume”.

Beiras entende por renova-

ción, “ir máis alá do cambio de
candidato e dos órganos de di-
rección. Trátase do remoza-
mento da nosa cultura política e
dos xeitos de relacionarnos coa
cidadanía”, afirma. Beiras
aposta por manter os partidos,
como “vértebras e non incrus-
tacións na fronte”. Louba a
Quintana pero non apoia nin-
gún precandidato.♦

Beiras aclara o seu futuro

O debate ideolóxico podería ser máis aberto que nas asembleas anteriores.                                                      PACO VILABARROS



A. EIRÉ
Mariano Raxoi e Manuel Fra-
ga están de acordo: queren un
relevo coma en Madrid. Re-
xeitan, polo tanto, un congre-
so extraordinario para nome-
ar o líder do PPdG. Raxoi
“axudaralle a facer o relevo a
Fraga”. Pero Xosé Cuíña, se-
gundo puido saberA Nosa Terra
vai seguir na puxa. Outros ten-
tan resucitar a Barreiro Rivas.

“Madrid era quen tiña apuro en
realizar o relevo de Fraga, agora,
con Raxoi sucedendo a Aznar,
acabáronse as presas. Semella
que, de novo, voltan a coincidir
os tempos de Fraga e os de Ma-
drid”, sosteñen fontes do PP. Ra-
xoi declarou logo da súa visita a
Santiago e ao presidente da Xun-
ta, a semana pasada, que a suce-
sión en Galiza “vai para bastante
largo”. Ese bastante, máis que
temporal é relativo. Hai quen
sostén que nese adverbio podería
estar a clave.

Fraga parece contemplar o
seu relevo a máis longo prazo,
concretamente di que “será moi
tarde aínda”, segundo as propias
palabras. ¿Tempos distintos?
“En absoluto”, despexan dúbidas
desde o PP.

O que sí semella é que Fraga
estira unha e outra vez o seu tem-
po político mentres trata de cal-
mar un partido cada vez máis
nervoso. Na súa continua demo-
ra, situou a sucesión para logo de
decidir Aznar a súa. Pasada esta,
Fraga pensa que pode aínda se-
guir na procura de quen o suce-
da. Nas súas respostas pinta un
horizonte de dous anos. 

Desde o PPdG hai quen con-
sidera que a decisión terá que to-
marse antes de confecionar as
listas para as eleccións xerais. Se
Madrid volta “escoller primei-
ro”, será moi difícil atopar un
verdadeiro equipo para o suce-
sor. Consideran que son moitos
os que xa están chamando ás
portas de Raxoi para marchar a
Madrid. ¿Desmantelará o candi-
dato madrileño o seu grupo na
Galiza? ¿Pediralles que se que-
den se non ten a seguridade de
ofrecerlles algo concreto?

Nesta situación semella lóxi-

co que Mariano Raxoi, que se
mostrou disposto a “axudarlle a
Fraga en todo o que me pida”,
incluida a tarefa de nomear suce-
sor, tentase saber na conversa co
presidente galego cales son as
súas intencións. O que non lles
cabe dúbida aos que coñecen a
Raxoi e que el si que lle faría sa-
ber a Fraga cales son os seus pro-
pósitos e os seus intereses. Aínda
non existindo química entre am-
bos, Raxoi sabe que Fraga será
ben guiago aos desexos de Ma-
drid.

A sucesión estaría deste xeito
máis ou menos pactada. Fraga
veu utilizando todos estes anos a
eliminación por descarte, mo-
véndose entre dúas forzas, se-
gundo explica un ex colaborador
seu: “por un lado está a procura
dunha persoa que seña o mellor
presidente, por outra aquela que
consiga maiores apoios, ou me-
nos rexeitamento, dentro do par-

tido”. Por certo, Aznar optou por
Raxoi porque tiña menos enemi-
gos. Raxoi e Fraga afirmaron
que o proceso na Galiza será se-
mellante ao de Madrid. Temos
así un novo dato. Pero tampouco
é de moito valor, porque as amis-
tades e enemistades no PPdG
son algo que duran unha muiña-
da como demostra a historia.

Cuíña disposto

A maioría xa dá por descartado a
Cuíña na poxa. Pero Cuíña nun-
ca anunciou que abandonaba.
Non o fixo cando tivo que deixar
a consellaría e tampouco despois
de ter o problema de saúde. Fon-
tes próximas ao política do Deza
afirman que está “rexo coma un
carballo de Lalín”.

Rexo é disposto seica, aínda
que permañeza metido na carba-
lleira. Quen sí se deixa ver máis
e Xosé Baltar. Os movementos

indican que o sector autóctono
vai dar batalla. Os movementos e
as conversas amigábeis cos xor-
nalistas. ¿Até onde están dispos-
tos a confrontarse? ¿Con que
forzas contan? Afirman que a sú-
as forzas son as bases e pensan
que Fraga non se atreve a impo-
ñer un candidato que poda rachar
o partido. “Madrid tería que ad-
mitir un candidato elexido polas
bases do PPdG, nós non teríamos
que cargar cun candidato impos-
to por Madrid. ¿Está disposto
Raxoi a que rache o partido?”,
comenta un dirixente do PP.

De momento este sector au-
tóctono xa logrou porlle un rebo
na rodeira de Palmou. Fraga
non gusta dos movimentos in-
ternos. Penalízaos. Palmou co-
meu cos responsábeis provin-
ciais do partido e falou de polí-
tica e do futuro. Fraga estaba de
viaxe no Salvador. Desde Ou-
rense déronlle a nova e Fraga
chamou a Palmou. Pasar non
pasou nada, din. ¿Ou pasou?

Por algo semellante fora de-
fenestrado Romai Beccaría.
Agora andan a resucitalo de no-
vo. E outros a Meilán. Existe to-
da unha ringleira de políticos di-
funtos e outros non natos na pro-
cura de acomodo. Tanto que an-
dan a quecerlle as orellas ao pro-
pio Barreiro Rivas para que dei-
xe de penar e volte ao mundo dos
políticos vivos cun novo partido
“galeguista e de centro”. Afir-
man que poden recoller a moitos
da confraría do PP.

Pero hai moitos máis aínda
que intentan perpetuar a Fraga.
¿Será certo que Raxoi non ten
apuro sempre que lle deixe gober-
nar na Galiza a súa xente? ¿Ato-
pará Fraga unha desculpa para re-
cuncar se o acompaña a saúde?
¿Cansará o presidente a Ana Pas-
tor, postulante de vila en vila?♦
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A Patricia Arias

XOSÉ M. SARILLE

Nos Salgueiriños
estamos a mar de con-
tentos. Entregáronnos

os pisos da cooperativa e gra-
cias á política social do
concello de Compostela,
todos nos vemos un chanzo
máis enriba na escala social.
Non moi lonxe dun estatus
alto, non pensen. É un bo in-
vestimento, estamos case no
centro, puxeron R,  e temos
un salón grandísimo para ver
a televisión e o fútbol, que
son dúas cousas distintas.  

Diante das casas ábrese
unha imensa esplanada que
até hai pouco foi o mercado
de gando. A visión desde as
xanelas é extraordinaria;
unha amplísima panorámica
que se fai encantadora os xo-
ves. Fórmase un picado
semellante ao que inventaron
Monet e Camille Pissarro pa-
ra pintar a vida urbana de Pa-
rís. Os ciganos e as ciganas
chegan coas súas furgonetas
brancas, abren os toldos, des-
pregan as teas, colocan os za-
patos e convocan un
formigueiro difícil de igualar.

Nos bloques do fundo
predomina a liña recta; seme-
lla que os recortase un neno
para os traballos manuais. O
edificio de facenda, elegante
e case fermoso, axuda a que
as liñas de fuga cheguen até
San Caetano, coa bandeira ao
vento e os enormes tellados
pousados nas árbores. Hai al-
go tan excesivamente xeomé-
trico aquí, que De Chirico
podería telo pintado xa
nalgunha ocasión. 

Mais decátense... Nós con
estes praceres e veñen a
foder todo os portugueses.
Hostia! Todos os putos sába-
dos e domingos estacionan
varias decenas de buses, bai-
xan en manada unha chea de
vellos, van ver o santo e des-
pois voltan para comer na es-
planada. Pasan sempre dos
mil. Sentan no muro, sacan
de potas e a tragar. 

Unha vez Chichi Campos,
mirando para un macaco,
díxome que lle repugnaba to-
car un animal tan cercano.
Levaba razón. Aos dos
Salgueiriños cáusannos  terre-
xido os portugueses. Ademais
lémbrannos a nós mesmos,
aos que fomos cando nos des-
prezaban até coa mirada na
Suíza, ou cando viamos os
avós levando o touciño para
comelo na taberna.

Nós esta merda de comer
así non a aguantamos e desde
unha circular da xunta direc-
tiva xa aclaramos que “cando
coman diante dos portais, hai
que chamar o 092 para que a
policía veña botalos, pois
deixan moito lixo tirado”.
Mentimos. É falso que
manchen as rúas. Pero non é
iso. É que nos foden o ascen-
so e estimulan a memoria. 

Charlot! Volve e
sálvanos de nós!!♦

Cuíña non dá a batalla por perdida

Fraga sintoniza o seu relevo con Raxoi

Raxoi foi electo por ser o candidato con menos inimigos. Igual pode suceder na Galiza.                                       PACO VILABARROS



Vén de apresentar a súa pro-
posta de precandidatura do
BNG. ¿Que razóns o levan a
dar este paso?

Síntome capaz de asumir o
compromiso que considero o
máis importante para o BNG nes-
te momento: conseguir que da XI
Asemblea salga un BNG renova-
do e cun novo impulso. Un BNG
capaz de liderar a sociedade gale-
ga e gobernar o País. Na Galiza
existe unha maioría social que, á
hora de definir as súas preferen-
cias en política, faino en clave de
país. Unha maioría social que,
con independencia de onde se si-
túe no espectro esquerda-dereita,
coloca a Galiza en primeiro ter-
mo. Esa xente ten a súa represen-
tación xenuina nunha forza polí-
tica propia, nunha forza naciona-
lista, como o BNG, que elabora
as súas estratexias para Galiza
sen inxerencias foráneas. Ese é o
BNG que eu quero. O BNG que
quere a maioría da militancia.
Por eso vou tentar que ese BNG
sexa o que se presente ante a so-
ciedade a partires de agora.

¿Tardou en dar a coñecer a
súa candidatura para facelo co-
mo o “candidato de consenso”?

Serán os militantes do BNG
os que, cos seus votos, definan
esa cuestión. O que podo dicir é
que son unha persoa que entendo
a política desde o diálogo e desde
a participación. Polo tanto, non
asumo ese reto unicamente desde
unha perspectiva persoal. Intento
asumilo desde unha perspectiva
colectiva, de xeito que a miña
proposta sirva para exemplificar
o que considero e intúo que é o
desexo maioritario do BNG.

Pero mantivo reunións...
Desde que o Consello Na-

cional convocou a Asemblea e
abriu o período para presentar as
propostas tiven multitude de
conversas con todas as sensibili-
dades existentes no BNG, e con
moitos, moitos militantes. Non
só falei, senón, sobre todo, escoi-
tei. Do que escoitei todos estes
días deduzo que existe unha
imensa maioría de militantes que
quere o mesmo BNG que quero
eu. Neste momento procesual
non é a hora de recibir apoios di-
rectos nen indirectos. Nin de co-
lectivos, nin individuais. Iso co-
mezará logo do 24 de setembro,
cando o regulamento permita
que os militantes estampen a súa
firma para avalar os candidatos.
Aí será onde se poida ollar se a
miña impresión é certa ou non.

Polémicas internas

Camilo Nogueira, o outro pre-
candidato, considera que vos-
tede é unha opción a longo
prazo, non para gañar as elec-
cións no 2005.

Cando expliquei o porqué da
miña precandidatura, fíxeno na
perspectiva dun BNG gañador.
Dun BNG que ten que asumir o re-
to do Goberno e que ten que ocu-
par a presidencia da Xunta nas
próximas eleccións autónomas. Eu
non vou entrar en desputas con
ningún outro candidato do BNG.
A miña candidatura baséase en ex-
plicar o que quero para o BNG e
que os militantes decidan se é po-
sitivo ou negativo para a organiza-
ción e para Galiza. Para min, todos
os candidatos que se presenten a
este proceso son bos candidatos. A
decisión téñena os militantes.

Una das polémicas deste
proceso está en Beiras e no pa-
pel que ten que cumprir dentro
do BNG. ¿Cal é a súa postura?

Tense falado moito de Beiras
nestes días. Eu quero recomen-
darlle a todos e a todas, entre os
que me inclúo, máis humildade
ao falar de Beiras. Xosé Manuel
Beiras é un referente intelectual

e moral non só para o BNG, se-
nón para todo o país. O futuro de
Beiras vaino definir Beiras. Es-
tou seguro de que o vai definir de
acordo co que pensa a maioría
dos militantes do BNG, coma
sempre fixo. Logo de que el fixe
o seu futuro serán os militantes
do BNG os que decidan que pa-
pel ten que ocupar. Desde logo, a

miña opinión é que, Xosé Ma-
nuel Beiras, polo valor político,
intelectual e moral, polo que sig-
nifica, ten que ocupar o posto
máis relevante no BNG, o posto
crucial que nos permita asumir
os retos de futuro.

Está falando de bicefalias...
Non. Eu considero que o can-

didato á presidencia da Xunta, e,

polo tanto, a persoa que exempli-
fica a alternativa de goberno, ten
que ter unha conexión directa
coa dirección política do BNG e
unha coordinación íntima coa di-
reción, senón considero que o
seu traballo nacería eivado. En
calquer caso serán os militantes
do BNG os que, neste proceso
democrático e asembleario, deci-
dirán a configuración da direción
do BNG e, polo tanto, a relación
que teña que ter coa candidatura.

Até de agora falan moito máis
de persoas que de propostas...

A ponencia política que se vai
debatir na Asemblea está sendo
redactada por unha comisión na
que poden participar todos os
membros do Consello Nacional
que o desexen. Isto pon de mani-
festo o caracter democrático e par-
ticipativo insólito noutras organi-
zacións políticas. Existe un desexo
por parte dos compañeiros e com-
pañeiras de que a próxima Asem-
blea sirva para profundizar os
acordos da Asemblea anterior. É
preciso un esforzo para que esta
asemblea sirva para presentar un
BNG máis aberto aínda. Este novo
BNG ten que ser unha organiza-
ción que aprenda da xente. Cando
falo dun BNG renovado, falo de
portas e fiestras abertas, de imaxi-
nación e conciencia crítica. Temos
que aprender do referente de Nun-
ca Máisé da linguaxe política que
nos deu. Penso tamén que despois
desta Asemblea ten que sair un
BNG aínda máis transformador. O
BNG non é un proxecto político
para xestionar a miseria diaria, se-
nón para transformar democrática-
mente e en positivo a sociedade.
Temos sair desta Asemblea como
unha organización na que o mode-
lo frontista se consolida como un
modelo pensado para a partici-
pación da militancia, a democracia
interna e o respeto á pluralidade.
Este modelo organizativo ten que
combinarse con organismos de di-
rección áxiles e eficaces. Organis-
mos que podan utilizar a súa auto-
ridade democrática para plasmar
todos os días na práctica o proxec-
to político e dirixirse a esa maioría
social que está  ollando cara o
BNG como o seu referente.

¿Un novo BNG ou crise?

Vostede fala dun “novo BNG”.
¿Quere dicir que o actual non
sirve?

Todo o contrario. Cando falo
dun “novo BNG”, falo de saber
recoller o millor da nosa historia,
de modernidade, de democracia.
Falo de estar orgullosos do que
somos e tamén de eprender da
xente. As renovacións son autén-
ticas cando se fan para sumar e
non para restar, para coller máis
impulso.

Pero mentres vostede fala
dun novo BNG, tanto o PP co-
ma o PSOE falan de crise no
nacionalismo.

O único que están a demos-
trar con estas críticas é que lle te-
ñen medo a participación da xen-
te. Nesas forzas políticas falla a
transparencia, falla a partici-
pación e a claridade. A súas or-
ganizacións están estruturadas
para impedir a participación dos
militantes. O que queren apre-
sentar como negativo, como cri-
se, no BNG é un exercicio de-
mocrático, pois todos os militan-
tes teñen oportunidade non só de
participar, senón de decidir.♦♦
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Anxo Quintana 
‘O BNG que eu quero é o que reclama a

maioría da sociedade’
A. EIRÉ

Anxo Quintana preséntase como precandidato do BNG rexeitando a súa
etiqueta de opción de “consenso” e deixa o futuro en mans das “bases”.
Fala dun “novo BNG” pero louba a traxectoria histórica da organización.
Demanda unha executiva forte, ao tempo que se reafirma no frontismo.
Reclama un papel senlleiro para Beiras, pero afirma que serán os mili-
tantes os que, finalmente, decidan o papel de cada quen, incluido o seu.
Aínda así, fala co comedimento de quen sinte representar á maioría.

PACO VILABARROS
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Non son poucos os condutores
composteláns convencidos de
que o Concello non para na súa
idea de expropiar (ou polo menos
embargar) ano tras ano anacos do
dereito a circular e a aparcar en
Santiago. Entre o establecemento
dunha ora que medra sen medida
(xa só lle queda conquistar os su-
burbios) e a construción de apar-
cadoiros subterráneos –agora es-
tá levantada a praza Roxa– apro-
veitando para eliminar aparca-
mentos nas rúas (fan falta clien-
tes), circular pola capital galega
con idea de aparcar en superficie
resulta cada vez máis complica-
do; sen pagar, case imposible. 

Se cadra a negativa dalgúns a
pagar impostos, incluído o de
circulación, quere ser unha rebe-
lión contra esta realidade; unha
rebelión que semella condenada
ó fracaso, porque o Goberno lo-
cal embargou primeiro as contas
e agora anda tras das nóminas
dos debedores. Así conseguiu
cobrar os atrasos de centos de
contribuíntes; seguirá polo mes-
mo camiño.

A solución, nunha cidade pe-
quena como Santiago, podería
estar en escoller o bus e deixarse
de gaitas, ou a opción peonil
sempre que o tempo e ás présas
así o permitan; pero o bus tarda
en aparecer e chega tarde a desti-
no porque non foxe dos atascos,
así que os que circulan en auto-
móbil seguen optando por el; se
cadra é preciso que nos expro-
pien totalmente o dereito a circu-
lar para que, así, poidan circulan
máis buses en tempo e modo; e
máis a miúdo, como se prevé

agora co horario de inverno.
Porque a opción peonil tam-

pouco é panacea, e non só polas
choivas. O problema, nos últi-
mos meses, foron as tradicio-

nais obras de verán, cando se-
mella obrigado revolver toda a
cidade para dificultarlle a circu-
lación ós que non poden ou non
queren vacacionar lonxe, tamén

ós turistas. ¿O deste ano sería
para non molestar ós visitantes
do Xacobeo 2004? Seguro que
non; seguro que para o ano hai
que revolver nas mesmas ou

noutras rúas. Cando non son
conduccións de gas ou televi-
sión por cable, son melloras na
accesibilidade; rachar coas ba-
rreiras merece louvanza, pero,
antes de conseguilo, o que hai
son meses nos que as barreiras
se multiplican e afectan tamén
ós que non adoitan ter especiais
problemas de mobilidade.

Se fose unha opción a de
converterse en estatua... Pero é
seguro que os mimos tamén pa-
gan impostos e sofren atascos
en Santiago.♦

¿Sen dereito de circulación?      
XAVIER LÓPEZ

O Concello dificulta a circulación rodada malia que continúa cobrando altos im-
postos. Entre a veciñanza houbo quen se negou a pagar, sen demasiado éxito.

Santiago

Guisa e Napo UXÍA E BRAIS

ESTABA CLARA
A SUCESIÓN.

VAIAAA...
PENDÍA DUN FÍO.

Non me moas a cabeza
LOIS DIÉGUEZ

Asi lle dicia unha compañeira nosa ao amigo, farta de sentir
aquelas ganas tolas de meter-lle na cabeza a sua idea. A fra-
se quedou-nos e vén-se a nós cada vez que acendemos a rá-
dio, calquera das emisoras. Pero señor!, como diria tamén a
nosa amiga, como é posíbel largar as vintecatro horas do dia
a mesma sintonia?,  País Vasco, Catalunya e, agora, Galiza,
coas suas miras aldeás nestes tempos de invasora moedura.
Vintecatro horas de anatemas contra toda idea que defenda
direitos de nacións, liberdades, á fin. Vintecatro horas a me-
ter-nos na cabeza os perigos do nacionalismo, pois seica é te-
oria que doadamente leva ao terrorismo. Chama-nos a aten-
ción, sobre todo, porque son sempre os mesmos, os propa-
gandistas desa “unidad de destino en lo universal”, os que fa-
lan, e porque raramente aparecen voces que podan contrastar
o que eles critican. Até ese extremo teñen os altofalantes con-
trolados. Asi que, non resulta  estraño que moita xente, pre-
parada nesa moedura, sexa vítima dos resortes psicolóxicos
que a leva  a facer esa mesma relación entre nacionalismo e
“cousa perigosa”. E mentres, culturas, povos, idiomas, eco-
nomias... son violentados cada dia do xeito máis cruel.♦

Subliñado

Pequenas Obras Mestras da Nosa Literatura
COLECCIÓN FROITA DO TEMPO

N O V I D A D E

A NOSA TERRA

Os pobres

de Deus
Luís Amado Carballo

O máis ambicioso relato por Luís

Amado Carballo, recoñecido

como unha das aportacións máis

senlleiras da narrativa galega do

primeiro tercio do sécululo XX.

Manecho
o da rúa
Xosé Lesta Meis

Un relato sen concesións sobre a

emigración a Cuba nos comezos

do século XX. Lesta Meis viviu na

súa propia pel as duras

condicións de vida dos

campesiños galegos que

chegaron a traballar nos

“ingenios” da illa caribeña.



PERFECTO CONDE
Oito meses despois do anuncio
do Plano Galicia, pairan moi-
tas dúbidas sobre o seu desen-
volvemento real. Para o oposi-
ción, pasouse de prometer
obras faraónicas a meter todos
os arranxos no saco deste pro-
xecto. A Xunta, pola contra,
defende os avances feitos na
mellora das infraestruturas. 

O 24 de xaneiro do 2003, un
Consello de Ministros arteira-
mente escenografado no pazo de
María Pita da Coruña aprobou o
denominado Plano Galicia (Plan
de Dinamización Económica de
Galicia), destinado a minimizar o
impacto negativo da contamina-
ción que foi provocada polo pe-
troleiro Prestigea partir do 13 de
novembro do ano anterior. Tratá-
base –segundo os seus impulso-
res, mediante un investimento
adicional de 5.200 millóns de eu-
ros, procedente de reasignar cré-
ditos– de pór en marcha un con-
xunto de medidas que paliasen a
curto prazo as consecuencias
económicas e sociais do barco si-
nistrado e de impulsar, a medio e
longo prazo, o desenvolvemento
social e económico de Galicia
para manter o que os promotores
do plano consideran “actuais ni-
veis de converxencia coa renda
media española”.

Oito meses despois daquela
‘traca’ dos gobernos de Manuel
Fraga e José María Aznar, que
ocorre en Galicia? “Pois que esta-
mos case igual a como estabamos
–respóndenos o viceportavoz do
BNG no Parlamento de Galicia,
Alfredo Suárez Canal–. Os afec-
tados teñen diante de si un hori-
zonte incerto, pois nin siquera sa-
ben cando e como van cobrar as
axudas, e mesmo se ven someti-
dos a unha verdadeira chantaxe
cando se lles di que non reclamen
se o que queren é conseguir o di-
ñeiro. Os barcos de características
semellantes ao que causou a tra-
xedia seguen circulando perto das
nosas costas. No se ten nin seque-
ra avaliado o verdadeiro impacto
ambiental que foi causado”. 

Intoxicación masiva

Suárez Canal tamén considera
que “o único que representou,
até agora, o Plano Galicia é un-
ha formidábel operación de pro-
paganda e unha arma de intoxi-
cación masiva. Aquí decretaron
a normalidade e o esplendor das
praias, pero a realidade é a que
é. De entrada, hai que dicir que
o Plano foi a resposta obrigada
que tiveron que lle dar á enorme
demanda social que desencade-
ou o Prestige”.

Ismael Rego, viceportavoz
parlamentario do PSdeG-PSOE,
non se declara menos radical
nesta materia. “O Plano é unha
mera declaración de intencións
–di–. Foi, máis que nada, unha
resposta mediática e non un pro-
grama circunscrito ás necesida-
des obxectivas dun país que se
viu sacudido por unha catástrofe

coma do Prestige. Cando non
lles quedou máis remedio que
afrontar a situación derivada do
sinistro, no Partido Popular arte-
llaron unha descomunal campa-
ña de propaganda que non ten
nada que ver co que nos facía
falta emprender, que era unha
verdadeira recuperación medio-
ambiental, social e económica
de Galicia. Aplicaron métodos
de choque que naceron e se de-
senvolveron sen soportes parla-
mentarios nin orzamentarios, e a
consecuencia inmediata é que o
Plano Galicia é algo que non ten
espazo temporal concreto”.

Rego cita, entre sorprendido
e morto de risa, como agora se lle
atribúe ao Plano Galicia calquera
obra, grande ou pequena, que fan
a Xunta ou os distintos departa-

mentos do goberno central: “Sa-
es de Santiago, tiras pola estrada
de Noia, por exemplo, e, xa en
Vidán, cando aínda non deixa-
ches atrás a cidade, atópaste cun
enorme cartaz que anuncia obras
do Plano Galicia. Pois ben, as ta-
les obras consisten en arranxos
dunha calzada que estaba chea de
fochas, construción de beirarrúas
que non había e instalación de
iluminación pública. É algo que
había que facer ocorrese ou non a
catástrofe do barco”.

Trinque falso

Para Alfredo Suárez Canal isto é
aínda máis grave: “O Plano Gali-
cia é puro trinque falso. Despois
de trece anos con Fraga mandan-
do na Xunta, período de tempo no

que dispuxo de cuantiosos recur-
sos económicos –máis de 7.000
millóns de euros, en total– os no-
sos sectores produtivos, a poboa-
ción activa, a estrutura económi-
ca e social de Galicia, non están
mellor que cando el chegou á pre-
sidencia da Xunta. Non se reduci-
ron as diferenzas que nos separan
do resto do Estado. Os datos son
elocuentes e sitúan a súa política,
e non só no que atinxe o Plano
Galicia, na estratexia da propa-
ganda pura e dura”.

O representante do BNG si-
túa na previsión orzamentaria
do estado, correspondente ao
2004, a proba de fogo das inten-
cións reais das actuais adminis-
tracións central e autonómica
con respecto a Galicia: “Se qui-
xesen ir en serio, Galicia debe-

ría recibir nese ano un sobrein-
vestimento que se sitúe arredor
dos 2.000 millóns de euros”.

Neste punto concreto, Isma-
el Rego pon exemplos: “A Xun-
ta desembolsa 180,3 millóns de
euros para o ferrocarril. A co-
municación Santiago-Ourense
resólvese cunha autoestrada de
peaxe até onde é rendíbel, é di-
cir, até Lalín, e o Estado non só
non pon un can senón que, men-
tres tanto, vende a súa xoia da
coroa en Galicia, a autoestrada
A-9. Do tramo Lalín-Ourense
ten que responsabilizarse a Co-
munidade Autónoma. Claro
que, chegado o caso, non dubi-
darán en colgarlle tamén o car-
taz do Plano Galicia. O Plano
Galicia é coma o prebe, serve
para adobalo todo”.♦
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Denuncian que até os arranxos nas estradas se computan baixo este programa

Os proxectos do Plano Galicia, escasos de fondos

Completamente distinta é a opi-
nión que defende a Xunta de
Galicia dende a súa Consellaría
de Ordenación do Territorio e
Obras Públicas, onde se consi-
dera que, “tanto o goberno cen-
tral como a Xunta, adiantaron
nunha media de case tres meses
os prazos marcados para o co-
mezo das actuacións do Plano
Galicia, e a totalidade dos com-
promisos atópanse iniciados nas
súas diferentes fases”.

Segundo esta fonte, “a Xunta
de Galicia está a desenvolver 29
actuacións no marco do Plano,
que suporán a realización de per-
to de 100 quilómetros de novas
autovías, a construción de 182
quilómetros de vías de alta capa-
cidad, 290 quilómetros de actua-
cións en vías convencionais e 15
quilómetros de variantes de po-

boación, cun investimento de
783 millóns de euros. O Ministe-
rio de Fomento reduciu nunha
media de 49 días os prazos acor-
dados no Plano Galicia para a
posta en marcha das actuacións.
Os investimentos contemplados
polo Plano Galicia en materia de
portos inclúen 34 actuacións e
supoñen un orzamento de 42,3
millóns de euros. Na actualida-
de, todas as actuacións están ini-
ciadas. Máis do 40 por cento xa
se atopan licitadas ou en execu-
ción. O ritmo de traballo das ac-
tuacións que se están a levar a
cabo permitirá que 31 obras do
Plano Galicia de portos rematen
no ano 2005 e a ampliación do
peirao de Brens (Cee) e as pro-
longacións dos diques de abrigo
de Rianxo e o Xufre (Illa de
Arousa), no 2006. Por outra ban-

da, e respecto ao porto exterior
de A Coruña, están avanzados os
estudos técnicos precisos co ob-
xecto de poder definir a solución
técnica pola Comisión do Porto
Exterior. O pasado 11 de abril
constituíuse a sociedade pública
‘Solo Empresarial do Atlántico’.

Segundo nos indican dende a
Consellaría que goberna Alberto
Núñez Feixóo, no mes de maio
adxudicouse o concurso para a
asistencia técnica do Plano Secto-
rial de Ordenación Territorial das
Áreas Empresariais, cun prazo
máximo de seis meses para a súa
redacción, o que vai desenvolver
os parques industriais do Plano
Galicia. Na actualidade están moi
avanzados os estudos de adquisi-
sición de solo en Camelle (Cama-
riñas), Tomiño e Muxía. O obxec-
tivo é contar, no 2006, con 93 par-

ques industriais, 22.533.909 me-
tros cadrados, tras un investimen-
to de 468.010.337,40 euros. “Isto
significa multiplicar por dous e
medio os parques e por catro a su-
perficie industrial”, opinan no ci-
tado departamento da Xunta.

Segundo eles, tamén se es-
tán a cumprir os prazos previs-
tos para a alta velocidade ferro-
viaria: “O treito Lubián-Ouren-
se, que suporá un investimento
de 1.800 millóns de euros, ató-
pase na fase de estudo informa-
tivo e declaración de impacto
ambiental. O tramo Ourense-
Santiago viu acurtados os pra-
zos de execución e nestes mo-
mentos xa ten aprobada a decla-
ración de impacto ambiental. En
canto ao treito Ourense-Mon-
forte-Lugo, atópase na fase de
información pública”.♦

As obras adiantáronse tres meses, segundo a Xunta

A Xunta afirma que se están a cumprir os prazos previstos para a alta velocidade ferroviaria. Na imaxe, un dos tramos que se deberán reformar, á saída de Vigo. P. VILABARROS



O monolito é unha pedra dividi-
da en dúas partes un chisco en
quebrada que se titula “A feri-
da”, en alusión á catástrofe do
Prestige. O seu autor, un desco-
ñecido escultor burgalés chama-
do Alberto Bañuelos.

“Demasiado obvia, un dano
colateral e moi grave ao santua-
rio”, protestou o escultor Antón
Castro, un artista que hai máis de
vinte anos xa realizara a súa tese
de doutoramento precisamente so-
bre o santuario da Virxe da Barca.

“Este é un santuario neolíti-
co, único que queda en Europa,
ten un valor etnográfico enorme
e hai que respectalo”, asegura
Antón Castro. “En 1999 –enga-
de o artista–, estiven aquí cos
dous escultores mellores da ac-
tualidade no mundo, Richard
Long e Robert Morris, e ao falar

dunha posíbel intervención nes-
te conxunto, ambos coincidiron
en que había que deixalo tal e
como estaba”.

O lugar escollido para situar
o monolito inaugurado é citado
por Rosalía un dos seus poemas,
moi próximo a este emprazamen-
to están espacios como a pedra
de abalar ou a pedra dos cadrís.
Algo máis aló do santuario neolí-
tico sitúase o santuario cristiá da
Virxe da Barca erixido no século
XVIII. Ata a colocación deste
monolito, as torres da Virxe da
Barca víanse desde Lourido, a
catro quilómetros de distancia.
Hoxe a visión é imposíbel.

Un aspecto que denunciou
Antón Castro é a ausencia dos co-
rrespondentes permisos Patrimo-
nio, Medio Ambiente e Costas. O
emprazamento tampouco foi a

pleno municipal. Ante esta situa-
ción, Castro púxose en contacto
co Patrimonio e a xefe de servicio
chamou á Inspección. O mesmo
Consello da Cultura Galega pre-
para un informe para trasladar a
outro lugar a escultura.

A razón fundamental para o
traslado estriba no impacto que
produce nun lugar emblemático.
Antón Castro lembra que “hoxe
a escultura non só é a obra en si,
é o espacio e a historia, unha ac-
tuación sobre a natureza e neste
caso estamos ante unha profana-
ción. Profanar este santuario é
borrar a historia”.

A forma de actuar, afirma o
escultor Antón Castro, obriga a
“coñecer o espacio sobre o que
se intervén e o autor nun se mo-
lestou en facelo, non lle preocu-
paba que actuaba sobre un san-
tuario e claro ao alcalde tampou-
co lle importaba, porque nin el
nin os trece concelleiros da cor-
poración [7 PP, 4 PSOE, 1 Cen-
tro Democrático Independente e
1 BNG] naceron na vila; desco-
ñecen a súa etnografía”.♦
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En Lugo estase dando, dun tem-
po a esta parte, un caso colectivo
de dupla visión que de non porlle
remedio, pode conducir á aluci-
nación integral.

Explícome: As páxinas dos
xornais énchense a cotío de de-
claracións do comisionado para
o desastre do “Prestige”, ó íncli-
to Martín Villa, famoso polo seu
affaire do MPAIAC que deixou
tolleito o seu líder Antonio Cubi-
llo, salientando a limpeza das
praias e a desaparición practica-
mente do chapapote destas.

Similares informacións ché-
gannos de altos cargos da Xunta
e do goberno central que insisten
en que o tráxico suceso non é
mais ca unha lembranza tinguida
de negro que hai que esquecer.

Do mesmo xeito, as páxinas
dos xornais informaban durante
os meses de verán da aparición
de numerosas “galletas” nos are-
ais de Foz, Burela, Viveiro e, en
xeral, en todo o litoral lucense co
conseguinte cabreo para os vera-

neantes que vían manchados non
só os seus pés, senón mesmo os
seus bañadores última moda.

Esta dupla visión leva provo-
cando momentos de estupefac-
ción nestes aínda días de estío
que nos está ofrecendo o mes de
setembro pois a xente non sabe a
que pau quedarse, se na casa co
mundo cor de rosa, ou nas prais
co piche enzoufándoo todo.

Un amigo meu, birollo por
máis señas, contoume un día,
cando lle preguntei porque non
se operaba, que xa se afixera á
dupla visión que amais lle per-
mitía ter un ángulo máis grande

do que o arrodea e que todo con-
sistía en coordinarse un pouco.
Algo así estamos facendo os lu-
gueses con esta dupla ollada: co-
llimos tal ángulo que nos escara-
llamos coa risa.

De risa foron tamén os contra-
tos que a Deputación fixo no mes
de xullo, no Hospital de San Xo-
sé e nun tempo récord, dezaseis
persoas entre elas, os fillos dos al-
caldes de Becerreá e O Páramo.

En Lugo xa estamos acostu-
mados a estas argalladas de con-
tratos en líña sucesoria de pais a
fillos, xenros e engadidos polo
que non é doado sorprendernos

pero esta vez, hai que recoñece-
lo, fóiselles un pouco a man.

Digo isto porque dos dezaseis
contratados dixitais dous deles,
concretamente dúas irmás, traba-
llaron cinco días tralo cal, esgota-
das, marcharon quince de vaca-
cións e isto, a verdade, por moitas
tragadeiras que un teña, ¡é moito!

Dupla visión mostraron ta-
mén os empresarios da constru-
ción lugueses que, logo de facer e
desfacer ó seu antollo, decidiron
acusar o PP de ter xestionado o
urbanismo con escaso froito e
acerto aínda que ós poucos días
destas declaracións, o seu oculis-

ta debeulles recomendar un coli-
rio tralo cal, emitiron un comuni-
cado no que mostran o seu agra-
decemento a López Besteiro,
candidata conservadora nas pasa-
das eleccións, aínda que non sai-
bamos moi ben por que o agrade-
cemento pois como todo o mun-
do sabe, quedou na oposición.

Os contratistas lucenses quéi-
xanse do urbanismo de Lugo e
mesmo piden a revisión do
PXOU. Dende logo, pode que a
desfeita e a especulación foran
cousa dos políticos, que o mal gus-
to na construción se lles deba atri-
buír ós arquitectos, pero tamén ha-
berá que pensar que os construto-
res terán algo que ver no desenvol-
vemento da cidade, tanto no dese-
ño das vivendas, como a presenza
do zonas verdes nos bloques ou na
propia estética dos edificios.

Como se ve, os construtores
de Lugo corrixiron o seu defecto
de dupla visión pero agora pade-
cen de astigmatismo, que é peor
e amais, non ten cura.♦

Dupla visión
ANTÓN GRANDE

Os contratos a dedo na Deputación, a preitesía dos empresarios a Ló-
pez Besteiro e as ‘galletas’ na Mariña, temas destacados do verán.

Lugo

Non conta cos permisos de Patrimonio, Medio Ambiente nin Costas

Unha escultura de once metros de alto
profana o santuario da Virxe da Barca en Muxía

O contraste entre a escultura e as torres do Santuario cristiá é moi evidente.

O Tempo Aberto

Escribir é
laiarse, escribir
sobre Muxía
xa é imposíbel
SUSO DE TORO

En certo sentido sempre é así, poucas
veces se escribe para celebrar. Ás veces
escríbese para animar, intentando a
esperanza. Mais, case sempre

escribimos contra a realidade, para odia-
la, para cambiala. 

A quen fai de escribir unha profesión,
un modo de vivir e tamén de estar na so-
ciedade, encárganlle cousas a cotío, fai is-
to, fai aquilo. De entre as encargas hai al-
gunhas que son as que máis doen, doe
que che encarguen que escribas contando
como é o país, como é un lugar calquera
da Galiza. Doe porque para escribir
primeiro hai que ollar diante de un, e doe
de ter que afrontar tanta desfeita. Contar
esta Galicia é padecer, este corpo tortura-
do, tanta beleza martirizada.

Cando un conta Galiza a través dos
seus lugares case sempre ten de falar
das pedras sagradas, e acostuma falar do
principal santuario do culto vivo ás
pedras, de Muxía. Nunca máis.

Hai uns días o Presidente da Xunta,
señor Fraga Iribarne, e o candidato do

Partido Popular, señor Raxoi,
inauguraron unha nova desfeita que
agrede ese santuario. Unha empresa de
seguros francesa decidiu
“solidarizarse”, así que chegaron a
Muxía co diñeiro e encargaron unha
enorme escultura. O escultor non ten
culpa, e de acordo co alcalde da locali-
dade, un alcalde singularmente
inmoral e canalla, acordaron de poñela
alí mesmiño, no lugar santo. Sen auto-
rización oficial, sen aterse a
regulamentos nin leis, chantaron alí
mesmiño polo fociño do señor alcalde
un armatoste que destrúe o carácter do
lugar. Uns señores dunha compañía
francesa e unha calamidade local
deciden sobre o noso patrimonio natu-
ral, o máis valioso que temos. O noso
territorio e a nosa costa non é nosa,
non hai Patrimonio nin Costas que a

amparen, calquera animal pode facer o
que queira nela. 

Tal disparate, tal atentado contra o
noso patrimonio foi inaugurado polo Pre-
sidente da Xunta nada menos, e parece
que tamén por un candidato do PP, non
sabiamos que os candidatos dos partidos
fosen tamén autoridades e puidesen inau-
gurar (poderán inaugurar tamén os candi-
datos do PSOE, do BNG?). 

Que dicir agora dese lugar cando
nos pidan que escribamos? Mellor calar
e pasar de largo para outro lugar, mellor
non ter que contar tanta burrada,
pailanada, incuria, tanto delito alí come-
tido. Sen embargo isto non ocupou
lugar ningún nas informacións da pren-
sa do réxime, ninguén informou das cir-
cunstancias da tal inauguración. 

Este é o país, como escribir sobre
isto?♦

H.V.
A escultura sufragouna a compañía francesa de seguros Aegón;
trátase dunha mole de granito rosa Porriño de once metros de
altura e 400 toneladas situada no contorno do santuario. Á
inauguración do monumento asistiron Fraga e Raxoi, pero mem-
bros do Consello da Cultura xa están a xestionar o seu traslado.
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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. 

Ramón
Vilar Ponte
(1891-1953)
Mª DO PILAR GARCIA NEGRO

Cumpren-se, neste 14
de Setembro de 2003,
50 anos do

falecimento, na Coruña, de
Ramón Vilar Ponte. Tendo
máis proxección pública a
actividade do seu irmán
Antón, coidamos que,
nunha cultura normalizada,
a análise da obra do  máis
vello levaria,
irremediabelmente, á
análise e estima da obra do
máis novo, por recíproca
admiración, conxunción de
intereses e traballo
converxente. Foi Ramón o
ideador das Irmandades da
Fala, que dan pé ao que el
próprio denominou a
Xeración de 1916, aquela
que, no meo dos horrores de
1ª Guerra Mundial,
emprende o Segundo
Renacimento da Literatura
Galega e asume a obriga de
despertar a Galiza do seu
sono suicida.

El deu á literatura
galega textos básicos nunha
cultura adulta e moderna e,
sobre todo, libros
didácticos e úteis ao
propósito da emancipación
nacional. Eis os fitos
fundamentais: Doctrina
nazonalista(1921);
Historia sintética de
Galicia (1927,1932); unha
Historia da Lingua Galega,
da que hoxe se conserva
unha parte, interrompida a
sua elaboración pola
Guerra Civil. Estas obras e
centos de artigos e doutros
traballos académicos fan de
Ramón a grande ponte pola
que se transita de Murguia
a Castelao, cuxo Sempre en
Galizabebe na Doctrina
nazonalistae reafirma os
princípios da necesidade do
nacionalismo como garante
da democrácia, da paz e da
igualdade entre os povos,
vale dicer, do verdadeiro
internacionalismo, antídoto
contra calquer política
imperialista. Fala Ramón
da necesidade dun uso
consciente, premeditado e
sistemático da língua
galega, como restauración
precisa para soerguer un
idioma oprimido,
deprimido e reprimido.  É
moito tempo de
conxurarmos as
consecuéncias dun duplo
hiato que Ramón padeceu:
o evidente da Guerra Civil
e o provocado polo
galeguismo despolitizador
dentro do que a clareza,
rigor e vigor nacionalista
do seu pensamento non
encaixaban. Orgullemo-nos
nós, hoxe, do seu exemplo
e da sua modernidade, un
contexto en que os povos
do mundo, lexitimamente,
non nos queremos submeter
aos desígnios do Amo
Universal.♦



B. CARBALLO
O pasado día dez volveron ás
clases os alumnos de primaria,
este xoves dezaoito farano os
de secundaria. As novidades
para este curso céntranse no
paulatino desenvolvemento da
Lei de Calidade, no proxecto
experimental de gratuidade
dos libros de sexto curso e na
continua restrición dos orza-
mentos adicados á educación.

Volveron os anuncios da “volta
ao cole”, ese invento do Corte
Inglés para sacar os corticolese
atraer os pais que, desespera-
dos, buscan libros, roupa e mo-
chilas para equipar os seus fi-
llos. Materiais novos do trinque
para que os nenos estrenen o seu
estrés posvacacional. Non em-
bargante os estrenos, a proble-
mática educativa segue a ser
“variada e repetitiva”, amosan-
do as carencias do sistema pú-
blico, agravadas desta volta po-
las dificultades que entraña o
desenvolvemento da LOCE.

“É unha lei recentralizadora
e privatizadora que non nos be-
neficia. A Consellaría mantén
unha actitude de sumisión, non
abriu ningunha mesa de nego-
ciación para estudiar a súa apli-
cación e facer que sexa o menos
nocivo posíbel para o sistema
educativo galego”, denuncia An-
xo Louzao, secretario xeral de
CIG-ensino. Co comezo da apli-
cación da Lei de Calidade supri-
mirase a promoción automática,
aqueles alumnos que suspendan
máis de dúas materias en cal-
quera dos niveis de secundaria,
terán que repetir curso integra-
mente. Tamén se reimplantarán
os exames de final de curso e a
escala de notas en primaria. 

Nos úlimos catro anos o pro-
ceso de privatización do ensino
veuse promocionado polas mei-
randes partidas orzamentais des-
tinadas ao ensino privado, incre-
mentadas nun 26%, namentras
que o ensino público só viu in-
crementadas as súas partidas no
16%. “As subvencións da Con-
sellaría superan os gastos en co-
medor, funcionamento, forma-
ción do profesorado, etc. que te-
ñen os colexios privados”, afir-
ma Louzao, “mentras numerosos
alumnos da pública quedan sen
praza por falla de orzamento”. 

“Isto sucede porque o ensino
non é primordial para o goberno
do PP. As directrices da Consella-
ría céntranse en reducirse os plan-
teis de profesorado e nun recorte
de medios no público”, asegura.

O profesorado

En relación coa situación do
profesorado, a Administración
anunciou que este curso pagará
unha parte dos 1.200 euros
anuais que acordara darlle aos
profesores amais do seu salario.
Louzao recalca que “é o peor
pagado de todo o Estado” e se-
guirao sendo até o 2007, en fun-

ción dun convenio firmado o
pasado xullo pola Administra-
ción e algunhas organizacións
sindicais. Os planteis dos cen-
tros contan cunha ampla por-
centaxe de profesores provi-
s ionais,  o que ocasiona eivas
organizativas e inseguridade la-
boral. A Consellaría tamén anun-
ciou a intención de crear un ser-
vizo de prevención de riscos,
se ben a lei homónima, sen de-
senvolver, fora aprobada hai
oito anos. 

Co curso comezado, máis de
2.000 profesores non teñen aínda
destino final. Anegociación á
baixa dos cadros de persoal dá
lugar a que os centros non con-
ten con profesorado especializa-
do que atendan as necesidades
específicas daqueles rapaces con
algún tipo de necesidades. “Nese
afán de aforro”, continúa Lou-
zao, “a Administración reagrupa
o alumnado de distintos niveis
até un máximo de 16 alumnos,
non quedando garantida a axeita-
da educación dos rapaces”. Dous
puntos que dende a CIG se sa-

lientan, e que non están lexisla-
dos nos cadros de persoal, son a
reducción de alumnos por aula
no caso de que haxa rapaces con
necesidades especiais e que os
repetidores sumen á hora de es-
tabelecer os ratios de alumnos
por aula, 25 en primaria e 30 na
ESO.   

A reducción de planteis conle-
va que perto de 400 interinos te-
ñan máis dunha materia na que
non son especialistas ou que teñan
que compartir centro. Menos aín-
da se contempla a existencia de
educadores sociais nos centros ou
intérpretes da linguaxe de signos.
Os servizos complementarios

Se hai algo contra o que non po-
den competir os colexios públi-
cos é contra da oferta de servizos
complementarios dos privados
nas cidades. A Administración
non asume a gratuidade e univer-
salidade destes servizos, que en
moitos casos parten de iniciati-
vas dos propios concellos, que
carregan cos custos das activida-
des extraescolares.

Non embargante a Adminis-
tración porá en marcha un dispo-
sitivo de reparto polos colexios
con comedor do libro Menús
saudábeis no comedor escolar,
unha guía para atender as necesi-
dades nutricionais específicas
dos nenos. En ningún caso se fa-
la de solventar a carencia de co-
medores nos centros.

Unha das principais novida-
des que se destacan para este cur-
so dende a Consellaría é o pro-
grama experimental da gratuida-
de dos libros para alumnos de
sexto. O sistema consiste no alu-
guer dos libros a petición dos
pais, libros que pasarán a formar
parte do depósito do colexio. O
farragoso do proceso e a carencia
de medios, xa que é o centro o
encargado de realizar a xestión,
dificulta o acceso a este progra-
ma. Tampouco existe un almana-
que de aplicación que garanta a
gratuidade completa dos libros
en dous ou tres anos, coma anun-
ciara a Xunta. O proxecto non in-
clúe nin o material obrigatorio de
lectura nin o curricular.♦
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O ano escolar marcado pola nova Lei de Calidade

Co curso comezado máis de 2.000
profesores non teñen aínda destino final

Miles de crianzas voltan ás aulas cargados de material escolar.                                                                        PACO VILABARROS

Arestora
a guerra
do Irak
PERFECTO CONDE

Cinco meses despois da
toma de Bagdad por
parte de tropas dos

Estados Unidos, unha serie
de erros e imprevistos
cometidos polos que
derrocaron a dictadura de
Saddam Hussein teñen o
Irak sometido ao caos e a
desesperación dos seus
habitantes. O
neoconservador presidente
norteamericano George
Bush non sabe como
encarrilar os resultados
dunha invasión improvisada
en exceso e altamente
irreverente coas condicións
de vida, a cultura e os
intereses propios dos
iraquís.

A obsesión de Bush foi
evitar que esta guerra o
collese en plena campaña
presidencial no 2004, e por
iso só escoitou o que lle
dixeron a caterva de
asesores ultra reaccionarios
que se conforma en torno a
Richard Cheney, Donald
Rumsfeld, etc. Tal como
interpretou un xeneral
norteamericano, “non houbo
planificación, senón que un
pequeno grupo de
neoconservadores, próximos
ao Likud israelita e á dereita
relixiosa norteamericana,
quixo facer esta guerra para
transformar o Próximo
Oriente e protexer Israel. O
único que lles importou foi
debilitar os árabes”.

Outro militar
norteamericano, o coronel
Kenneth Allard, dixo que os
Estados Unidos saben
planificar moi
coidadosamente a guerra en
si mesma, pero non se
pregunta o que han facer
cando se gaña. David
Hackworth, un coronel
retirado ao que consideran
heroe do Vietnam díxoo
claramente: “O exército de
terra de Estados Unidos está
adestrado para tirar para
diante matando, pero non
sabe facer o traballo
selectivo que se precisa en
Irak. Non é unha brigada de
carros o que se precsia para
cercar unha aldea, hai que
facer emboscadas ao longo
da estrada. Todo isto
lémbrame totalmente o
Vietnam”.

Os invasores quixeron
convencerse de que os
iraquís ían saír ao seu
encontro para acollelos en
guialos polo país adiante.
Como tamén dixo Kenneth
Allard, “confundiron o Irak
de Saddam coa Francia de
1944”, e a realidade
mostroullles facianas moi
diferentes. En vez de
sonrisas, bicos e flores
pouco tempo tardou en
agromar a resistencia. E
agora está o Irak no que
está.♦



MARÍA BOULLOSA
A mariguana sempre foi reco-
ñecida por tradición coma un-
ha droga perxudicial. Non em-
bargante, varios doentes de en-
fermidades crónicas ven no
THC, o principio activo do can-
nabis, un apoio para soportar
as dores e contrarrestar os efec-
tos secundarios das menciñas.

As recentes novas sobre o uso
medicinal do cannabis están a
mudar os conceptos que se tiñan
sobre esta droga até o punto de
contar co apoio de moitos médi-
cos expertos.

S.M. é unha doutora dun hos-
pital de Vigo, que prefire non
identificarse e que afirma que o
THC é moi útil para o tratamento
de enfermidades crónicas. “Ama-
riguana non cura, mais consigue
efectos analséxicos centrais que
non acadan outro tipo de fárma-
cos”. De feito, en países como
Holanda ou os EE UU, permítese
receitar mariguana para enfermi-
dades onde se demostra que o seu
uso é moi favorecedor. É o caso
de doenzas como o cancro ou a
esclerose múltiple. “O principio
activo do cannabis, o THC, ofre-
ce unha sensación relaxante debi-
do ao seu efecto analxésico no ce-
rebro, nos receptores da dor. Os
demáis fármacos actúan a nivel
periférico”, declara. Os doentes
de enfermidades moi dolorosas
como a metástase ósea ou o can-
cro de pancreas, o cancro que
produce máis dor, logran superar
a enfermidade con maior facilida-
de. “Normalmente son enfermos
medicados con fármacos e tera-
pias que causan uns tremendos
efectos secundarios”. A quimiote-
rapia é un exemplo das solucións
ante o cancro. “Xa o di o refrán:
ás veces o remedio é peor que a
enfermidade. A quimoterapia ata-
ca ás células para matar o tumor.
Soe producir a caída de pel e ca-
belo e actúa perxudicialmente no
estómago orixinando a perda de
apetito”. O tratamento con esta
terapia fai que o enfermo vexa o
seu corpo irrecoñecíbel, o que sen
dúbida tamén afecta psíquica-
mente. “A mariguana fai que os
doentes, volten a recuperar a fa-
me, ademáis de dar forzas no áni-
mo para seguir adiante”.

Os opiacios son legais

Esta doutora afirma que os que
sacan maior partido da medicina
cannabica son os enfermos cróni-
cos terminais. Esta clase de doen-
tes acostuman a ser tratados con
morfina en altas doses. “A morfi-
na sédaos, déixaos aparvados e
deprímeos”. A morfina ou a me-
tadona forman parte da familia
de opiacios aprobados para trata-
mentos médicos. Segundo esta
doutora a aprobación do uso me-
dicinal da maría é un paso a dar
necesario. “Os efectos prexudi-
ciais do THC non son considerá-
beis a diferencia dos tratamentos
existentes como a morfina ou a
metadona”. Tamén asegura que
un fumador de mariguana experi-

menta os mesmos
efectos nocivos
que un fumador
de tabaco. “Pode
contraer enfermi-
dades obstructivas
crónicas coma a
bronquitis crónica
ou outras como o
cancro de pul-
món”. Ademáis
destes efectos,
existen outros de
tipo psicoactivo
como a diminu-
ción do nivel de
concentración ou
a sensación de que o tempo pasa
máis lento. Non embargante, un
consumidor de mariguana, nunca

chegará ao mes-
mo nivel de con-
sumo que un fu-
mador de tabaco.
“Son preferíbeis
dous porros de
mariguana ao día,
que unha caixa de
tabaco”, asegura
esta entidade mé-
dica.

Experiencias
na Galiza

O uso terapéuti-
co da mariguana

aínda non está contemplado na
lexislación española, mais xa é
dabondo coñecida por algúns

enfermos que viron no cannabis
a alternativa da dor.

Rebi é o alcume dun brasilei-
ro que leva case dez anos en Ga-
liza. A diferencia da maioría dos
consumidores desta droga, Rebi
contempla na mariguana algo
máis que o simple coloque. De
feito, documentouse varios anos
sobre os beneficios medicinais
que podía aportar o THC. No seu
país de orixe comprobaba na
xente do arredor os resultados
dos tratamentos cannábicos,
mais en Galiza recoñece que a
xente teme a droga. “Á xente
sempre lle dixeron que a mari-
guana é droga; é coma cando lle
dis a alguén dende pequeno que
esa cor é amarelo”. Non embar-

gante, no tempo que leva aquí xa
tivo oprtunidade de tratar algúns
enfermos de xeito desinteresado. 

Os doentes de cancro son os
máis abundantes entre os seus
pacientes.“Un enfermo de can-
cro precisa manter o seu corpo
ben nutrido para que a quimiote-
rapia e os productos químicos
non acaben con el”. Rebi explica
que tantas doses químicas orixi-
nan problemas de fígado, estó-
mago e ril até configurar un ver-
dadeiro colapso. “O tratamento
con cannabis esperta a fame e así
logramos que o corpo siga nutri-
do con todas as vitaminas nece-
sarias, ademáis de aportar un
efecto relaxante”. Segundo Rebi,
a mariguana non é curativa, se-
nón que complementa o trata-
mento específico dos médicos,
porque axuda apaliar os efectos
negativos dos medicamentos.
“Tiña un amigo que tivo que so-
meterse á quimio. O seu aspecto
desmellorou por completo. Un
día atrevinme a ofrecerlle mari-
guana. Os efectos foron inmedia-
tos. Mandoume parar o coche e
baixouse a mercar unha pizza de
catro queixos. Quedeime aluci-
nado, porque ¡hai que ter moita
fame para engulir unha pizza con
tanta graxa!”. Segundo Rebi, es-
te amigo logrou levar unha vida
totalmente normal, compatibili-
zando ambas terapias. “Tiña ou-
tra veciña que tamén lle ocorría o
mesmo, estaba extremadamente
delgada. Un día convencina para
probar co cannabis. Deulle un
par de caladas e quedou durmida.
Cando espertou comeu todo o
que tiña fresco na casa”. 

Outras enfermidades

Non embargante, tamén pasa-
ron polas súas mans outro tipo
de enfermidades como a hiper-
tensión. “A mariguana axuda a
ter a tensión controlada nestes
casos porque o THC fai que
baixe”. O glaucoma, que orixi-
na a cegueira, é outra das doen-
zas que Rebi trata con canna-
bis. “As propiedades do THC
axudan a manter o rego sanguí-
neo do ollo e evita que chegue
a cegueira”. De feito, nos EE
UU permítese a tenencia de até
7 gramos de mariguana para
este tipo de enfermos. Xunto a
estas aplicacións aúnase o uso
da mariguana para o tratamen-
to da SIDA. “Os primeiros tra-
tamentos experimentais en
Brasil eran moi agresivos. Alí,
puiden comprobar como a ma-
riguana era o principal apoio
dos afectados”. Rebi tamén de-
mostrou o fin terapéutico da
maría en xente con problemas
de asma. “Un dos meus mello-
res amigos tiña que ir cons-
tantemente ao hospital para re-
cibir respiración asistida. Den-
de que comezou a recorrer á
maría non tivo que voltar. Está
demostrado que o cannabis é
broncodilatador; espectora, di-
lata e limpa os bronquios. De aí
que se utilice para apaliar o as-
ma ou a bronquitis crónica”.♦
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Enfermos de cancro recorren ao cánnabis para paliar as dores

Unha menciña chamada mariguana

Rebi di que o problema dos
tratamentos con marihuana é
que moita xente non é fuma-
dora. “Imaxínate unha muller
de setenta anos fumando un
canuto. Nestes casos o impac-
to é dobre. Por unha banda,
non teñen a experiencia como
fumador; por outra o impacto
desta droga é maior”.

Unha das contraindicacións
da marihuana sae á luz nos en-
fermos psíquicos. “Coñezo a
xente que se fixo paranoica co
uso da marihuana. É como to-
das as medicinas, non podes re-
ceitar o mesmo tratamento para
todas as persoas. Amaría cando
fai dano é porque a estrutura

psíquica está mal ensamblada;
é entón cando xurden as des-
confianzas ou os síndromes de
persecución”. Rebi aclara que
non son efectos da propia ma-
rihuana, senón derivados dos
problemas mentais.

Non embargante, as venta-
xas das terapias con cannabis
fan que este home defenda o
seu uso terapéutico. “Levo
dende os 16 anos consumindo
e xa teño 39. Cando me dean
unha soa razón basada en fei-
tos científicos, deixarei de
aconsellala”. Rebi di que a
prohibición desta droga é para
protexer os menores. “Segun-
do criterios científicos o alco-

hol equivale á heroína no po-
der de destrución e de adición.
O tabaco equivale á cocaína e
a marihuana quedaría nun ran-
go inferior. Entón, ¿porque
non prohiben o tabaco e o al-
cohol?”. Os intereses farma-
céuticos e tabacaleiros son pa-
ra Rebi a principal razón da
persecución á que está someti-
da a marihuana.

“O consumo non está
prohibido, mais a compra-
venda estao. Por iso medrou
tanto a cifra de autocultivo.
Ademáis, tes que xustificar
que as plantas son para un
consumo anual, algo practica-
mente imposíbel.”♦

Contraindicacións da ‘maría’

‘A mariguana
fai que os doentes
volvan recuperar
a fame, ademais
de dar ánimos para
seguir adiante”



MARÍA BOULLOSA
A fábrica chocolateira de Vigo é
un dos casos onde o grande en-
gule ao pequeno. O entramado
empresarial de Ruíz Mateos, au-
nado á actitude do propietario
inicial, logrou sacar as marcas
de chocolate máis prestixiosas
de Galiza cara Palencia e outros
destinos. Os traballadores que
operaban na cidade olívica ví-
ronse de súpeto na rúa sen en-
tender moi ben o que sucedera.

A fábrica Chocolates do Atlánti-
co era unha das principais plan-
tas de producción chocolateira
de Galiza. Comezou a súa tra-
xectoria nunha rúa viguesa no
ano 1915. O traslado á nave de
Sárdoma tivo lugar no 1982 diri-
xida por Xosé Alonso Rodrí-
guez, herdeiro do negocio do seu
pai. Nun primeiro momento en-
cargábase de todos os produtos
dunha soa marca: La Perfección.
Co paso do tempo e a evolución
dos negocios adquiriu tamén a
marca de Viso e de Sabú hai algo
máis de dez anos.

Cando todo semellaba ir ben,
a empresa foi sometida a unha
partición. “Chocolates do Atlánti-
co dividiuse en Intercao e Choco-
Galicia, esta última encargábase
da venda dos produtos de Inter-
cao. Desta maneira, Chocolates
do Atlántico quedou reducido á
nave e aos terreos baixo a propie-
dade particular de Xosé Alonso
Rodríguez”, di un dos ex traballa-
dores. “Coa división comezaron a
suceder cousas estranas que rode-
aron á empresa dende aquela. Até
ese momento nunca tiveramos
que pedir un crédito, logo xa em-
pezaron a suspender as extras”,
afirma outro traballador. O inicio
destes impagos non ía en correla-
ción coa actividade da empresa.
“A división chegou nun momento
de pleno apoxeo
da empresa, mes-
mo tiñamos que
facer quendas de
mañán, tarde e
noite”.

As complica-
cións aumentaron
coa chegada de
persoal inadecua-
do. “O fillo do do-
no, Alfonso Alon-
so, era novo e
inexperto. Ade-
máis viña acom-
pañado por un es-
t ranxe i ro  que
mandaba merca-
dorías a Artidor
sen cobralas”, asegura outro tra-
ballador. “En xullo do ano 1998 a
empresa presentou a suspensión
de pagos”, declara unha comer-
cial. “Realmente había outro tipo
de alternativas como a petición de
axudas á Xunta, pero estaba claro
que non lles interesaba”. Segundo
o persoal que traballaba na fábrica
este foi o inicio da caída en pica-
do. “Un par de meses máis tarde
comunícannos que outra empresa
se vai facer cargo. Nós confiamos
no xuizo do propietario e manti-

vemos a esperanza por sacar
adiante o noso traballo”, di outro
obreiro. Esa empresa era Bernsli
Proper, de orixe estranxeiro. O
seu xerente, Antonio Isla Barba,
xurou e perxurou a súa boa vonta-
de, mais os feitos fixeron que só
estivera un mes para ser traslada-
do rapidamente a outra empresa.
“Denunciamos a este home por-
que facía desvíos de pagarés á
empresa de chocolates Trapa de
Palencia. Xa nos decatamos de
que había algo raro e non nos tra-
bucabamos”, di un dos membros
de persoal. A última sentencia xu-
dicial condenouno a tres anos e
medio de cárcere máis unha mul-
ta económica. “Agora sabemos
que se trataba dun dos monicre-
ques de Ruíz Mateos”. Este traba-
llador tamén afirma que Xosé
Alonso Rodríguez, o propietario
inicial, tentou salvar a Isla do cár-
cere ofrecéndolle aos traballores
30 millóns, pero non acadou tal
obxetivo.

Despois deste xerente suce-
déronse un sen número de xes-
tionadores e demáis persoal pro-

cedentes de ou-
tras empresas.
“Chegamos a pa-
sar polas ordes de
máis de vinte em-
presas”, declara
un operario. Non
embargante, estas
empresas non es-
taban descone-
xas, senón que
compartían o fío
conductor: Ruíz
Mateos. Este en-
cabezaba unha
serie de nego-
c i a c i ó n s  q u e
sempre se reali-
zaron dun xeito

camuflado. “Fixemos investiga-
cións e comprobamos que en to-
das as empresas a maior parte do
accionarado pertencía ao entra-
mado empresarial de Ruíz Mate-
os situado en Belice, o paraíso
fiscal”, di un dos traballadores.

Non embargante, sempre se
lle negaron aos traballadores es-
ta relación con Ruíz Mateos.
“Nunca confesaron esta estrate-
xia comercial, mais o xuzgado
recoñeceu certas coincidencias
considerábeis. Saímos vencedo-

res dalgunhas sentencias, pero a
maioría aínda está por decidir”.

Ditas empresas, segundo os
antigos traballadores, tentaron
aproveitar a situación de confu-
sión e déficit para sacar todo o
que puideron. “A situación alon-
gouse até o ano 1999 cando
anunciaron o despido colectivo.
Durante o tempo que interviron
desenrolaron artimañas como o
envío das marcas a Belice”.

Compensacións frustradas

Despois do despido, os traballa-
dores quedaron na rúa sen alter-
nativa. Algúns voltaron ao mun-
do laboral, mais gran parte dos
33 que formaban o plantel final
non atoparon outro posto. Tam-
pouco recibiron ningún tipo de
compensación económica, só a
porcentaxe da venda da maqui-
naria. Segundo os implicados, a
empresa estaba hipotecada por
bancos que non dubidaron en po-
ñela en venda. Coa chegada dos
novos donos víronse obrigados a
vender as máquinas porque non
tiñan a onde levalas.

“Unha empresa inglesa mer-
cou as máquinas, mais só recibi-
mos o 10%, arredor de sete mi-
llóns das antigas pesetas”, decla-
ra un ex representante. A senten-
cia xudicial fallou a favor dos tra-
balladores, otorgándolles o derei-
to de recibir os cartos da venda
da maquinaria, mais a interven-
ción do xestionador vigués, Xe-
rardo Acosta, fixo que a remune-
ración fose moito menor. “Deu-
nos uns talóns para cobrar a can-
tidade restante, pero non tiñan
fondos”, di un dos afectados. Xe-
rardo acosta foi querelado, mais
aínda non houbo resolución.

Por outra banda, os traballado-
res tamén recibiron a tutela das
marcas, pero semella non ter efica-
cia. “Ruíz Mateos ofreceunos 4
millóns de pesetas polas marcas
para 33 traballadores. Evidente-
mente non aceptamos. Con todo,
segue a usalas na planta de pro-
ducción de Trapa en Palencia. Sa-
be que non ten esa potestade, pero
dálle o mesmo”, denuncia unha
traballadora. Segundo ela, Ruíz
Mateos seguirá a facer o que lle
pete, recurrindo calquera sentencia
xudicial co fin de cansalos.♦

N
º 

1.
09

6 
●

D
o 

18
 a

o 
24

 d
e 

se
te

m
br

o 
de

 2
00

3 
●

A
no

 X
X

V
I

Vivendas, gasto social
e axenda politica

MANUEL CAO

En España, é chamativo o manexo da axenda política por parte
dos partidos, axentes sociais e medios de comunicación. As te-
máticas introducidas na axenda representan o elemento chave da
iniciativa política e tenden a condicionar os resultados dos comi-
cios. Observamos en España tres espazos de poder que definen
axendas diferentes. Por unha banda, o espazo estatal define unha
estrutura temática arredor da que xiran os grandes partidos e
axentes socioeconómicos. O marco español dominante está con-
ducido polas preferencias do Partido Popular, apoiado nos pun-
tos clave da axenda polo PSOE, e está centrado en factores polí-
ticos resumidos na unidade de España e na loita contra o terro-
rismo. A oposición apenas é capaz de introducir temas chave na
axenda oscilando entre un apoio explícito ás temáticas e propos-
tas de resolución do PP e unha matización parcial no referente ás
solucións. A vontade de pactar as principais políticas estatais
atrapou o candidato socialista na rede do Goberno Aznar que
manexa os tempos e xoga co adversario cunha facilidade que lle
afecta á propia consistencia do sistema democrático. 

Por outra banda, existen dous espacios de poder en Catalunya
e no País Vasco que definen unha axenda política propia conco-
rrente coa emanada do Estado. Os gobernos nacionalistas con
amplo respaldo nas respectivas sociedades definen problemáticas
e lanzan propostas que mesmo chegan a ser temática central na
axenda estatal. A reforma estatutaria e o Plano Ibarretxe obrigan
ao posicionamento dos axentes estatais que, na realidade, teñen aí
o principal punto de discrepancia. O PP opta por unha España
unida arredor dunha lectura centralista da Constitución de 1978
mentras que o PSOE opta por unha España plural materializada
nun desenvolvemento autonomista da Carta Magna. 

Non hai razón obxectiva algunha que determine a introdu-
ción dos temas na axenda política sendo a capacidade de in-
fluencia dos grupos de intereses e a rendibilidade electoral os
condicionantes básicos da axenda. Habitualmente, a colectivi-
dade pode ser manipulada con relativa facilidade mediante o
abaneo dun hipotético perigo exterior e/ou utilizando masiva-
mente a propaganda mediática. Velaí o caso do 70% dos cida-
dáns dos EE UU convencidos de que Sadam Husein é o res-
ponsable da destrución das Torres Xemelgas, cidadáns perfecta-
mente desinformados pero certos desta falacia e incapaces pro-
bablemente de sinalar o Irak nun mapamundi. Conseguir que
unha sociedade se enfrasque en discusións sobre temas banais e
alleos aos seus propios intereses é unha eiva do funcionamento
dunha democracia pero ten réditos político-electorais evidentes.

Existen problemas sociais graves que lle afectan directa-
mente á vida das persoas e que apenas aparecen na axenda. A
asignación desmedida de recursos a vivendas en España (40%
das novas vivendas iniciadas na UE nos últimos 4 anos) leva
ao Informe Funcas a xulgar moi probable que “o mercado in-
mobiliario español sexa unha bomba de reloxería esperando a
ser detonada” e a diminución dende 1993 do gasto público so-
cial respecto duns índices xa máis baixos que os da UE está le-
vando a graves carencias no coidado dos anciáns e familias ne-
cesitadas condenando á exclusión ou marxinación social a am-
plos colectivos. Dúas cuestións con incidencia directa no be-
nestar individual que, en troques, apenas xorden nas grandes
discusións políticas, manifestacións e denuncias dos axentes
sociais e partidarios. Outros problemas como a dramática mor-
taldade dos accidentes de tráfico (4.000 mortos/ano), a desa-
tención á educación pública, a ausencia de dotacións para I+D,
o deterioro das institucións democráticas e a manipulación dos
medios de comunicación poderían tamén ser puntos clave da
axenda política pois atínxelle directamente á acción dos orga-
nismos gobernamentais a súa resolución.♦

‘Que a sociedade se enfrasque
en discusións banais é unha eiva do

funcionamento dunha democracia pero
ten réditos político-electorais”

Jesús Caldera, Iñaki Anasagasti e Federico Trillo.

Ruíz Mateos detrás da crise

O sabor amargo
de Chocolates La Perfección

Os ex-traballadores pensan que Ruiz Mateos trata de ‘cansalos’.      PACO VILABARROS

‘Chegamos
a ser vendidos
a  vinte empresas
diferentes”,
lembra
un traballador



XOSÉ GARCÍA
Diversas organizacións non go-
bernamentais, antiglobalización
e labregas amosaron a súa satis-
facción polo fracaso da rolda ne-
gociadora da Organización
Mundial do Comercio (OMC),
que relacionaron coas fortes pro-
testas sociais desenvolvidas en
todo o mundo e, especialmente,
na cidade de Cancún (México). 

No noso país, namentres duraron
as negociacións, o Sindicato La-
brego Galego (SLG) e a Confede-
ración Intersindical Galega (CIG)
organizaron os que habían ser os
únicos actos en Galiza contra a
OMC. Durante toda a semana
houbo debates e mesas redondas,
na Alameda de Santiago, que vi-
raron sobre temas como a globa-
lización neoliberal e as súas con-
secuencias sobre os traballadores,
labregos, ou mulleres; o comercio
xusto; ou os transxénicos. Tamén
se aproveitou para dar a coñecer á
cidadanía a calidade dos produtos
da agricultura labrega.

Os actos culminarían o 13 de
setembro, cunha manifestación
que partiu tamén da Alameda
compostelá e congregou un mi-
lleiro de persoas, baixo o lema de
“O mundo non é unha mercado-
ría”, e que camiñaron até a Praza

das Praterías, onde falarían os se-
cretarios xerais das dúas entidades
organizadoras, Lidia Senra polo
SGL, e Suso Seixo pola CIG.

Senra lembroulles aos asis-
tentes que a consecuencia máis
directa que estamos a sufrir nes-
tes momentos na Galiza por mor
da OMC é unha Política Agraria
Común (PAC) que segue apos-
tando pola caída constante dos
prezos agrarios, ou pola imposi-
ción de normas de calidade artifi-

ciais que non garanten a bondade
nutritiva nin a seguridade dos ali-
mentos, e que obrigan, sen em-
bargo, a pechar moitas explota-
cións por non ser quen de acome-
ter os investimentos necesarios.

Senra tamén denunciou a in-
tención das multinacionais de
apoderarse de recursos esenciais
para a vida e para a agricultura,
coas patentes sobre sementes e
seres vivos, e coa privatización da
auga. A secretaria xeral do SLG

aproveitou para denunciar o re-
cente intento poñer á empresa
Leyma en bandexa para o capital
norteamericano (Dean Foods) por
parte da súa actual propietaria,
Ebro Puleva, e tras recibir sub-
vencións públicas millonarias. 

Diante desta situación, a se-
cretaria xeral do SLG animou a
loitar por unha nova política
agraria que faga xustiza, que ga-
ranta a existencia dun mundo ru-
ral vivo, e que permita  acadár-

monos a soberanía alimentaria
como pobo –coa capacidade de
poder producir os nosos propios
alimentos–, un paso indispensá-
bel se Galiza quere ser dona do
seu propio futuro.

Pola súa banda, Suso Seixo
afirmou que a liberdade de co-
mercio que pretende vender a
OMC, seica para posibilitar que
os países máis pobres podan ter
acceso aos mercados interna-
cionais, non é máis ca unha men-
tira e un mito. Seixo denunciou
que a OMC está controlada polas
multinacionais, e que as medidas
que toma están orientadas a eli-
minar calquera tipo de barreira
que lles posibilite a estas intro-
ducir o seu capital e mercadorías
nos países menos desenvolvidos.

Ante este panorama de querer
converter en mercadorías servizos
como a saúde, o ensino, a auga, ou
a enerxía, Seixo animou a dar un-
ha resposta “como a que se está a
dar hoxe en todo o mundo e que
non acepta este modelo de desen-
volvemento económico”. Seixo
culpou, no Estado Español, o Par-
tido Popular “por representar os
intereses das multinacionais e por
tomar medidas que están a des-
mantelar o noso agro e a nosa pes-
ca para favorecer a penetración do
capital das multinacionais”.♦
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Os sindicatos asumen a crítica social a Cancún

Protesta en Compostela
contra a política agraria e pesqueira dos países ricos

Manifestación en Santiago celebrada o pasado día 13.



Esta postura foi transmitida
nunha carta asinada polo líder

de ERC aos líderes do resto dos
partidos do arco parlamentario:

CiU, PSC e ICV. “Non nos que-
dará máis remedio que gober-
nar xuntos para defender o mí-
nimo que nos une”, conclúe Ca-
rod Rovira na misiva que tamén
foi enviada ao Parlamete á Ge-
neralitat. Deste xeito, o líder
independentista despexa así as
dúbidas sobre que decisión to-
mará a súa formación tras os
comicios cataláns. Non hai que
esquecer que ERC foi a terceira
forza do país nas pasadas elec-
cións locais, cun ascenso de

máis de 200.000 votos. De con-
firmárense eses mesmos resul-
tados na convocatoria autonó-
mica, Esquerra sería a forza
que decidiría si sería Artur Mas
ou Pasqual Maragall o próximo
presidentda Generalitat.

De todos os xeitos, Carod
Rovira non manifestou con esta
proposta de “unidade” política a
quen apoiaría no debate de in-
vestidura para ocupar a presi-
dencia da Generalitat. Ese dis-
curso ambiguo pode posibilitar

o transvase de votos tanto de
CiU como do PSC. Do primei-
ro, porque tras 20 anos no Go-
berno hai moitos nacionalistas
que pensan que Cataluña preci-
sa un cambio. Ademais, entre
certos sectores de Convergencia
aínda non  se encaixou que o
seu partido pactase co PP, cando
este se negou a modificar o Es-
tatut e leva toda a lexislatura fa-
lando de que a primeira descen-
tralización está pechada e é ho-
ra de comezar coa descentrali-
zación cara os concellos. Carod
Rovira, coa linguaxe moderada
que vén usando dende que asu-
miu a Secretaría Xeral de ERC,
pretende achegarse a aqueles
sectores do PSC que discrepan
das políticas centralistas de Bo-
no ou Ibarra.

ICV, o cuarto partido en dis-
cordia xa declarou que “ERC es-
tá facéndolle o xogo a CiU con
esta oferta. Nós apostamos por
un pacto global de esquerdas”.
Joan Saura, líder dos ecosocialis-
tas, expresou así a súa vontade
de repetir tras as eleccións o pac-
to asinado entre PSC, ERC e
ICV para o Senado, chamado
Entesa Catalá de Progrés.

Reforma do Estatut

Por outro lado, CiU pediulle a
PSC un acordo para presentar
unha iniciativa conxunta de re-
forma do estatuto. No último
debate parlamentario no que se
discutiron as distintas propos-
tas de reforma, tanto PSC como
CiU propuxeron distintos mo-
delos. Nas votacións posterio-
res, ningún dos dous partidos
apoiou o outro. Artur Mas pide
agora chegar a un consenso co
seu adversario Maragall para
poder sacar adiante a reforma
do Estatut porque esta esixe
unha maioría parlamentaria
cualificada para poder ser saca-
da adiante.♦
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Quizais un consumidor de infor-
mación medio xamais se deteña a
pensalo, pero se o fai decatarase de
que cando se le información polí-
tica de Euskadi, a maioría das
veces se len cousas que xa se dixe-
ron antes, preséntanse proxectos
que xa se intentaron antes, e hai
sucesos que aconteceron antes. O
curso político comeza cun atenta-
do tan inexplicable como errado:
Alto de Herrera, en Araba.
Chamada ao 112 desde un vehícu-
lo supostamente avariado. Chega a
patrulla da Ertzaintza e tres mem-
bros da ETA abren fogo. Un rapaz
que non chegaba aos 25 anos
morre no tiroteo. Os dous policías
son feridos, un deles grave, con
varios tiros na cara. A ETA non lle
perdoa á Ertzaintza que deteña os
seus comandos. Para a ETA, a
Ertzaintza é peor que a Garda
Civil porque ten o agravante de
que os seus axentes son vascos.
Pero a maioría da sociedade está

coa policía vasca. Este foi, un
máis, un atentado á desesperada.
Pero, sobre todo, foi chafulleiro.
Unha chafullada de “acción mili-
tar”. Pode recordar á do Exército
Guerrilheiro en Irixoa. Isto é o que
lle ofrece a ETA aos mozos vas-
cos: ou morte ou cárcere. 

Non hai visos, por tanto, de

que a ETA teña pensado parar e,
moito menos, desaparecer. Pero
iso non desalenta o lehendakari.
Ibarretxe presenta o seu Plano no
Parlamento en dez días, logo dun
verán de filtracións continuas e
interesadas á prensa. Ao plano
Ibarretxe fáltanlle, seguramente,
apoios; pero logrou algo que nin-

guén antes fixera, abrir un deba-
te na sociedade na que cadaquén
pode achegar as súas propostas.
Ezker Batua-IU xa o fixo co
documento titulado Federalismo
de libre adhesión; o PSE-EE
tamén, co texto que pretende
afondar no Estatuto. Batasuna
está fóra de xogo e metida de

cheo na liorta do Parlamento
sobre a subvención que debe
percibir Sozialista Abertzaleak, e
tampouco tivo nunca moita
marxe de manobra para presen-
tar proxectos; e o Partido
Popular tampouco anda moi alá,
porque ten que ir pensando en
buscar un recambio para un
Mayor Oreja que non se volverá
a presentar ás eleccións.

Entón, podemos adiantar que
o Plano Ibarretxe non sairá
adiante, pero que o lehendakari
conseguiu abrir a caixa dos tro-
nos: que varias forzas políticas
(de feito, todas menos o PP)
coincidan en que é necesario un
novo pacto porque o Estatuto, tal
e como está de rebaixado por
Aznar, non é suficiente para a
maioría dos vascos. Isto non fixo
máis que comezar. Por certo, isto
de “todos menos o PP” empeza a
ser algo cotián, e recorda tempos
pasados.♦

A Ertzaintza
obxectivo prioritario para a ETA

DANI ÁLVAREZ

O atentado contra dous ertzainas en Araba descobre a
desesperación do grupo armado. Entrementres, Ibarretxe
comeza a ser consciente de que o seu plano vai fracasar.

Bilbao

Carod Rovira segue sen manifestar a quen apoiará na investidura

ERC propón un pacto global
ante a ‘ofensiva antinacionalista do PP’

RUBÉN VALVERDE
Tal e como adiantara hai uns meses nunha entrevisa en A No-
sa Terra, Josep Lluís Carod Rovira pediu publicamente que
en Cataluña se constituíse un Goberno de concentración tra-
las próximas eleccións de novembro. A razón é que ERC pen-
sa que “o PP está levando a cabo unha política involucionis-
ta nos últimos anos, baseada nunha estratexia centralista e
de ataque aos nacionalismos”. Carod Rovira pensa que “en
vista de como se están desenvolvendo os acontecementos e
das constantes negativas do PP a modificar o Estatuto de Au-
tonomía, é preciso optar por un pacto de todos contra o lume”.



Un día tras outro, un sorpréndese dos sinais de gran-
deza exhibe o goberno do PP. A impresión que trans-
mite o señor Aznar, é que, ao non optar por unha ter-
ceira elección, os problemas orzamentarios que cre-
ou e creará durante os seus últimos meses de man-
dato, ha ter que resolvelos outro, importándolle pou-
co o nada quen sexa, Raxoi ou Rodríguez Zapatero.
Desde o punto de vista de gasto público, comete,
coido eu que a mantenta, unha andrómena tras outra.
Para el, o importante, é tomar grandes decisións. 

O pasado venres, 5 de setembro, o Consello de Mi-
nistros, tomou a decisión de investir máis de 4.000 mi-
llóns de euros en modernizar as forzas armadas. Ad-
quiriranse trinta e sete helicópteros de combate, máis
de douscentos tanques, un moderno submarino e ou-
tras bagatelas. Por outra parte, modifícanse as condi-
cións de mobilización do exército; en concreto, cal-
quera español, sexa home ou muller, será susceptíbel
de ser mobilizado. Fontes do Ministerio de Defensa
aseguraron que, feito este investimento, o exército es-
pañol sería o mellor dotado de Europa. Non o creo. A
pesar de todo, se fose así, deberiamos preguntarnos se
non é unha tolería que un dos tres países máis pobres
da UE actual, se dote dunhas forzas armadas desta
magnitude. Un exército destas características respon-
de máis á condición de forza de ataque que á de forza
defensiva. Quizais deberiamos comezar a pensar en
cambiar o nome do Ministerio de Defensa e substituí-
lo polo de Ministerio da
Guerra. A admiración que
Aznar sente por Bush obrí-
gao a dispor dun exército
que sexa a fotocopia reduci-
da do dos EE UU.

A viaxe de Aznar aos
Açores estanos a resultar
máis cara ca unha viaxe
turística ao espazo. O cus-
to de mantemento das no-
sas forzas de ocupación no
Irak vai ao cargo do noso
orzamento. Sen embargo,
os EE UU financian total-
mente as tropas polacas: salarios, manutención,
material, armamento... O inmenso custo da ocupa-
ción obrigou o presidente norteamericano a pedir
axuda coa fin de poder continuala. Ninguén lle deu
resposta. Os nosos socios da UE insisten en que
non lle darán soporte á ocupación se as forzas alí
presentes non se poñen ao dispor das Nacións Uni-
das. En calquera caso, Alemaña xa anunciou que
non enviará tropas á zona en ningún suposto. Aznar
reafirmouse no afastamento dos nosos socios co-
munitarios, achegando 200 millóns de euros para
sufragar os gastos das tropas centroamericanas
desprazadas á zona, tropas que están inoperantes
dado que os EE UU non lles facilitou o equipa-
mento indispensábel para seren operativas. Aznar
foi máis papista ca o Papa. A súa postura non é
comprensíbel. España non recibiu nada do prome-
tido por Bush e seu irmán a cambio da partici-
pación na guerra. Como se di en Catalunya, á par-
te de cornudos, pagamos a bebida. Se persistimos
en manter a nosa posición de equilibrio orzamenta-
rio, é dicir, o déficit cero, é evidente que estes re-

cursos despilfarrados diminuirán outras partidas,
coma sempre, as de contido social.

■ PREMIO NUCLEAR

Aznar, xunto nesta vez con Pujol, fai un novo alar-
de da capacidade económica do noso estado, op-
tando por ir ao concurso para construír e financiar
a primeira central nuclear de fusión do mundo, cun
investimento de máis de 4.000 millóns de euros, en
competencia directa coas propostas de Francia, o
Canadá e os EE UU. A central emprazaríase en
Vandellós, no mesmo lugar, por certo, aínda conta-
minado, onde estaba a primeira central nuclear que
se instalou en España. Se aquela nos fora cedida
por Francia porque os franceses non se atrevían a
instalala no seu territorio ao descoñecer as conse-
cuencias que podería ocasionar, a que agora pre-
tendemos erguer tampouco está experimentada.
Descoñecemos os riscos que comporta. Aínda su-
poñendo que a súa instalación non implique perigo
algún, pregúntome se somos quen de soportar ta-
maño investimento. O presidente do goberno cen-
tral argumenta que o noso crecemento económico
nos permite correr co gasto esixido e ten fundadas
esperanzas de que nos sexa adxudicada a central,
dado que a nosa proposta é a máis barata das catro
que concorren. En canto ao crecemento, cada vez

está máis claro que boa
parte del é debedor das
axudas comunitarias, axu-
das que nos vindeiros anos
irán minguando. Que o no-
so proxecto é o máis eco-
nómico non o dubido,
igual que na construción
das infraestruturas do
AVE. Recorreremos ás
subcontratacións que ve-
ñen xerando acidentes la-
borais e salarios de mise-
ria. Moito me temo que, se
non somos quen de afron-

tar con garantías a construción do tren de alta velo-
cidade, dificilmente teremos capacidade para de-
senvolver un proxecto de tan alta tecnoloxía. 

Sempre afirmei que a orde de prioridades na
asignación de recursos pon de manifesto a ideolo-
xía e o contido social dun goberno. O totalitarismo
e a dereita radical optan pola execución de grandes
obras faraónicas que sexan referentes do seu paso
polo poder. Pola contra, os gobernos de esquerdas
optan –ou deberían optar– polo gasto social, utili-
zando o orzamento como ferramenta útil para co-
rrixir desequilibrios. Nestes últimos días, os me-
dios de comunicación puxeron de manifesto que
nos anos de goberno do PP, o gasto social pasou do
24 por cento do PIB ao 19 por cento. Hai que lem-
brar que a media europea é o 28 por cento do PIB.
Como pode catalogarse un goberno e quen o presi-
de cando fronte a gastos superfluos, ignora cifras
coma estas? Cadaquén pode aplicar o cualificativo
que considere máis conveniente.♦

JORDI CLIVILLÉ é economista. jordicliville@hotmail.com 
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“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

Xogar na elite sen orzamento
JORDI CLIVILLÉ

‘Non é unha tolería que
un dos tres países máis pobres
da UE actual, se dote dunhas
forzas armadas consideradas

por Defensa como de primeiro
nivel mundial?”

José Mª Aznar visitou en persoa a central nuclear de Vandellós para promover a súa escolla nun plano enerxético de última xeración.



XOSÉ GARCÍA
A quinta Conferencia Ministe-
rial da Organización Mundial
do Comercio (OMC), celebra-
da en Cancún (México) entre o
10 e o 14 de setembro, saldou-
se cun rotundo fracaso que
volve deixar en punto morto a
intención deste organismo mul-
tilateral de liberalizar o mer-
cado mundial e os intercam-
bios comerciais, fundamen-
talmente no eido da agricultura.

Dada a disparidade de intereses
dos 146 países participantes nos
temas que se puxeron sobre a
mesa, era de agardar que tarde
ou cedo se chegase a unha cale-
lla sen saída nas negociacións,
como xa sucedera en Seattle en
1999. Aínda que o capítulo agra-
rio era o principal punto de desa-
cordo, foron os chamados “Te-
mas de Singapur” os que derra-
maron as negociacións: investi-
mentos, políticas de competen-
cia, ou compras e contratacións
gobernamentais; cuestións todas
orientadas a diminuír a burocra-
tización que frea o comercio.

Os equipos negociadores de-
fenderon posturas irreconciliá-
beis. Por unha banda estaban os
Estados Unidos e a Unión Euro-
pea, que teñen unha agricultura
totalmente subsidiada, o que lles
permite realizar exportacións a
outros países por debaixo dos
custos de produción (dumping), o
que provoca a ruína dos produto-
res dos pobos importadores e das
súas economías; este binomio
contaba co apoio doutros países
desenvolvidos que practican polí-
ticas agrarias semellantes, como
Suíza, Noruega ou Xapón. Na ou-
tra banda, os países en vías de de-
senvolvemento máis pobres que
están a sufrir este tipo de prácti-
cas, principalmente africanos, e
aos que lles resulta moi difícil
competir no mercado interna-
cional. Finalmente, un nutrido
grupo de países (G 21) que, aínda
estando en vías de desenvolve-
mento, son fortes no eido das ex-
portacións agrarias –Arxentina, o
Brasil, Sudáfrica, a China, a India
e México, entre eles– e tamén
avogaban pola fin das subven-
cións á produción agrícola.

Ademais da agricultura, había
outros temas que podían causar
unha grande polémica, sobre todo
polo rexeitamento social que es-
tán a producir: a privatización de
servizos fundamentais como a
educación, a cultura, a saúde, a
auga, ou a enerxía; a liberdade de
investimentos, que consistiría en
permitirlles ás multinacionais que
se puidesen implantar a vontade
en calquera país; ou a baixada de
tarifas aduaneiras para os produc-
tos industriais, defendida polos
países do norte e os países expor-
tadores en emerxencia, pero que
poderían deixar desprotexidos a
moitos países pobres.

Principios sen cifras

A pesar de que a Conferencia pre-
tendía ser unha táboa negociadora,
os participantes tiveron dende o co-
mezo a súa posición perfectamente
definida e poucas ganas de ceder.
Deste xeito, os EE UU e a Unión
Europea marcaron a axenda pre-
sentando unha proposta conxunta
moi ambigua, na que se compro-
metían a reducir só parcialmente as
axudas destinadas a subsidiar as sú-
as exportacións, pero sen oferecer
cifras nin porcentaxes concretas.

Pola contra, os países en vías
de desenvolvemento defenderon
unha postura ben distinta. O 9 de
setembro, o G 21 rexeitaba como
base para as negociacións o texto
presentado polo presidente do
Consello Xeral da OMC, Carlos
Pérez del Castillo. Criticaban que o

borrador non prevía recortes subs-
tanciais nos mecanismos de apoio
interno que inflúen no comercio,
nin compromisos en materia de ac-
ceso aos mercados como maior di-
minución de aranceis ou elimina-
ción das salvagardas especiais para
os países ricos , nin a eliminación
dos subsidios á exportación.

Ese mesmo día, outro grupo de
23 países –entre eles Honduras,
Indonesia, Kenia, Nicaragua, Ni-
xeria, Paquistán, Turquía, Vene-
zuela, Tanzania e Ecuador– facían
pública unha Alianza sobre Produ-
tos Estratéxicos e Mecanismo de
Salvagarda Especial “para de-
fender os intereses dos pequenos
labregos de baixos recursos en si-
tuación vulnerábel no mundo en
desenvolvemento”. Este grupo de
países denunciaron que están a su-
frir presións desmesuradas moti-

vadas pola desigualdade de condi-
cións no comercio, mesmo nos
seus propios mercados, onde os
produtores estanse a enfrontar a si-
tuacións cada vez máis difíciles e a
unha intensificación da pobreza.
Os 23 defenderon unha reforma
radical que incluíse a reducción e
eliminación gradual dos subsidios
á exportación, reducións substan-
ciais nas medidas de apoio interno
que distorsionan o comercio, e
melloras no acceso aos mercados.
Para que os cambios fosen efica-
ces esixían un tratamento especial
e diferenciado que tivese en conta
as súas necesidades, incluíndo a
seguridade alimentaria e medios
de vida e para o desenvolvemento
rural, amais da exención nas obri-
gas de ter que reducir os seus aran-
ceis en productos considerados es-
tratéxicos para os seus labregos.♦
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A OMC
MONCHO LEAL

Vén de celebrarse o
cumio da
Organización

Mundial de Comercio
(OMC) en Cancún,
México. A elección do
lugar parece toda un
acerto. No país azteca,
con esperanzas de vida
que non chegan á
corentena nalgún estado,
Cancún é o paraíso da
xente ben, ben nutrida de
alimentos e conta
bancaria. Apoloxistas do
“non pasa nada” e do
“todo vai ben”. 

A OMC foi creada en
1995. Non participou
ningún parlamento no seu
nacemento. Non foi
consultada á cidadanía.
Nas súas proclamas, a
OMC preséntase como un
foro de negociación de
acordos internacionais de
comercio. Na súa práctica
obriga os países do
Terceiro Mundo  a abrir
os seus mercados ás
multinacionais e a
desprotexer as industrias
nacionais dos países
expoliados e
subdesenvolvidos.  

A OMC promove que
as comunidades e os países
se especialicen en producir
o que precisa a cadea de
distribución comercial que
está baixo o control das
transnacionais. 

A OMC dálle
prioridade á privatización
da educación, a saúde, a
seguridade social, as
vivendas sociais e o
transporte.

Na anterior cita, en
Seattle, foron as
transnacionais Monsanto,
Du Pont e Merch quen
redactaron o borrador de
patentes, das que os
países desenvolvidos
controlan o 97%.  Outras
empresas financian
encontros deste tipo.
Unha cousa é o que se
diga, outra o que se fai.
Os EE UU pasan de
liberalizar o comercio
cando se refire a Cuba,
mantendo unha lei, a
Helms-Burton, que
penaliza o comercio coa
illa. Na práctica, a
desaparición de barreiras
arancelarias dáse nos
países pobres, mentres
que os ricos péchanlles a
entrada aos produtos que
exporta o Terceiro
Mundo. Cando falamos
destes países non hai que
esquecer que conviven a
fame e miseria letais coas
fortunas máis grandes do
planeta. Quen está no
goberno destes países son,
nos máis dos casos, os que
viviron moi ben a pesar
de que o país ía
endebedándose.♦♦

Fracaso da Conferencia de Cancún
no proxecto de ‘liberalizar’ o mercado mundial

Os países ricos
manterán os subsidios á agricultura

Se este limiar xa agoiraba un Cu-
mio tenso e difícil, as fortes pro-
testas sociais de rexeitamento
contra a OMC que se desenvol-
veron en todo o mundo botaron
sombra nas negociacións. Du-
rante o discurso do Director Xe-
ral da OMC, Supachai Panitch-
pakdi, perto de corenta represen-
tantes de ONGs protestaron con
fitas negras cubríndolles a boca,
namentres miles de labregos e
activistas antiglobalización to-
maban as rúas de Cancún. Ese
día, o suicidio ritual do ex presi-
dente da Federación de Labregos
Coreanos, Lee Kiung, foi un ra-
dical xeito de protesta que con-

mocionou a manifestantes e ne-
gociadores. A raíz do feito, al-
gúns ministros non dubidaron en
cualificar as negociacións como
un asunto “de vida ou morte” pa-
ra os pequenos labregos.

Sería o 11 de setembro cando
un grupo de setenta países decla-
raron non estar dispostos a iniciar
as negociacións sobre os devan-
ditos temas de Singapur, que fo-
ron introducidos na axenda case
por sorpresa. Estes países expre-
saron a súa “inquedanza polo im-
pacto que poidan ter sobre as no-
sas políticas internas”, alegando
carecer “dos medios para cumprir
as obrigas derivadas dos compro-

misos que implicarían estas no-
vas normas multilaterais”. En de-
finitiva, os setenta países foron
unánimes ao considerar que estas
novas regras serían moi custosas
de aplicar e reducirían a súa mar-
xe de manobra en materia de po-
lítica económica.

Xa o domingo, e no trans-
curso dunha conferencia oficial,
a delegación de Kenia ergueuse
e dixo “it is over” (isto rema-
tou), e abandonou a sala. Seguí-
ronlle Corea do Sur e a India,
deixando unha situación un tan-
to caótica tras súa. A quinta
Conferencia Interministerial da
OMC acababa de fracasar.♦

A antimundialización esperta

Foron
os campesiños
os que máis
protestaron
contra
a OMC.
Nas imaxes,
escenas
das protestas
de Cancún
realizadas
o 13 de setembro



CÉSAR LORENZO GIL
O goberno israelita puxo a Iasir
Arafat no punto de mira dos
seus mísiles. A ameaza sobre o
líder palestino é tal que o pro-
pio Consello de Seguridade das
Nacións Unidas votou unha re-
solución para protexelo, frus-
trada polo veto estadounidense.

Para aqueles que coidaban que o
liderato de Iasir Arafat sobre o
pobo palestino estaba devalando,
as manifestacións de apoio ao
rais que acugularon varias pra-
zas en Gaza e Cisxordania non
debería quedar na simple anéc-
dota. A ameaza directa do vice-
primeiro ministro israelita, Ehud
Olmert, de asasinar o presidente,
non só ergueu protestas dentro
do país senón que obrigou o
Consello de Seguridade da ONU
a se reunir para “defendelo dal-
gunha maneira”, tal e como dixo
o responsábel do organismo in-
ternacional en Oriente Medio,
Terje Roed-Larsen. O consello
aprobara un borrador de resolu-
ción que tenta condenar a amea-
za israelita e servir de paraguas
internacional para Arafat.

Mais o movemento diplomá-
tico quedou frustrado polo veto
norteamericano. O embaixador
estadounidense ante a ONU,
John Negroponte, xustificou a
súa oposición. “Estamos en de-
sacordo con calquera resolución
que non condene o terrorismo
palestino”, dixo. 

Este aceno foi agradecido ta-
citamente pola diplomacia isra-
elita. Un portavoz do primeiro
ministro Ariel Sharon, Raanan
Gissin, culpou o consello de
“hipocrisía” e esixiu que se faga
algo desde esta institución a
prol das vítimas da violencia
árabe. “Ninguén lembra os 800
israelitas asasinados polos aten-
tados suicidas”, dixo.

Mais as palabras de Olmert

non caeron ben en todo o gabi-
nete de Sharon. Aínda que é ob-
vio que o goberno hebreo ten
moito interese en facer desapa-
recer a Arafat da escena política
palestina, a ala laborista do exe-
cutivo pretende forzar o seu exi-
lio voluntario, ben en Xordania
ben en Europa.

O fundamento desta decisión
fíncase na necesidade dos israeli-
tas de rachar calquera posibilida-

de de lexitimidade internacional
dos gobernantes palestinos alén
das decisións emanadas de Tel
Aviv. Se no frustrado ascenso ao
poder de Abu Mazen houbo inte-
rese por parte de Israel de reforzar
a súa posición, por consideralo
afín para pechar en falso a nego-
ciación da ‘folla de ruta’, no novo
goberno de Abu Ala vese con pre-
ocupación o protagonismo e in-
fluencia de Arafat.

Iasir Arafat, moi criticado
polos israelitas e os estadouni-
denses, que o deslexitiman co-
mo portavoz do seu pobo, é, en
troques, unha figura case sen
discusión nos territorios ocupa-
dos. Sumida na desesperación
de verse arrodeada polas forzas
armadas israelitas, sen peso in-
ternacional nin axuda directa de
ningún país, a sociedade pales-
tina abala entre a liña violenta
fanática que formulan os gru-
pos islámicos e o nacionalismo
laico da OLP. Se ben maiorita-
riamente a primeira liña, na que
os protagonistas son os homes-
bomba, ocupa espazos entre a
mocidade e os habitantes dos
campos de refuxiados, o papel
de Arafat segue a ter un peso re-
al desde o goberno autónomo,
como única peza indiscutíbel na
angueira de lograr a indepen-
dencia.

A mesa dos intereses

A resolución vetada polos EE
UU quería servir, segundo o seu
impulsor, o goberno sirio, para
defender os intereses do pobo

palestino na figura de Arafat e
evitar, co seu desterro, a dexe-
neración do conflito cara a unha
guerra xeneralizada en Oriente
Medio.

Dos quince membros do
Consello de Seguridade, alén do
voto negativo norteamericano
houbo tres abstencións. O Reino
Unido e Alemaña preferiron se-
guir coa súa histórica política de
suavidade respecto a Israel, á
que se uniu Bulgaria. O resto de
estados, incluído o español, op-
taron por votar a favor.

O goberno estadounidense,
acusado nas últimas horas de
atrancar a folla de ruta, de-
fendeuse afirmando que están a
facer todo o posíbel por facer
cumprir os requisitos do proce-
so de paz. Como exemplo, indi-
cou que conxelou as axudas
económicas para Israel até que
se deteñan os asentamentos de
colonos nos territorios palesti-
nos. Tal e como lembraba Xulio
Ríos no número pasado de A
Nosa Terra, o estado hebreo é o
máximo beneficiario dos inves-
timentos en cooperación inter-
nacional dos EE UU.♦
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O asasinato da ministra de Asuntos Exte-
riores de Suecia, Anna Lindh, invita a
pensar que lonxe da casualidade ou da
fatalidade, o peso da intriga e a maquina-
ción na política é cada vez maior nos no-
sos días. Aínda non fora soterrada e xa
algunhas voces se apresuraban a dicir
que a mellor homenaxe que se lle podía
facer consistía na emisión dun voto afir-
mativo no referendo do euro que se cele-
brou este domingo, tratando de condicio-
nar emocionalmente o resultado da con-
sulta. Ata aquel momento, todas as en-
quisas confirmaban a derrota das teses
do goberno, posicionado a favor do si,
cunha marxe mínima de dez puntos. Des-
pois do asasinato, por primeira vez, os
resultados se igualaron. Un empate téc-
nico suxerido pola morte da ministra
Lindh. Sen embargo, defensora como era
dos valores democráticos, a mellor ma-
neira de homenaxeala debería consistir
en votar simplemente a conciencia e en
liberdade. Como fixeron moitos cida-
dáns suecos, democraticamente adultos.

¿Conspiración? ¿Cómo non pensar
nela coma unha hipótese seria? Despois
de repasar os mil e un enigmas que aínda
pesan sobre o 11-S ou as burdas mentiras
e manipulacións que rodean a invasión e
destrución do Iraq e a cruzada interna-
cional contra o non-terrorismo de estado,

se tan pouco importan as vidas de tantos
inocentes, sacrificados no altar da política
que precisa o Sr Bush e demais servidores
locais e estranxeiros para acentuar o do-
minio mundial esta-
dounidense e coutar
todos os perigos que o
poidan ameazar, toda
acción pode ser útil se
vale como instrumen-
to de poder, como fe-
nómeno alterador das
conciencias libres. A
excepción parece ser
hoxe a regra. Non hai
diques de contención
e os mecanismos de-
mocráticos, medio ba-
leiros, carecen de cla-
ra suficiencia para que unha cidadanía de-
samparada poida sentirse con capacidade
de influír na evolución das cousas. 

Anna Lindh non soamente era unha
partidaria firme do euro. Ante todo, era
unha socialdemócrata de esquerdas, pa-

cifista, feminista. Tamén europeísta,
claro. Lindh non soamente podía substi-
tuír o actual primeiro ministro de Sue-
cia, Goran Persson. Tiña condicións de

abondo para desem-
peñar un importante
papel na recupera-
ción do discurso da
socialdemocracia, en
Europa e no mundo,
acentuando o seu
perfil de esquerda e a
súa sensibilidade ca-
ra aos novos move-
mentos sociais, a
ecoloxía ou a igual-
dade de xéneros, va-
riables nas que se
sentía especialmente

cómoda. Un movemento no que faltan
líderes de peso, taponados por figuras
prescindibles como Blair ou Carlos An-
drés Pérez, belicista entusiasta un, gol-
pista corrupto, outro. Ambos os amados
e útiles para o conservadorismo en boga

en Washington, a diferencia de Lindh.
O nome de Lindh queda irremedia-

blemente unido ao de Olof Palme, asasi-
nado un 28 de febreiro de 1986 á saída dun
cine, crime aínda sen clarexar; ou de Os-
kar Lafontaine, acoitelado tamén no pes-
cozo, salvando a vida pero véndose na
obriga de abandonar a política na que mi-
litaba dende posicións críticas e de resis-
tencia ao entreguismo de Schroeder ou de
Blair. Se algo teñen en común estas tres fi-
guras da socialdemocracia é a crenza nun
discurso menos domesticado e a súa des-
confianza, cando non reserva pronunciada,
do amigo USA. Crían no papel singular de
Europa nun mundo multipolar. Lindh,
cunha carreira política asentada na defen-
sa dos dereitos humanos, inimiga a morte
da pena de morte e firme partidaria da
Corte Penal Internacional, se atreveu a in-
tervir persoalmente ante as autoridades
norteamericanas cando o nome do sueco
de orixe somalí Abderisak Aden apareceu
nunha lista de sospeitosos de terrorismo en
EEUU. Nos tres casos abondan argumen-
tos para pensar nunha acción premeditada
de quen (autor material ou inductor) per-
segue algunha finalidade política.♦

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

(IGADI), www.igadi.org

Anna Lindh
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘A nna Lindh tiña
condicións de abondo
para desempeñar un
importante papel na

recuperación do discurso
da socialdemocracia”

Os EE UU impiden unha resolución da ONU para protexer o líder palestino

Luz ámbar para matar a Arafat

Iasir Arafat gañou en popularidade logo do anuncio de Israel de desterralo ou incluso
asasinalo. Arestora a súa residencia segue cercada polo exercito israelita, á dereita.



RUBÉN VALVERDE
Tal e como se agardaba, o PP
botou abaixo a iniciativa pre-
sentada polo BNG para que
Galiza poida contar con selec-
cións deportivas propias que
participen en eventos oficiais.
A proposta nacionalista preten-
día desbloquear unha Lei de
1990 pola que se lles prohibía
ás Comunidades Autónomas
competir en partidos que non
tivesen carácter amigábel. Os
outros partidos nacionalistas
–CiU, ERC, PNV e EA– pre-
sentaron cadansúa proposta.

Os populares volveron botar man
da Constitución para impedir que
se constitúan as seleccións de Ga-
licia, Euskadi e Catalunya. Os ar-
gumentos que utilizaron foron que
as competencias de Relacións In-
ternacionais son exclusivas do Es-
tado. Para os nacionalistas a inter-
pretación que hai que facer da
Constitución é distinta. As compe-
tencias en materia deportiva for-
man parte das transferíbeis ás Co-
munidades Autónomas. O Estatu-
to de Galiza recoñece esta compe-
tencia no artigo 27.22, polo que as
Comunidades terían a Lei da súa
parte para poder competir interna-
cionalmente en eventos oficiais. 

“As seleccións representan
as Federacións de fútbol e non os
Gobernos e polo tanto as compe-
tencias dependen das autonomí-
as e non do Estado”, explica o
deputado do BNG Carlos Ayme-
rich, encargado de defender no
Congreso esta proposta. “O Go-
berno do PP demostrou o seu
medo a que as comunidades
queiran reforzar a súa identida-
de. A mellor proba de que esta
iniciativa presentada por nós non
é inconstitucional, senón todo o
contrario, é que o Estado prohi-
biu a constitución de seleccións
por unha Lei ordinaria de 1990”.

O marco da FIFA non impide
tampouco que as nacións sen Es-
tado participen nas competicións
que organiza. Seleccións como
Escocia, Gales, Irlanda do norte
ou as Illas Feroe son o mellor
exemplo. “Aznar percorre o mun-
do dicindo que somos o Estado
máis descentralizado que existe,
pero exemplos como este quítan-
lle a razón”, engade Aymerich. 

Durante a súa intervención na
Tribuna parlamentaria, Aymerich
explicou que ademais da defensa
da identidade do país, existía un-
ha demanda social grande. “Fut-
bolistas de elite como Fran, Xosé
Ramón ou Nacho e adestradores
como Fernando Vázquez veñen
reclamando publicamente dende
hai tempo que exista unha selec-
ción galega, ademais de colecti-
vos como Xiareiros Galegosou
Selección Galega Xa”. 

Noutros deportes tamén exis-
te esta reivindicación, “aínda que
os representantes das demais fe-
deracións non son tan pechados
como o presidente da Federación
Galega”, sinala Aymerich. Fai re-
lación ás sucesivas negativas do

presidente da FGF, Xulio Meana,
que até agora só permitiu que na
selección galega participasen fut-
bolistas non profesionais. Pola
contra, nas seleccións de Euska-
di, de Catalunya ou incluso na as-
turiana ou andaluza, son convo-
cados os xogadores de elite.

O representante do BNG pu-
xo o exemplo dos Mundiais de

Piragüismo celebrados a pasada
fin de semana nos que de compe-
tir unha selección propia, Galiza
tería acadado 7 medallas olímpi-
cas. Na réplica, os deputados do
PP sinalan que cando un deportis-
ta español logra un título, tamén o
logra a nosa comunidade. “Negan
deste xeito calquera posibilidade
de defender a nosa propia identi-

dade, algo que está recoñecido na
Constitución e no Estatuto. Unha
vez máis utilizan as normas do
Estado para o que eles queren e
incumpren o que non lles con-
vén”, engade Aymerich.

Ambigüidade do PSOE

O Partido Socialista amosou

unha grande ambigüidade du-
rante o debate parlamentario.
Segundo este grupo non é o mo-
mento de pensar neste tema
“porque este é un debate que
esixe máis reflexión”. Nas vo-
tacións posteriores o PSOE abs-
tívose non deixando clara a súa
postura sobre o tema. Non obs-
tante, en ningún momento amo-
saron vontade de modificar a
Lei aprobada en 1990, cando os
socialistas tiñan maioría abso-
luta no Congreso. A moción do
BNG contou co apoio dos parti-
dos nacionalistas, máis Coali-
ción Canaria e Izquierda Unida.
Partidos, estes dous últimos,
que apoiaron todas as mocións
presentadas polos partidos na-
cionalistas.

Leis autonómicas

As propostas presentadas por
BNG, PNV e CiU piden en esen-
cia o mesmo, “aínda que están
adaptadas a realidade de cada
país”, explica Aymerich. O que
diferencia unhas propostas dou-
tras é que mentres que en Cata-
lunya e Euskadi as súas leis de
desenvolvemento autonómico
recollen o dereito a participar en
competicións internacionais de
carácter oficial, a Lei galega de
1997 é unha copia da Lei do Es-
tado de 1990. Só permiten a par-
ticipación das seleccións en
eventos de carácter non oficial.♦
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BNG, PNV e CIU presentaron cadansúa proposta

O PP veta no Congreso que as seleccións galegas
participen en competicións oficiais

Sete medallas
para
o piragüísmo
galego
en Gainesville

A.N.T.
O equipo galego de piragüísmo
volveu de Gainesville (os EE
UU) con sete medalla pendura-
das ao pescozo. O éxito do mun-
dial é a mellor carta de presenta-
ción para os Xogos Olímpicos de
Atenas do 2004.

A canguesa Teresa Portela foi a
atleta máis destacada, con catro
medallas. A compoñente do equipo
Ría de Aldán obtivo a prata en K-1,
K-2 e K-4 en 200 metros. Ademais,
foi bronce en K-4 en 500 metros. 

Carlos Pérez, tamén de Can-
gas, foi prata en K-1 en 500 me-
tros. O morracense David Cal
gañou a prata en C-1 en 1.000
metros. O marinense Xaime
Acuña obtivo  o bronce en K-4
en 200 metros, nunha embarca-
ción na que tamén participou o
vigués Aike González.

Estes resultados son óptimos
e fan moi previsíbel que algún
dos piragüístas galegos volten de
Atenas cun metal baixo o brazo.
Teresa Portela xa se dá como fa-
vorita para as categorías nas que
participe dentro de once meses.♦

A selección de afeccionados é a única que, até o momento, vestiu a camisa da bandeira galega.                           PACO VILABARROS

A nivel xeral, observamos nas
formas do consello de adminis-
tración do Celta neste asunto
unha inquietante confusión en-
tre os ámbitos do público e do
privado que pode distorsionar
a opinión de moitos cidadáns.

O Celta, ao igual que os de-
mais clubes da súa categoría,
hai anos que deixou de ser un-
ha sociedade sen ánimo de lu-
cro para se converter nunha so-
ciedade anónima deportiva, is-
to é, unha empresa privada con
orzamentos e salarios excep-
cionais en relación ao seu ca-
dro de persoal. Esta sociedade
anónima ten xa cedidos pola
cidade o uso de Balaídos, os
campos da Madroa e o custoso
mantemento integral destas
instalacións. Resulta obvio
que, no plano emocional, o
Celta “é máis ca unha empre-
sa” e de aí que estes privile-
xios, aínda que discutíbeis e
revisábeis, sexan consentidos
por parte da cidadanía. Dende
a federación veciñal, sen em-
bargo, consideramos que desta
situación de feito non pode de-
rivar o abuso e continua chan-
taxe sentimental polo que se

está conducindo o consello de
administración celeste.

Na presente polémica, a das
reformas do estadio de Balaídos
para a Champions, a atitude de
enfrontamento co Concello
mantida polo Celta non resiste a
mínima análise: A Uefa vaille
entregar ao club, e non ao muni-
cipio, seis millóns de euros. Da-
do que quen paga manda, obriga
a realizar reformas no estadio
por valor de 150.000 euros, un-
ha cantidade perfectamente asu-
míbel polo Celta. Non pode dei-
xar de chamarnos a atención o
feito de que o Celta pretenda
trasladar, de xeito insolente, este
gasto a todos os cidadáns por
medio dos orzamentos munici-
pais ou provinciais.

Teñamos en conta que as
reformas demandadas pola Ue-
fa, que son a cambio dos seis
millóns exclusivos para o Cel-
ta, están destinadas unicamen-
te para o gozo ocasional dos
membros da propia organiza-
ción e para servizo e comodi-
dade dos que, á súa vez, man-
teñen a mesma Uefa. Ningún
aboado do Celta terá acceso a
estes lugares. O Celta, unha

empresa sufragada xa en boa
parte por todos os vigueses,
non está lexitimado nesta oca-
sión, e moito menos da forma
arrogante en que o fixo, para
esixirlle con estes fins un só
euro ao Concello ou ás admi-
nistracións públicas.

A federación veciñal ten
claro que, amparándose no no-
me do Celta, estamos diante
dunha caprichosa e inxustifica-
da petición de investimento
público para fins privados e
exclusivistas. Neste senso, que
a Deputación provincial, outra
administración pública, ache-
gue finalmente o diñeiro non
modifica en absoluto esta per-
cepción. Esta entidade ben po-
dería ter investido ese diñeiro
na promoción, por exemplo, do
deporte base. É inevitábel non
percibir en todo isto un recen-
do e favoritismo entre amigos.

O sentimento celtista é pa-
trimonio de moitos vigueses.
Os ingresos específicos que
xera a sociedade anónima, po-
la contra, pertencen a un limi-
tadísimo grupo. Esta diferenza
ten que ficar ben clara e non
admite discusión.♦

Sobre o conflito do Celta e
o Concello

FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE VECIÑOS DE VIGO



O ministro
canta en Portugal
Unha das xiras muxicais máis esperadas do
outono é a que desde o 1 de outubro prota-
gonizará o ministro de cultura de Brasil,
Gilberto Gil xunto coa cantante Maria
Bethânia, dúas das voces máis significati-
vas da coñecida como Música Popular do
Brasil. Estarán os días 1 e 2 no Coliseu dos
Recreios de Lisboa, o día 4 no Casino de
Espinho e os 6 e 7 terán a cita máis próxi-
ma a nós, no Coliseu do Porto. O día 8 os
dous cantores abrirán na Universidade de
Coimbra o congreso “Cinco Povos, cinco
Nações” de Literaturas Africanas en Lín-
gua Portuguesa. De cara á segunda metade
de mes será João Gilberto o que estea pre-
sente nos escenarios do Porto e Lisboa.♦

O álbum do
fotógrafo de Laza
O Museo do Pobo Galego inaugurou a ex-
posición titulada O retratista de Matamá
na que se reúnen oitenta fotografías de Xo-
sé Collazos Touro (1886-1972). No seu ál-
bum recóllense as imaxes de Laza, onde
desenvolveu un oficio que aprendeu no
tempo de emigración a Cuba. Neves Ama-
do é a responsábel da recompilación da co-
lección e da selección da obra para o que
se contou coa colaboración dunha grande
cantidade de veciños da comarca que ce-
deron as súas imaxes para este traballo de
recuperación da memoria fotográfica.♦

Sendón expón en
Holanda e Portugal
A exposición Cuspindo a Barloventodo
fotógrafo vigués Manuel Sendón está
presente desde o pasado día sete e até o
12 de outubro en Groningen (Holanda)
no marco dunha mostra adicada á glo-
balización na que participan 47 fotógra-
fos de todo o mundo. A mesma exposi-
ción, que ten como tema o Prestige,
ocupará tamén unha sa do Museu da Ima-
gem de Braga até o 19 do próximo mes.♦

n Compostela o Centro Gale-
go de Arte Contemporánea
disponse a celebrar a súa pri-
meira década de andaina can-

do en Portugal se inauguran os pri-
meiros actos de conmemoración dos
cincuenta anos de vida profesional
de Álvaro Siza, o arquitecto autor
do seu edificio. Coinciden tamén

as rodaxes neste mes de setembro
que está a ser de cine. Pedro Almo-
dóvar deixouse ver coa cámara en
Noia para recoller as primeiras to-
mas de La Mala Educación, Amená-
bar chegará a semana que vén a Boi-
ro para gravar escenas de Mar aden-
tro e Xurxo Coira dálle forma á súa
primeira longametraxe en Lugo.♦
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CARME VIDAL
Non é Montparnasse en París
nin Bloomsbury en Londres pe-
ro Monte Alto é sen dúbida o
barrio dos escritores galegos.
Nel viven, entre outros, Manuel
María, Xosé Martínez Oca, Mi-
guel Anxo Fernán Vello, Xosé
Fernández Ferreiro, Olga No-
vo, Rivadulla Corcón ou
Francisco X. Fernández Naval. 

Do parnaso de Monte Alto nin-
guén como Xurxo Souto para
achegarnos a este barrio coru-
ñés de edificios amoreados no
medio dos que se conservan
tascas e ultramarinos, de mar e
formigón, de emigrantes e
obreiros e tamén dunha forza
telúrica fácil de contaxiar.  

Na libraría Sisargas, que re-
xenta a súa irmán Marta, o escri-
tor axuda a completar a lista. A
idea nacera dunha conversa na
que o escritor Xosé Fernández Fe-
rreiro comentara que en Monte
Alto era difícil saír á rúa sen topar
un escritor, tantos eran os que vi-
vían neste barrio da Coruña. Xur-
xo Souto entusiásmase con que
Monte Alto sexa o Bloomsbury
ou o Montparnasse galegos. Co-
ñece o barrio como poucos, ten
tanto orgullo que cando creou un
grupo musical mesmo lle puxo o
seu nome e moitas das historias
que oíu dos veciños pasounas a li-
bro en O retorno dos homes mari-
ños ou Contos da Coruña, verda-
deiras crónicas da vida de Monte
Alto. A lista comeza co seu ben-
querido Manuel María, que vive
desde hai cinco anos no barrio, e
continúa con Xosé Fernández Fe-
rreiro, Miguel Anxo Fernán Vello,
Xosé Manuel Martínez Oca ou
Francisco X. Fernández Naval,
veciños de vello destas rúas que
teñen a súa orixe en Outeiro, No-
gueira de Ramuín, Cospeito, A
Estrada ou Ourense, como marca
a natureza de emigración de Mon-
te Alto.  Pero son moitos máis os
que os nomes que se suman. Xur-
xo Souto ten querencia polos que,
coma el, levan a Monte Alto na al-
ma. Rivadulla Corcón é un deles e
diso queda proba no seu libro Do
mar e a noite, e Manuel Rivas,
outro que, aínda que agora ande
pola “fronteira”, defende como
poucos a “forza telúrica e vital” de
Monte Alto. Ensaístas como Ma-
nuel Monge e Felipe Senén e po-
etas como Olga Novo e Xoán
Abeleira escolleron tamén estas
rúas como lugar de residencia. Fa-
cendo reconto non quedan sen pa-
sar polo cómputo da Sisargas os
irmáns Xosé Lois e Carlos Paulo
Martínez Pereiro e o escritor Xa-
vier Iglesias, para os que Monte
Alto é tamén en certa medida o
seu barrio. 

Que ten Monte Alto para que
vivan aquí tantos escritores? A
Xurxo Souto non  lle faltan argu-
mentos e para poñelos á vista non
tarda en apañar o seu coche e
marcar con el as fronteiras dese

mundo. Desde o paseo marítimo
a liña do ceo aparece marcada por
máis de dez grúas que fan a vez
de faros da especulación urbanís-
tica. “Este sempre foi un barrio
obreiro e agora vivir aquí estase a
converter nun luxo, a situación
céntrica e a proximidade ao mar
fan que sexa desexado polos
construtores” di Souto. Pasa dian-
te do cemiterio de Santo Amaro e
búscalle tamén un-
ha punta con rela-
ción ao tema do
que falamos.
Cómpre tocar ma-
deira pero son
moitos os escrito-
res que están ente-
rrados neste cam-
po que mira ao
mar. “Nin máis nin
menos que Pondal
e Curros entre eles. O enterro de
Curros din que foi a manifesta-
ción máis numerosa da Coruña,
fóra a das maletas de Nunca
Máis, claro” explica pasando po-
la porta do cemiterio de camiño á

tasca ‘AParra’, un dos moitos es-
tablecementos tradicionais que
están en activo en Monte Alto. 

Os ruídos
do Campo da Rata

Santo Amaro é un deses lugares
de “forza telúrica” do que se gaba
Monte Alto. Os outros son a Torre
de Hércules, o cárcere da Coruña

e o Campo da Ra-
ta, no que un
cromlech de Díaz
Pardo e os menhi-
res de Manolo Paz
lembran tantos re-
presaliados neste
curuto á beira do
mar. Ao monu-
mento de Díaz
Pardo incorporou-
se a fotografía dun

fusilamento neste lugar. Souto
lembra a escena de O lapis do
carpinteiro rodada sobre esta
mesma herba coa Torre de Hércu-
les como escenario e o relato é tan
vivo e a paisaxe tan impresionan-

te que até parece que renxen aín-
da os ecos dos fusís. E aquí está o
Atlántico, onde as historias se
acumulan. “O movemento obrei-
ro creou o Club de Mar de Santo
Amaro para gozar del e aquí fo-
ron pioneiros en moitos deportes
marítimos” di. Mira impresiona-
do para o mar desde o Campo da
Rata, vírase de costas, bate coa
visión dos edificios amoreados e
exclama: “Desde esta inmensida-
de vese a eclosión de vida”. Des-
te mar nacen as moitas lendas que
se contan nun barrio que, por ter,
até ten percebeiros. Deles e de
moitos mariñeiros aprendeu Sou-
to a extraordinaria toponimia de
pedras e praias deste contorno
que viviu tantas partidas para o
Gran Sol. Punta do cabalo, Soga-
doiro, Gaivoteiro... “Desde a To-
rre de Hércules vese toda a histo-
ria de Galiza” afirma, eufórico. 

En Monte Alto hai afección
ao fútbol, á música e ao antroido.
Claro está que son comúns a
moitos outros barrios, vilas e al-
deas pero ben é certo que aquí se
viven con especial entusiasmo.
Ou, polo menos, así o transmite
Xurxo Souto. “Cando Os Diplo-
máticosnaceron diciamos que A
Coruña era Monte Alto cunhas
casas ao lado. Era broma pero si
é certo que hai un especial orgu-
llo de considerarse deste barrio
que non deixa de ser resumo de
toda Galiza” di o escritor. A Xur-
xo Souto non lle faltan razóns
para vivir en Monte Alto. Teme
que o barrio perda a súa identi-
dade e se transforme pola “salva-
xe especulación” que indican
esas grúas case máis altas que a
propia Torre de Hércules. Gus-
toulle, pola contra, facer o recon-
to de escritores que viven no ba-
rrio máis literario de Galiza.♦
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Monte Alto, un barrio popular
refuxio de escritores

Bar A Parra, abaixo, O Polvorín, dúas tabernas emblemáticas do barrio.                                        Reportaxe Gráfica: A. PANARO

Guía
simbólica

■ OS KILOMBEROS. Grupo
de percusión formado por fi-
llos de galegos nacidos no
Uruguay. Especialmente rui-
dosos no fútbol.

■ DE TASCAS. En Contos da
Coruña Xurxo Souto recomen-
da un “periplo tasqueiro”. Ai
van alguns nomes: A Parra
–“para tomar viño mirando o
mar. Lugar mítico onde Manuel
Rivas coñeceu a Manu Chao”–,
o Fiuza –“indicado para tomar
polbo”–, O Campelo, O David,
Odilo –“colleiteiros do Ribei-
ro”–, Pancho –“para enterarse
de cómo anda a vendima en
Valdeorras”–, O Marco –“a pa-
rella de propietarios son un do
Bierzo e outro da Rúa”.

■ SISARGAS. Librería na
que se presta unha especial
atención á literatura galega. A
maior parte dos escritores do
barrio son tamén amigos. 

■ O ENTROIDO . O martes
de Entroido é de Monte Alto.
Como todo o barrio estas festas
son populares e foron impulsa-
das polo movemento obreiro.
Os choqueiros saen ás rúas e
mesmo en tempo de prohibi-
ción atrevíanse a traspasar a
barreira da Cidade Vella. Can-
zobre é o grande entroideiro, e
a este Deus da festa téñenlle no
barrio un monumento. 

■ SOCIEDADE CANTIGAS
DA TERRA. Coro galego por
excelencia que nace dun pro-
xecto impulsado polas Irman-
dades da Fala. 

■ A FORZA TELÚRICA . A
Torre de Hércules, o edificio
do cárcere da Coruña, o cemi-
terio de San Amaro e o Campo
da Rata. Imposíbel non sentir
un estarrecemento nalgún des-
tes espacios. 

■ OS DIPLOMÁTICOS. Leva-
ron con orgullo o nome do ba-
rrio e demostraron que se podía
facer rock en galego. Xurxo
Souto lembra a súa época co
grupo e destaca entre os seus
acertos o ter mesturado ritmos
como ninguén se atrevía. 

■ A REPICHOCA. En Beira-
mar. Local novo pero con mar-
ca propia. Xoves, venres e sá-
bados escoitánse ao vivo gaitei-
ros coñecidos e moitos das no-
vas xeracións de virtuosos. Pa-
ra Souto é unha auténtica “dis-
co-tasca” da que está ao cargo
Xavier Romai, irmán do coñe-
cido xogador de baloncesto. 

■ OS ASES DO FUTBOL. Do
barrio son Acuña –“un dos me-
llores porteiros do mundo”-,
Luís Suárez –“coñecido como
o Peseto”–, Amancio e o Spor-
ting Coruñés, con local aínda
aberto desde 1934 e pasado
sindicalista. “Moitas glorias do
Dépor naceron en Monte Alto”.

■ DOMUS E ACUARIO. Impo-
ñentes edificios produto da era
Paco Vázquez que forman tamén
parte do barrio. Xurxo Souto bo-
ta en falta as referencias ao con-
torno, en concreto, que o acuario
non teña en conta toda a riqueza
do mar que ten á porta. ♦

Máis
de vinte autores
coinciden neste
barrio popular
da Coruña.
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C.V.
O escritor Alberte Momán
(Ferrol, 1976) resultou gaña-
dor da segunda edición do
premio de literatura erótica
Narrativas Quentes, convoca-
do por Edicións Positivas. O
lobo da xente é o título da
obra gañadora, un conxunto
de relatos que teñen como fío
conductor os tabús que se
manteñen arredor do sexo. 

Alberte Momán presenta os pro-
tagonistas de O lobo da xente co-
mo seres “traumatizados por un
tabú, neste caso o sexo, que fai
que se illen” Con este fío con-
ductor que paira por todos os re-
latos do libro, acaba de gañar a
segunda edición do único premio
de narrativa erótica da nosa li-
teratura. Sen embargo, as claves
que dá o autor non deben condu-
cir a clasificar o seu libro como
literatura “psicolóxica”. “No ca-
so, por exemplo, do primeiro re-
lato que lle dá título ao libro,
existe un erotismo que o protago-
nista rexeita. O sexo está presen-
te no libro, pero aparece dun xei-
to erróneo” explica Momán. 

Será O lobo da xente, que en
breve sairá publicado por Positi-
vas, o primeiro libro de Alberte
Momán, un autor que leva xa
anos presente de distintos xeitos
no panorama literario galego. O
escritor é membro das Redes Es-
carlata e coordinador de conti-
dos da súa revista poética, parti-
cipou en numerosos recitais e

non é difícil atopar o seu nome e
a súa obra en distintas páxinas
electrónicas, entre elas, a súa pro-
pia. “Toda a miña traxectoria lite-
raria caracterízase pola sinxeleza
das formas pero tamén por un
contido palpábel que intenta que
as persoas se vexan reflectidas
nel. Gústame facer literatura do
cotián” afirma Momán. Preocú-
palle ao escritor que a súa obra
recolla “as relacións interperso-
ais, e o sexo é unha delas” di
mentres sinala que non lle apura
que o seu primeiro libro sexa pre-

cisamente de literatura erótica. 

Poesía agrícola

De Alberte Momán os círculos
literarios coñecen en especial a
súa faceta poética, á vista de
multitude de actos públicos, en
publicacións, na rede ou en li-
bros colectivos como Xuro que
nunca volverei pasar fame das
Redes Escarlata. “Para min
sempre foi importante achegar a
poesía á sociedade. Existen moi-
tos prexuízos e débense funda-

mentalmente ao descoñecemen-
to por iso considero que a inter-
net é un foro importante para
ofrecer a poesía ao público” afir-
ma Momán mentres apunta que
el mesmo introduce boa parte da
súa obra na rede. Pero a súa obra
non é só poética, de sempre es-
cribiu relatos, experimentou con
teatro e mesmo ten rematada un-
ha novela curta. Para coñecelo é
boa idea visitar a súa páxina
electrónica persoal. Alí consta
que naceu en Ferrol en 1976, que
estudiou Enxenería Técnica
Agrícola en Lugo e que ten ex-
periencia tanto como vendima-
dor nas Rías Baixas como en ca-
lidade de editor de boletíns lite-
rarios. Destes dados explica que
desde neno sentiu paixón polas
plantas e foi despois dos quince
anos cando naceu a súa vocación
literaria. Agora traballa na cons-
trución dun xardín botánico en
Vilar de Santos e matina a posi-
bilidade de facer o que el chama
“poesía agrícola”. “Recollería
inquedanzas como a de indagar
as razóns que levan a xente a
abandonar a aldea e ir á cidade,
desde un punto de vista agrario”.

O certame Narrativas Quen-
tes é a segunda vez que se convo-
ca e ten como premio a publica-
ción da obra gañadora na colec-
ción do mesmo nome de Edicións
Positivas. Na primeira edición re-
caeu no escritor Manuel Louren-
zo González con Infidelicidades
sendo tamén galardoado Francis-
co Castro por Xeografías.♦

Alberte Momán
gaña o Narrativas Quentes
Positivas publicará o primeiro libro do escritor

Alberte Momán.

Borrell,
Trías e
Savater en
Mondariz

A.N.T.
Dos días 22 a 26 de setem-
bro celebraranse en Mon-
dariz Balneario a primeira
edición dos Encontros no
Atlántico, organizados pola
Fundación Carlos Casares.
Darío Valcárcel, Gema
Martín Muñoz, Darío Villa-
nueva, Fernando Savater,
Eugenio Trías, Josep Bo-
rrell son algúns dos prota-
gonistas desta reunión que
nace con carácter de encon-
tro bianual. 

“Espacio para a refle-
xión compartida, libre, críti-
ca e cordial, entre persoas
intelixentes e informadas,
procedentes de distintas áre-
as ideolóxicas e políticas”.
Así presenta a Fundación
Carlos Casares os primeiros
Encontros no Atlántico que
nacen coa idea de responde-
ren á herdanza do talante
“aberto e dialogante” do es-
critor. A participar nos catro
días de debates están convi-
dado numerosos intelectuais
que asistirán ás sesións que
se celebrarán en Mondariz
Balneario. Ademais de va-
rios actos culturais e de pro-
tocolo do propio encontro, o
groso do programa artéllase
en función de seis charlas te-
máticas que darán lugar a
debates cos que se quere
“contribuír ao intercambio
intelectual e ao enriquece-
mento da relación entre Ga-
licia e o mundo global”. Da-
río Valcárcel, cunha inter-
vención na que se analizan
as relacións internacionais
despois do Irak, Gema Ma-
rín Muñoz cunha conferen-
cia sobre o islamismo e a se-
cularización e Josep Borrel
coa súa visión de Europa na
sociedade global completan
o programa do martes 23 de
setembro. A conferencia de
Darío Villanueva titulada
“Literaturas e civilizacións”
será o eixo da seguinte xor-
nada na que os convidados
participarán dun itinerario
por Vigo coa visita aos seus
museos. Dous filósofos, Eu-
genio Trías e Fernando Sa-
vater, divídense a xornada
do xoves, último día de de-
bates antes do acto de clau-
sura que terá lugar o venres,
26 de setembro. ♦

Fernando Savater.



Títulos: Mitos e memorias / Vinte cadernos.
Autor: Darío Xohán Cabana.
Edita: Galaxia.

Fondamente agardada era a re-
entré de Darío X. Cabana. Nin-
gunha literatura leva completa-
mente ben iso de prescindir no
cadro de novidades das súas me-
llores figuras. Nel todo dá a im-
presión de fluir coa naturalidade
da fonte, unha das caracterís-
ticas máis engaiolantes da súa
escrita consis-
te en trasladar-
nos, coa sinxe-
leza do que se
fai todos os dí-
as, o que nou-
tros autores
soaría rebus-
cado e preten-
cioso. E, con
todo, estamos
seguros de que
o mellor título
seu está por
chegar, aínda
contando xa
cun corpus li-
terario envexábel, tanto na prosa
como na poesía. Velaí se había
razóns para agardar, polo seu re-
torno. Retorno que se produce
con dous títulos. Un, Vinte ca-
dernos,onde recolle poesía pa-
sada, e outro, Mitos e memorias,
onde se xuntan nove relatos.

Os nove relatos de Mitos e
memorias, levan tal título por-
que o memorialismo está pre-
sente en moitos e porque neles
se tecen accións que teñen que
ver con algunha sorte de mitolo-
xía. Non se trata de recrear de-
terminadas pasaxes mitolóxi-
cas, senón de empregalas para
construír discursos formativos
(mesmo se podería dicir exem-
plares), pois van máis alá da ac-
ción pola acción e agachan al-

gunha mensaxe froito da análise
da persoa (de agora e hoxe),
desde o seu eu individual ao seu
nós social, suxestión habilmen-
te (des)enmascarada, que se lle
deixa ver ao leitor, sen dogma-
tismos, para que sexa el mesmo
quen elabore a conclusión.

Os dous primeiros relatos
(“A illa” e “Cerco de ferro”) en-
cetan a corrente memorialista,
estratexia narrativa que moi ben
lle acae ao estilo grave e reman-
sado de que tanto gusta Darío X.
Cabana. Mais, nun coma no ou-
tro decántase por períodos que
tenden máis á concisión que á
análise, como sei se fai nos res-
tantes, onde brilla en toda a in-
tensidade a prosa chea de mati-
ces, arborada nese dominio léxi-
co asombroso, nesa lingua ricaz
que foi sempre distintivo seu.
Relatos, ambos, fragmentarios,
que non fractais, construídos a
base de unidades narrativas que

tenden á brevidade, un proceder
que se repetirá ao longo do vo-
lume. Á descuberta de Irlanda e
ao suceso do monte Medulio,
segue a capitulación de Martiño
de Dume, que despois de loitar
con todas as armas dispoñíbeis
contra Prisciliano, non lle queda
outra senón facer peregrinación
a Santiago, render homenaxe a
quen mandara decapitar. E é que
non é ben ir contra as cousas
propias dunha terra, dun pobo,
mensaxe final do relato, á que
chega o lector, aqui como nos
demais, por deducción, nunca
por declaración, que anularía a
súa participación e volvería os
relatos máis pobres.

A aprendizaxe atopámola en
“Anos de aprendizaxe”, cunha
personaxe principal protagonista
en actos de revolta social é un re-
lato no que Darío se deleita xo-
gando, pero sen que perdan a
transparencia, cos topónimos.

Da mesma maneira que en “O
rescate”, o seguinte, os nomes
das personaxes fan ben patente o
aceno ferriniano que tantas veces
se acha na súa escrita. Con “A
prisión” chega o tema do labirin-
to (do labirinto de fóra, pero ta-
mén do labirinto interior, as per-
sonaxes de Darío X. Cabana
nunca son planas), do conflito
entre soño e realidade, dunha an-
gustia perfectamente contaxiada
polo texto. Inmediatamente an-
tes que o lirismo de “A ruína”.
Ao que segue “Retorno a Saor”,
ou como un se pode volver ciza-
ña. E para o remate escolleu “O
caldeiro”, que fai referencia a un
conto da mitoloxía celta, no que
Bran lle ofrece a Matholwch (rei
de Irlanda), en desagravio, un
caldeiro que ten a propiedade de
devolver a vida aos guerreiros
mortos, que se volven autómatas
terríbeis e mudos. Para nós, o
mellor relato do volume, por ser
o mais complexo (cun hábil xo-
go de simbolismos) e tamén o
máis completo. Dividido en tre-
ce breves capitulos, advirte que
buscar solucións desprezando o
coñecemento dos antigos só con-
duce ao desastre, e remata exem-
plificando a ditadura total.

Mais para que a celebración
de reencontro sexa total, Xerais
dá a luz tamén un volume que
recolle a poesía pasada de Darío
X. Cabana. Vinte cadernos, pro-
logado por Moncha Fuentes, é
unha auténtica festa para os
amantes da poesía, non en balde
Darío é, tamén, un dos mellores
poetas da nosa historia literaria.
Un título imprescindíbel e unha
excelente idea que evitará ter-
mos que andar procurando por
aquí ou por alá este ou aquel tí-
tulo malo de localizar.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Versos do
Rexurdimento
Os Calaicos, Mágoase Follas
ao vento, de Florencio
Vaamonde e Poesía, de
Marcial
Valladares,
son os últi-
mos
volumes pu-
blicados po-
la Biblioteca
das Letras
Galegas, de
Xerais.
Versos do
Rexurdimento
que combinan a
épica propia da
literatura
decimonónica
–que honra as
fazañas dos de-
vanceiros ao
contrapoñelas co ocaso dos
anos contemporánes á escrita–
co ambiente lírico, evocador da
riqueza paisaxística de Galiza e
das súas xentes. Oportunidade
para lembrar un labor de
recolleita e maduración do
galego escrito.♦

Relatos premiados
Espiral Maior edita De soños
e memorias, recompilación
dos relatos galardoados no
Certame de Narracións Breves
‘Manuel Murguía’, que
convoca o Concello de
Arteixo desde o 2000 até o
2002. As
obras publi-
cadas son A
fervenza, de
Xosé Luís
Vázquez So-
moza, As flo-
res en Irlan-
da, de Xosé
Carlos Canei-
ro, Mares de
xabre, de Ro-
sa Aneiros,
Palamades e a besta ladrado-
ra, de Xosé Luís Martínez Pe-
reiro, A flor perfeita, de
Emma Pedreira e Soñar
pedras con fútbol, de Daniel
Asorei. Canteiras de autores
xa ben recoñecíbeis.♦

Brincadeira
romántica
Francisco Gomes de Amorim
é un dos autores teatrais máis
senlleiros da historia da litera-
tura portuguesa. Figados de
tigre. Paródia de

melodramas,
unha obra
que trata con
sarcasmo a
teima de
escribir
dramas
lacrimóxenos na época do ro-
mantismo. Nesta edición da
Biblioteca Francisco Pillado
Mayor, do Departamento de
Galego-Portugués da Univer-
sidade da Coruña, dirixida por
Carme Fernández Pérez-San-
julián inscríbese no seu
contexto histórico.♦

Brilla
en toda a
intensidade
a prosa
chea de
matices,
arborada
nese
dominio
léxico
asombroso.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. H2OIL .
Varios Autores.
Colectivo Chapapote.

2. ANXOS DE GARDA.
Anxos Sumai.
A Nosa Terra.

3. RELATOS MARIÑEIROS .
Xosé Neira Vilas.
Xerais.

4. CUARTETO CON PIANO .
Xosé Manuel Villanueva.
Xerais.

5. A ESTRAÑA ESTRELA .
Xabier López López.
Galaxia.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. NO PAÍS DO NUNCA MÁIS.
Xurxo Lobato.
Galaxia.

2. NUNCA MÁIS.
GALIZA Á INTEMPERIE .

Suso de Toro.
Xerais.

3. NUNCA MÁIS.
A VOZ DA CIDADANÍA .            

Xavier Paz-Alba Vázquez (Dir.).
Difusora.

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

5. FORMACIÓN DO NACIONALIS -
MO GAL . CONTEMPORÁNEO.

Manuel Fdez. Baz. 
Laiovento.

Tabela das letras

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

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

O retorno de Darío X. Cabana
Presenta un libro de relatos e a poesía completa

Darío Xohán Cabana.                                                                               A.N.T.

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
A NOSA TERRA
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Título: Viaxe ao Maluco.
Autor: Xosé Agrelo Hermo.
Edita: Toxosoutos.

O mestre noiés Xosé Agrelo é
posuídor dunha longa traxec-
toria no eido da escrita, no-
meadamente adicada ao tea-
tro coa fundación do grupo

Candea, co obxectivo de facer
teatro en galego que incluía a
representación dos clásicos da
nosa lingua con obras da súa
autoría: Noite de lobos, Metá e
metá, O mestre,...que se ato-
pan recollidas en Candea 70
(Tres pezas teatrais). Esta adi-
cación teatral combinouna coa
sua outra vocación, a narrati-
va. No 1972 foi gañador do IV
Concurso de Contos O Facho
con O espantapaxaros, agasa-
llounos tamén a novela Os se-
te coitelos e este ano adicouse
á figura do seu amigo Antón
Avilés de Taramancos, coa
edición dunha biografía publi-
cada pola Editorial Toxosou-
tos na súa colección Fasquía e
o libro en colaboración con Pi-
lar Sanpedro Aproximación di-
dáctica á obra de Antón Avilés
de Taramancos.

A escrita de Xosé Agrelo
abrangue todos os eidos, Noia.
Porto de Compostela é un co-
mic que nace da súa pluma e
dos debuxos de Xosé Luís Vei-
ras Manteiga que é o autor das
ilustracións da última obra des-
te mestre noiés que nos mergu-
lla na aventura de compartir a
leitura do diario do grumete
ilustrado, Antón de Noia, resi-
dente na Fanequeira, que narra
as súas experiencias ao lado do
grande maruxo portugués Fer-
nando de Magalhães e o seu
periplo de abrir unha ruta cara
ás illas das especies. 

En Viaxe ao Malucomere-
cente ex aequodo Premio
“Avilés de Taramancos” de re-
lato de aventuras 2003 xunto
á obra de Francisco Antonio
Vidal, O botín da inmortali-
dade, o autor cun estilo sinxe-
lo e ameno prende no lector
sen esquecer un didactismo
vocacional reflectido nos da-
tos, feitos históricos e etno-
gráficos que salferen a narra-
ción combinando con especial
acerto co pulso vital, persoal e
intelectual do protagonista
que fai da historia deste gru-

mete noiés un punto de re-
ferencia na novela de aventu-
ras que parece que está a vivir
un rexurdimento dende a pu-

blicación de Morning Starde
Xosé Miranda.♦

XOSÉ M. FREIRE

Murguía
Revista galega
de historia

Nº 1. Maio-agosto de 2003. Prezo 9 euros.
Dirixe: Uxío-Breogán Diéguez.
Edita: Asociación Galega de Historiadores.

Esta nova publicación permite a
recolleita de investigacións de
diferentes disciplinas

relacionadas
coa historia.
Neste
primeiro nú-
mero Xosé
Estévez pes-
cuda na estir-
pe vasca dos
Murguía. Anxo Collarte estuda
o cooperativismo agropecuario
no franquismo en Ourense. Ale-
xandra Cabana describe un pa-
zo do século XV, a Casa Gótica
de Ludeiro. Inclúese unha
entrevista con Avelino Pousa
Antelo, presidente da
Fundación Castelao.♦

Criteiros
Nº 2. Xullo de 2003. 
Dirixe: Federico Cocho.
Edita: Fundación Instituto de Estudios Polí-
ticos y Sociales.

Josep Borrell dá a súa versión
sobre a Convención Europea;
Isabel Novo relata aspectos bá-
sicos sobre a política europea
de transportes; Rafael Nájera
repasa o concepto de saúde pú-
blica e
Lisandro Pé-
rez dá conta
do aumento
da poboación
hispana nos
EE UU.
Inclúense
tamén neste
número
artigos de Xo-
sé Manuel Ro-
mai Beccaría, Xaime
Rodríguez-Arana, Enrique Igle-
sias, Fernando González Laxe,
Antonio Erias, Xoán Ramón
Doldán e Luís Espada.♦

Análise
Empresarial
Revista de economía e
ciencias sociais

Nº 33. Xaneiro de 2003. Prezo 4,50 euros.
Dirixe: Afonso Ribas.
Edita: Unipro.

Inclúense artigos de Joseph Sti-
glitz, Rui
Namorado
Rosa,
Manuel Soto
Castiñeira,
Theotonio
dos Santos,
Claudio
López Garri-
do, Fernando
Barbeito,
Vicente
López, Ángeles López, Paula
Vázquez, Ángel Ferreira, Emi-
lio Ruzo, Sara Fernández,
Isabel Neira, Gustavo Luca de
Tena, Nemésio Barxa e Robert
Went. Ademais, hai unha decla-
ración ao redor da xustiza
global, de Attac.♦

Agrelo pásase á aventura
A historia dun grumete na expedición de Magalhães

Manuel Antonio, con De catro a
catro, conformou, máis que unha
vangarda imposíbel, unha sec-
ción autónoma na poesía galega
do século XX. Sección autóno-
ma que non tivo discípulos nin
seguidores. Até hai uns meses, en
que apareceu Onde viven os sa-
queadores de naufraxios, de
Xurxo Alonso (1956), VI premio
Johán Carballeira (Coruña, Espi-
ral Maior, 2002).

O libro consta de 29 poemas,
30 se se considera o primeiro,
“Poema índi-
ce”, composto
cos títulos dos
outros poemas.
Mais tamén se
pode pensar
que todos os
poemas confor-
man un só, pois
de tal maneira
se pode ler. Nos
poemas de Xur-
xo Alonso nóta-
se a pegada do
rianxeiro, máis non é unha pega-
da imitativa, senón que recollen-
do a herdanza ou desafío do poe-
ta de Viladomar, tenta ir alén.
Alén no sentido que non se pode
escribir poesía igual que hai case
90 anos: sería un falso pastiche. 

En Onde viven...salienta un-
ha escrita nobre, vigorosa, que

non transloce ambigüidade nin-
gunha nin transfondo. Unha po-
esía que deita un pensamento ra-
cionalizante e realista. No libro
danse cita mar e xente do mar
–no mar ou en terra– e unha von-
tade de ser intelixíbel, de expre-
sar asuntos que teñan repercu-
sión na maioría e cuxa linguaxe,
coloquial, sen rebaixarse en nin-
gún momento, evita hermetis-
mos e ambigüidades. Se ben se
nota a pegada de vangardas dos
anos 20 do pasado século, Alon-
so procura unhas solucións de
linguaxe e estrutura diferentes. 

Poesía de notorio carácter
narrativo, memoria e lenda, hu-
mor e melancolía, xogo e medi-
tación, transparentan a grandeza
e as miserias das xentes e dan
unha total unidade aos poemas.

Hai belos poemas, “Vagare-
mos polos diques dos ausen-
tes” (o máis manuelantoniano
de todos), o que dá o título ao
libro, etc., só un, talvez, sobra,
pola súa baixa calidade, “Todas
as linguas que devalan...”.

Un bon inicio, mais cómpre
esperar novas entregas de Xurxo
Alonso para poder dicir unha úl-
tima palabra, pois non é o mes-
mo un primeiro libro dun poeta
de 19 anos que o dun de 46.♦

X.G.G.

Xurxo Alonso,
na esteira de Manuel Antonio?

Salienta
unha
escrita
nobre,
vigorosa,
que non
transloce
ambigüi-
dade.

Xosé Agrelo Hermo.



CARME VIDAL

Como son eses arquitectos
que plasman a modernidade
nos seus proxectos?

Son profesionais que, malia
non viaxaren moito, tiñan moi
boas bibliotecas e estaban moi
informados do que acontecía.
Hai un grupo que levaba xa
anos na profesión pero que se
achegan á causa moderna e sa-
ben reflectir o ambiente da Re-
pública e outros máis novos que
chegan das escolas de Madrid e
Barcelona xa con ganas de re-
novación. Coa guerra do 36 to-
do cambia. Os menos sospeito-
sos puideron seguir traballado
nesa liña nos anos 38, 39 e in-
cluso 40 pero logo xa se cortou
de xeito brutal porque a arqui-
tectura moderna identificábase

coa ideoloxía de esquerdas. Por
exemplo, a un coñecido do meu
avó de Vigo acusábano de ter
unha casa roxa porque tiña a cu-
berta plana. Tamén en Vigo está
o edificio Albo dos arquitectos
Castro e Alonso, na esquina de
Gran Vía con Urzaiz, que é moi
curioso, ten frontóns partidos, a
Victoria de Samotracia e colum-
nas dóricas abaixo. Se se lle
quitan eses elementos queda un
edificio racionalista pero todo
iso se engadía para facer aceptá-
bel a arquitectura moderna.  

A arquitectura era entón
perigosa?

Sempre o foi. Toda a arte ten
unha compoñente ideolóxica. O
que acontece é que a maior par-
te das cousas que hai nas cida-
des non son arquitectura senón
construción, como non todos os

textos escritos son literatura. Na
época da República fíxose unha
arquitectura estupenda pero ta-
mén gracias a unha sociedade
disposta a facer e deixar facer. 

Quen promove esa reno-
vación?

Sempre ten unha orixe pri-
vada. Hai algunha obra institu-
cional pero son moi poucas. En
Galiza non existe unha cantida-
de representativa de arquitectu-
ra pública até a democracia.
Nas cidades galegas fixéronse
moitos edificios amparados na
lei do ministro Salmón que in-
centivaba fiscalmente a constru-
ción de casas que se dedicaran a
alugueres económicos. Moitos
deses edificios eran ocasión pa-
ra a experimentación. 

Esa arquitectura entra
pola burguesía?

Non, moitos deles estarían
encantados cunha arquitectura
histórica. A aspiración dunha
burguesía que nalgún caso era
ilustrada era o mundo cosmo-
polita e sofisticado das grandes
cidades europeas ou america-
nas. Querían converter Vigo ou
A Coruña en cidades. Os arqui-
tectos podían traducir esas as-
piracións e fano engadindo
poucas novidades funcionais e
construtivas. As veces empre-
gábanse materiais novos como
formigón e aceiro con técnicas
de toda a vida ou materiais tra-
dicionais con sistemas novos,
por exemplo, en Vigo, pedra
con aplacado. A gran contribu-
ción foi a imaxe, a forma, a
composición das fachadas. Un-
ha das fontes de inspiración era
a arquitectura que se facía en

París, a de Le Corbusier pare-
cía aquí xa máis áspera. 

Tiñan medo a ser dema-
siado modernos?

Non, en absoluto. Hai dous
exemplos moi ilustrativos da
gran modernidade que tiñan os
arquitectos galegos. Un é a casi-
lla-biblioteca de Antonio Tenrei-
ro nos xardíns de Méndez Núñez
da Coruña que é un edificio fan-
tástico hoxe case desfigurado.
Trátase dunha auténtica aposta
que recolle de forma didáctica e
moi intelixente as propostas das
vangardas. Desde o xardín ten
conformación de palacete e des-
de o mar de barco. É case un ma-
nifesto cheo de referencias. Ou-
tro que tamén está irrecoñecíbel
é a Escola de Traballo de Lugo,
hoxe Instituto Xoán Montes. Es-
te edificio tiña no proxecto as cu-
bertas planas e estaba previsto
que tivera unha capa de terra ve-
xetal. Na memoria arguméntase
que serviría para que os alumnos
fixeran as súas prácticas e tamén
de illante térmico. No interior le-
vaba unha piscina para que os
nenos fixesen deporte. As pisci-
nas foron moi importantes na ar-
quitectura da República. 

Que opinaba o galeguismo
destes proxectos racionalistas?

O nacionalismo galego
apostou moi forte pola figura-
ción porque tiña unha mensaxe
que transmitir e precisaba de-
ses elementos. Por outra parte
era significativa a opinión dos
máis grandes intelectuais da
época sobre o cubismo. Caste-
lao ridiculízao, di que non vai
co noso espírito. O que aconte-
ce é que ese suposto espírito
nacional non ten ningunha pro-
posta en arquitectura que non
sexan as nostalxias románicas
ou barrocas, que son as nosas
referencias historicistas. 

Dá a impresión de que exis-
ten exemplos de construcións
racionalistas urbanas pero que
non é un estilo hexemónico. 

Todo o que neses anos se fai
en arquitectura é racionalismo.
Queda algún exemplo nostálxi-
co de Gómez Roman pero sem-
pre que sexa obra de autor vai
ser racionalista desde a constru-
ción máis modesta á máis ambi-
ciosa. O que pasa é que o cons-
truído neses anos é pouco. O pri-
meiro que se construíu recoñeci-
belmente moderno é un edificio
do ano 1930 na Coruña e en Vi-
go no 1933. Durou poucos anos
e con grandes problemas econó-
micos. Coa chegada da Repúbli-
ca no mundo urbano, a xente re-
clamaba modernidade. No ar-
quivo de Vigo, poño por caso,
atopei un artefacto publicitario
para a Porta do Sol que era unha
peza de aceiro de doce metros
de alto que tiña enriba unha
enorme caixa cunha peza de
cristal para proxectar dioramas.
Era un espectáculo tecnolóxico
de luz incribelmente moderno. 

Quedaron moitos proxec-
tos sen desenvolver?

A meirande parte, porque
son anos moi fértiles creativa-
mente mais o proceso da arqui-
tectura é longo e precisa dou-
tros elementos. Un proxecto
boísimo que non se construíu
foi a Casa do Pobo de Ferrol de
José Caridad Mateo. 
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Fernando Agrasar
‘A arquitectura moderna
identificábase coa ideoloxía de esquerdas’

Tamén os edificios
mostraban a

modernidade da
República. Para

Fernando Agrasar,
arquitecto e profesor

da Escola de
Arquitectura da

Universidade da
Coruña, non é difícil

identificar as
construcións co

tempo no que
naceron, delimitar o
corte brutal entre o

racionalismo
republicano ou o

historicismo
franquista. Fernando

Agrasar acaba de
publicar Vangarda e

tradición. A
arquitectura da

primeira
modernidade en

Galicia (COAG), un
libro que analiza

proxectos e
construcións dos

anos trinta, algunhas
xa desaparecidas e

outras á vista en
cidades ou vilas.

A. PANARO
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Neses anos a arquitectura
galega está ao día?

Claro que si. Esa idea de que
aquí chega todo tarde é unha vi-
sión instalada do franquismo. É
unha especie de complexo de
país non conectado co mundo.
Ter unha cultura propia é impor-
tante porque se algún valor ten a
arquitectura destes anos é mes-
turar novidades das vangardas
europeas con elementos propios,
até tal punto que non é a mesma
a arquitectura moderna que se
fai na Coruña que en Vigo. Na
Coruña non hai arquitectura en
pedra e Vigo está chea dela. A
solución de esquinas racionalis-
tas na Coruña é afiada e ten que
ver coa composición tradicional
das galerías do XIX cando en to-
do o estado son esquinas curvas,
moi amplas. 

Nese sentido, pódese entón
falar de arquitectura galega?

No libro está claro. Un dos
cometidos é mostrar os elemen-
tos diferenciadores dunha arqui-
tectura que ten moito de fóra pe-
ro tamén un carácter propio. Al-
gúns son riscos positivos e ou-
tros non, por exemplo, funcio-
nalmente non engade nada.♦

O Concello de Bueu, desexoso de honra-la figura de Xosé Gómez de la Cueva,
máis coñecido como Johán Carballeira, e asemade interesado no fomento da

cultura literaria en xeral, convoca a 

VIII EDICIÓN DO PREMIO DE POESÍA
JOHÁN CARBALLEIRA DE BUEU

B A S E S

1) Poderán concorrer a el todas as
autoras e autores que presenten os
seus orixinais escritos en lingua ga-
lega e que non tivesen gañado nin-
gunha das anteriores convocatorias
do premio. Os textos terán que ser
inéditos e non estar premiados ante-
riormente en calquer outro concurso
de poesía. A súa extensión deberá
superar os 400 versos.

2) Presentaranse cinco copias en
tamaño folio, mecanografadas a du-
plo espazo e asinadas con pseudóni-
mo ou lema. Xunto coas copias ache-
garase un sobre pecho no que consta-
rán os datos persoais do autor.

3) As obras remitiranse, sen remite
identificador, á Casa da Cultura: Ra-
mal dos Galos s/n, 36930, Bueu (Pon-
tevedra), facendo constar no exterior
do sobre “VIII Edición do premio de
Poesía Johán Carballeira”.

4) O prazo de presentación dos ori-
xinais remata o 31 de outubro de 2003.

5) O premio terá unha dotación
única de 1.500 euros, podendo ser de-
clarado deserto.

6) O Xurado estará composto por
cinco membros escollidos entre di-
ferentes figuras relacionadas co
mundo da literatura galega, e máis
un secretario, con voz e sen voto, en
representación da Corporación Mu-
nicipal.

7) A decicisión do xurado anun-
ciarase a través dos medios de co-
municación no transcurso da sema-
na anterior á entrega do premio, que
terá lugar o día 27 de decembro de
2003, ás 12 horas, no Salón de Ple-
nos do Concello.

8) O Concello de Bueu resérvase,
durante un ano, os dereitos de publi-
cación da obra premiada en todas as
linguas do Estado. Neste sentido, o
autor ou autora renuncia a favor do
Concello, na 1ª edición, a calquera
tipo de remuneracón polos seus de-
reitos de autor.

9) A participación nesta convoca-
toria implica a aceptación das nor-
mas contidas nas presentes Bases,
así como a decisión do xurado, que
será inapelábel.

BASES DO II PREMIO DE XORNALISMO
“JOHÁN CARBALLEIRA”

O Concello de Bueu e a Asociación Cultural
“Amigos de Johán Carballeira” convocan o II Premio de Xornalismo

“Johán Carballeira”,
que se rexerá polas seguintes bases:

1) O certame está aberto a traballos
enmarcados en calquera xénero pe-
riodístico, publicados con sintura ou
pseudónimo, entre o 1 de xaneiro e o
31 de outubro de 2002, ambas as dú-
as datas incluidas, e escritos en gale-
go ou castelán.

2) A temática dos traballos pre-
sentados é libre, se ben obrigatoria-
mente deberá gardar relación con
calquera aspecto da realidade, a cul-
tura, a historia, a economía ou a so-
ciedade de Galicia, dos/das gale-
gos/as ou calquera das súas cidades,
vilas ou lugares.

3) Aceptaranse un máximo de dous
traballos por autor/a. De cada traballo
teñen que presentarse un orixinal e
cinco fotocopias da páxina ou páxi-
nas completas da revista ou xornal
que acolleu a súa publicación e que
conteña a data correspondente.

4) Os traballos deben remitirse nun
sobre pecho á: Casa do Concello, R/
Eduardo Vincenti s/n, 36930, Bueu
(Pontevedra). No exterior do sobre
deberá figurar “II Premio de Xorna-

lismo Johán Carballeira”. No interior
do sobre, ademais dos traballos, ache-
garase unha plica co enderezo e o te-
léfono do/a autor/a.

5.) Establécese un premio único
que terá unha dotación económica de
3.000 euros.

6.) O prazo limite para a recepción
de todos os traballos que participen
neste certame pecha o día 4 de no-
vembro de 2002.

7.) O xurado cualificador estará in-
tegrado por releventes personalidades
do mundo periodístico e literario.

8.) O Concello de Bueu resérvase o
dereito de reprodución dos traballos
premiados, así como de calquera ou-
tro presentado ao certame, na forma e
medio que estime máis conveniente,
aínda que incluíndo sempre o nome
de cada autor/a.

9.) O fallo do xurado farase públi-
co ao longo do mes de decembro do
2002, no transcurso dun dos actos que
forman parte da conmemoración do
Centenario do nacemento de Johán
Carballeira.

Estase a ter consideración da
riqueza cultural destes edifi-
cios? Están conservados?

Esta arquitectura está moi
mal conservada e moi agredida.
Traballei nos arquivos e no de
Pontevedra desapareceu toda a
documentación porque na pos-
guerra chegara unha orde do mi-
nisterio para que se mandasen os
expedientes de menos valor para

escribir polo reverso. Así desa-
pareceu de Pontevedra a arqui-
tectura máis recente que foi dar
nas estufas dos ministerios. Dos
edificios tiráronse moitos porque
por unha parte ocupaban posi-
cións centrais nas cidades e, por
outra, neste país non se lle dá va-
lor a nada que non sexa pedra.
Na Coruña temos o exemplo do
estado e da reforma tola que se

lle fixo a un edificio como o
mercado de Santo Agustín.
Cómpre tomar conciencia disto
porque se seguimos así teremos
patrimonio románico, barroco ou
renacentista pero non moderno.  

E despois do golpe militar?
Na posguerra non se cons-

trúe e durante toda a etapa fran-
quista o réxime quere que a ar-
quitectura traduza ideoloxía. Re-

córrese a unha visión folclórica
do mundo rural e ao historicis-
mo. O Banco de España na pra-
za de Praterías de Santiago é dos
anos corenta e está cheo de capi-
teis. A fins dos cincuenta e co-
mezos dos sesenta hai unha no-
va xeración de arquitectos, que
exemplifica Xosé Bar Boo, e
unha incorporación moi brusca e
minoritaria á modernidade.♦

‘Podemos manter o  patrimonio
románico ou barroco e perder o moderno’

‘Tiveron
que se
adaptar ao
franquismo
ou marchar’
Que foi deses arquitectos
que levaron aos edificios o
entusiasmo republicano na
modernidade?

Algúns como Xosé Cari-
dad Mateo exiliáronse porque
xogaban a vida e outros foron
vítimas da represión, como
Eloi Maquieira, que morreu
cuns corenta e pico anos por
causas naturais pero desfeito
polo que pasaba. Moitos adap-
táronse á situación e serviron
aos intereses do momento.
Tenreiro era galeguista e repu-
blicano, estivo depurado uns
cantos anos e logo fixo o que
estaba aceptado, historicismo.
Castro asociouse con Alonso e
fixeron o mesmo para sobrevi-
vir. A obra republicana destes
arquitectos é tan pequena e
coutada que sucumbe pola ac-
tuación posterior.

Cal é o nome principal?
A min paréceme moi intre-

sante Xosé Caridad Mateo, pero
fixo moi poucas cousas.  

As cidades terían sido moi
distintas. 

Non só pola calidade a ar-
quitectura senón polo que su-
poñía a República. As cidades
só poden estar ben planifica-
das con ideas progresistas,
necesítanse políticas que po-
ñan o ben común en primeiro

Biblioteca dos xardíns de
Méndez Núñez na Coruña,
proxecto de A. Tenreiro de 1933.
Á dereita, gasolineira
en Catro Camiños (A Coruña),
de Tenreiro e Estellés,
obra de 1934.

Abaixo, edificio na rúa da Oliva, esquina a Riestra, en
Pontevedra, obra de Emilio Quiroga. Moitos propietarios non

atenden a súa obriga de conservación dos edificios.

Alzado principal do edificio Curbera, na Avenida de
García Barbón 30 de Vigo, de Francisco Castro

Represas, do ano 1939



A.N.T.
O Festival de Teatro Cómi-
co de Cangas chega aos vin-
te anos. Dúas décadas facen-
do sorrir os morracenses.

Vinte anos nos que a Mostra
Internacional de Teatro Cómi-
co e Festivo se converteu en re-
ferente dun xénero teatral que
coñece un abano de múltiples
perspectivas. Vinte anos nos
que, setembro tras setembro,
pasaron por Cangas máis de
dúascentas compañías e gru-
pos, máis de douscentos espec-
táculos de distintos países. E
non só iso. Cursiños, encon-
tros, debates, actividades para-
lelas e premios configuran un-
ha mostra que se caracteriza
polo clima teatral que se xera
na vila. Durante uns días o tea-
tro “toma” a vida cotiá.

Esta fórmula feliz de mestu-
rar espazos teatrais con rúas e
prazas e locais alternativos, de
programar “teatro para adultos”
e máis “teatro para nenos”
(quen dá trazado no noso inte-
rior esa fronteira?), de mostrar
distintas plasmacións dun xéne-
ro en por el xa ben variado, de
lle achegar ao público o labor
teatral de diferentes países, de-
mostrouse válida e merecería o
apoio decidido das institucións.
Pero o teatro é crítico, é por de-
finición incómodo para o poder. 

E a Mostra de Cangas, nisto
do apoio institucional, non é un-
ha excepción no panorama tea-
tral galego. Vinte anos de atran-
cos e dificultades que só se su-
peraron gracias á tenacidade
dos organizadores, agrupados
na asociación Xiria. Falta de
axuda económica suficiente,
falta de locais axeitados, falta
de axilidade da xestión pública
suplidas polo entusiasmo do
que alguén denominou “o vo-
luntariado cultural”. O que dá o
paso e traballa cando os orga-
nismos que teñen esa obriga
non cumpren o seu cometido.

Só este bo facer dos organi-
zadores e o feito de saberen en-
raizar a Mostra no seu arredor
implicando na súa axuda pobo-
ación e empresas da zona, ex-
plican a súa continuidade. Ho-
xe a Mostra é sentida polos
cangueses e morracenses como
unha peza importante do seu
patrimonio cultural.

E a vixésima Mostra volveu
pasar cumpridamente o nivel da
dignidade. Tras o pregón de
Berta Ojea, actriz galega insta-
lada en Madrid que impartiu
durante a semana un curso, un-
ha ducia de compañías (ollo, no
Teatro un só actor ou actriz fai
o milagre de ser unha compañía
e de acompañarnos igual que
un grupo!) presentaron os seus
espectáculos. No Auditorio,
Ángel Pavlosky, o arxentino
afincado en Barcelona; o grupo
galego Teatro do Morcego,

Nancho Novo, outro galego
afincado en Madrid, a compa-
ñía mexicana Corral de Come-
dias, de Querétaro, e os madri-
leños de Teatro el Cruce, Pro-
ducción Teatral Marcelino Her-
nández Campillo e mais Yllana.
Na rúa e en locais alternativos
Teatro Catro e Medio, Teatro
Bruto, e Carlos Psicofónico, os
tres de Galiza, Psicosis Gonzá-
lez, de Arxentina
e mais Tragale-
guas, de Madrid.
Excesivo peso
madrileño no
programa  se o
comparamos cos
de anteriores edi-
cións, nas que se
daba un amplio
abano de comuni-
dades do Estado,
a presencia portu-
guesa e mesmo
dalgún grupo de
fóra da Península.
Cómpre retomar
ese criterio, tan
definitorio da Mostra de Can-
gas.

E outra opinión máis. Du-
rante estes vinte anos formouse
un público teatral bastante am-
plo que –fóra tópicos– ten ca-
pacidade crítica e amor ao tea-
tro como para que o programa
se vaia á facilidade de primar o
máis coñecido polo gran públi-
co por participaren os actores e
actrices en filmes de cinema,
en series de televisión ou en
emisións de radio. Está ben
pensar en atraer público novo,
pero sen conceder a primacía
ao criterio “comercial” e dar de
lado ao público máis identifi-
cado co teatro. Ás veces acába-
se provocando que este, o seu
público “natural”, se arrede.

A calidade media do pro-

grama deste ano foi bastante
aceptable. Pavlosky, a pesar
dunha incidencia técnica que
estivo a piques de frustrar a re-
presentación, deu conectado co
público co espectáculo “¡Oíd,
mortales!”.”El Cruce” –nunha
obra nada cómica nin festiva,
“La noche del oso”– presentou
unha dura problemática da mo-
cidade urbana. Producción

Marcelino etc.
unha transposi-
ción (ou “restau-
ración da autén-
tica”, vai ti sa-
ber) da “Car-
men” de Bizet,
con gran virtuo-
simo no canto e
no traballo acto-
ral.  Nancho No-
vo, en “Defen-
diendo al caver-
nícola” –obra
que debeu repe-
tir no domingo
ante a cantidade
de xente que

quedara sen vela– unha visión
simpática da “guerra dos se-
xos”. Teatro do Morcego puxo
en escena, con nostálxica músi-
ca italiana en directo, “A gran
ilusión”, unha montaxe que ha
de gañar ao rodala. E o Corral
de Comedias de Querétaro con
“Se casó Tacho con Tencha la
del ocho”, converteu o Audito-
rio nunha leda e auténtica festa
na que os espectadores foron
participantes da voda  

Naturalmente, é dificil que
un espectáculo acade a unanimi-
dade absoluta  (tanto positiva
como negativa) xa que os gustos
e os enfoques das análises son
moi variados. Hai quen nun es-
pectáculo vé só tópicos e ideas
reaccionarias e quen ve nel unha
parodia deliberada das ideas re-

cibidas, Hai quen nos solilo-
quios monologados ve sinceri-
dade de sentimentos espontáne-
os e quen atopa un narcisismo
desmedido e estudiado. Hai
quen lapida unha representación
como “teatro escolar” e quen
atopa nela un alento de autenti-
cidade xuvenil. Se cadra  os gru-
pos que conseguiron esa prácti-
ca unanimidade do público co-
mo “moi bos” foron o Corral de
Comedias de Qurétaro e Yllana.

As actividades paralelas
(obradoiro de interpretación a
cargo de Berta Ojea, exposición
“Els Joglars, 40 anos de vida te-
atral”) tiveron tamén unha xusta
lembranza para Roberto Vidal
Bolaño –creador fundamental no
teatro galego e participante ta-
mén en varias edicións da Mos-
tra– coa lectura no pub Canis
Lupus de fragmentos das súas
obras. E o premio Xiria ao Labor
Teatral recaeu merecidamente
no cangués Xosé Manuel Pazos,
home de teatro na integralidade
(actor, director, autor, traductor e
impulsor da Mostra) do que o
nome vai ligado ao nacemento e
a historia do teatro no Morrazo.

Esta vixésima Mostra vol-
veu deixar claro que o vontade
e o voluntariado suplen digna-
mente o baleiro, como noutros
eidos da vida social. Pero se re-
almente quixese axudar o tea-
tro galego, a Consellería de
Cultura debería multiplicar por
catro a súa aportación econó-
mica e ofrecerlle todo o apoio
institucional. A Mostra de Can-
gas, que xa é coñecida no mun-
do enteiro (con simpatía pola
súa heroica continuidade) sería
coñecida ao mesmo nivel que
Tárrega. Cádiz ou Almagro.
Leva dúas décadas demostran-
do potencialidade e capacida-
de: a que espera a Xunta?♦
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Borobó
DAMIÁN VILLALAÍN

Carlos Casares dicía que
Borobó, o Borobó dos
Anacose de La Noche,

de quen se declaraba admirador
e discípulo, fora o mellor
xornalista literario non só de
Galicia senón de toda a prensa
española da época. Conteille un
día isto a Borobó, en Catoira,
onde coincidimos nunha mesa
redonda organizada polo
Ateneo Ullán, e emocionouse
case ata as bágoas. El, que
viviu sempre en xornalistae
que só cría na transcendencia
do socialismo de Pablo Iglesias
e da literatura de Valle-Inclán,
non puido ocultar o gozo que
lle producía aquel
recoñecemento literario.

O xornalismo mantén unha
relación paradoxal co tempo,
pois é continuamente efémero.
Media hora diaria de vida inten-
sa e, inmediatamente, a caída
para sempre no abismo das pa-
labras mortas. Ao contrario que
a literatura, o periodismo non
nace para durar nin para vencer
o tempo, senón para vivir e mo-
rrer nun plisplás. Hai algo
simultaneamente tráxico e
banal nesa condición inexorable
do xornalismo, abocado a teste-
muñar o mundo e a morrer co
seu testemuño, día tras día. Pe-
ro algúns xornalistas, mesmo
sen pretendelo, coas
ferramentas únicas da mirada e
a palabra, acaban por abrir unha
fenda nesa lóxica digna de Sísi-
fo. Borobó non deixa apenas li-
bros publicados, aínda que si
moitos folletos que el mesmo
editaba sobre os temas máis di-
versos e asinados cos máis
variopintos seudónimos. Pero
os seus Anacosou as súas cola-
boracións en A Nosa Terra, ou
tantas outras series e artigos dos
miles que escribiu, merecen
romper co destino case sempre
escuro da literatura de xornal e
pervivir na contundencia sólida
e duradeira do libro. 

Nin sequera por humildade
deberiamos ter reservas á hora
de declarármonos discípulos
de Borobó. No xornalismo, un
oficio case sempre pedestre e
rutinario, cando non vil e des-
prezable, é necesario
recoñecermos os mestres e
adscribírmonos ao seu legado.
Non se trata de vestirse con
plumas alleas nin de apoñerlle
estirpes de postín ás nosas
menesterosas letras cotiás, se-
nón de definir o territorio xor-
nalístico do que queremos for-
mar parte, a tradición e a ma-
neira de facer na que
pretendemos instalarnos.
Borobó, como o propio Casa-
res, é un dos puntos de
referencia dese territorio das
belas letrasdo xornalismo,
dun xornalismo que, partindo
da súa condición gustosamen-
te aceptada de literatura
precaria, se distancia por igual
da prosa ministerial, da retóri-
ca pitiminí e do chascarrillo
acanallado. E que, así como
sen querer, así como Borobó,
acaba contando a vida dun
xeito que non morre.♦

Festa e riso no Morrazo
O Festival de Teatro Cómico de Cangas
chega á súa vixésima edición

Actuación do grupo mexicano Corral de Comedias de Queretano e Yllana.

‘Se realmente
quixese axudar
o teatro galego,
a Consellería
debería multiplicar
por catro
a súa aportación
económica”



Semella que este pode ser o últi-
mo setembro no que a cidade
das Murallas engula altas doses
de bo cine que se arrede dos fil-
mes comerciais. A semana máis
antiga de Galiza adicada ao ci-
nema vai pechar este ano sen ter
a certeza de continuar acumu-
lando cinéfilos nas súas butacas.
O problema é ben coñecido no
eido da cultura, “fan falta máis
cartos para continuar co festival”,
en palabras do director da Se-
mana, Manuel Curiel, “porque un
orzamento de sete millóns, o
mesmo do que dispuñamos hai
dez anos, non é suficiente. De
non haber un novo compromiso
institucional toda a traxectoria da
Semana rematará coa proxec-
ción da última película o día 26”. 

De momento, a cidade esta-
se preparando para celebrar de
xeito especial o vintecinco ani-
versario “da maior cita cultural de
Lugo” e cumprir a meta coa que
o grupo fotocinematográfico Fon-
miñá ideou aquel setembro do
1979 a Semana Internacional de
Cine de Autor, “revolucionar a ci-
dade e a sétima arte en Galiza”. 

Con máis de trinta películas no
programa, a XXV Semana Cine de
Lugo comezará o domingo 21 coa
proxección do documental espa-
ñol premiado co Goya, El Efecto
Iguazú, no que se recolle a teste-
muña e a repulsa dos traballado-
res de Sintel, empresa subcontra-
tada de Telefónica, que desembo-
cou na acampada durante máis de
cento oitenta días na rúa madrile-
ña da Castellana. A reflexión sobre
o medo e a violencia nos Estados
Unidos que fai o director Michael
Moore en Bowling for Columbine e
a visión do conflito en Irlanda a tra-
vés do acontecido no “domingo
sanguiñento” de  Paul Green-
grass, Bloody Sunday, completan
o ciclo de cine documental, sec-

ción que se presenta este ano co-
mo unha das novidades.

Despois de conseguir máis
de 12.000 espectadores o ano
pasado, e cun público de entre
vinte e corenta anos, a Semana
de Cine segue a apostar polos fil-
mes europeos máis premiados e
por aqueles que se arredan rapi-
damente, ou incluso non chegan,
ás salas galegas. Cidade de
Deus dos directores Fernando
Meirelles e Katia Lund, Auga tibia
baixo a ponte vermella do xapo-
nés Shohei Imamura, a alemana
Felices Dezaseis e a francesa Oi-
to mulleres son algunhas das lon-
gametraxes que se proxectarán
entre os filmes que máis ventas
recadaron no 2002. Na sección

oficial competirán polo voto do
público a española A luz prodixio-
sa, a iraniana A lousa, as france-
sas Marie-Jo e os seus dous
amores e Os diaños, a finlandesa
Un home sen pasado e a nortea-
mericana As mulleres de verdade
teñen curvas, películas todas que
se proxectarán no Auditorio.

Pero a 25 edición da Semana
Internacional de Cine de Autor
de Lugo ten nome propio. Luís
Tosar será o homenaxeado nes-
ta ocasión, cun ciclo especial no
que se pasarán algunhas das
longametraxes nas que ten parti-
cipado e varias curtas. Como in-
dica o director do festival “era
obrigado adicarlle a semana por-
que, ademais de ser de Lugo e

dar os seus primeiros pasos
aquí, está a destacar, como se
viu n’Os Luns ao Sol, tanto na-
cional como internacionalmente”. 

Flores de outro mundo, de Icí-
ar Bollaín, Ciumes, de Vicente
Aranda, Sei quen es, dirixida por
Patricia Ferreira, a producción de
Jaime Chávarri, Besos para todos
e a premiada Os luns ao sol de Le-
ón de Aranoa foron os filmes esco-
llidos polos organizadores do festi-
val para dar conta do traballo cine-
matográfico dun dos actores gale-
gos máis cotizados. Ademais das
longametraxes, tamén se pasarán
algunhas das curtas coas que o lu-
gués deu os seus primeiros pasos
no mundo do cine, entre elas O
Matachín e Gran liquidación, am-
bas baixo a dirección da Xorxe
Coira, Amor Serrano de Luís Liste,
O río ten mans de Beatriz del Mon-
te ou Alzheimer de Alex Sampayo.

Ademais das proxección o
programa de actividades do fes-
tival inclúe a exposición fotográfi-
ca sobre os vinte e cinco anos da
Semana e a mostra dos carteis
que participaron no concurso
deste ano.♦Nº 1.096 ● Do 18 ao 24 de setembro de 2003 ● Ano XXVI

25 anos de cine nas

Murallas

Un ciclo especial homenaxeará a Luís Tosar.                                                                                                                                                                                                                                                     A.N.T.



Con tan só quince anos Juana
de Vega namorou do que logo
sería o seu home, o xeneral Es-
poz y Mina, antigo guerrilleiro
contra das forzas invasoras na-
poleónicas, convertido en heroe
nacional e vate de todos os
exércitos tras o pronunciamento
de Riego. Salvas e proclamas
sonaron para recibir ao novo
capitán xeneral da Galiza na
Coruña, que pasaría toda a súa
vida conspirando contra o réxi-
me de Fernando VII, e que, se-
gundo relatan, namorou dunha
ollada daquela rapaciña que
asomaba o seu gromo corpo por
un dos balcóns dos que pendu-
raban mociñas ataviadas con
vaporosos vestidos. 

En 1821, despois de levantar-
se contra o goberno de Borday-
Feliú en nome da liberdade, Mi-
na foi trasladado a León, e acor-
dou casar por poderes coa súa
prometida Juana. Pero o trienio
liberal foi calquera cousa menos
temperado, e de Vega tivo que
marchar a Southampton para
reunirse co seu home, a onde fu-
xira tras a entrada dos Cen mil fi-
llos de San Luis e a restauración
do monarca absoluto no poder. E
alí viviron até a morte do rei,
adicándose Juana plenamente ao
seu home, que seguía conspiran-
do dende o exilio. 

Viúva e aia das infantas

En 1834 regresan ao Estado, pe-
ro a debilitada saúde do militar
sácaos de tour por toda Europa
na procura de descanso e reme-
dios milagreiros que non chega-
ron. Espoz y Mina morreu no na-
dal de 1836. Juana, que devecía
polo seu home, conseguiu a au-
torización papal e a anuencia da
autoridade civil para depositar os
restos do finado guerrilleiro nun-
ha estancia da súa casa que con-
verteu en oratorio. Libre do las-
tre dun coniux que pasou aos
anais da historia das revoltas,
prometeu adicar o resto da súa
vida a facer o ben dos demais e a
gardar as memorias do militar. 

A ela débese a fundación da
Asociación de Señoras da Bene-
ficiencia da Coruña en 1838, que
presidiu até a súa morte, apretán-
dolle os petos ás mulleres da alta

burguesía coruñesa que como re-
quisito insdispensábel da boa so-
ciedade debería engrosar as lis-

tas da asociación. Tamén foi Jua-
na de Vega a que trouxo á cidade
herculina ás Irmás da Caridade

para que atendesen o hospicio e
a meternidade. Mais a súa esme-
rada adicación aos indixentes

que ateigaban as rúas, viuse sus-
pendida por un periodo de dous
anos nos que marchou a palacio. 

Á saída da Rexente María
Cristina, o xeneral Argüelles
converteuse no tutor das infantas
Isabel e María Luisa e chamou a
Juana de Vega para ofrecerlle o
cargo de aia das nenas, xa que
polo seu talante liberal e o seu
carácter progresista resultaba a
persoa máis indicada para darlle
un tino novo á educación das ra-
pazas. Posto que dous anos des-
pois abandonou tras o intento de
secuestro das nenas e o golpe do
xeneral Narváez. 

Adicada á caridade

Volveu á Coruña, onde conti-
nuou coas súas obras de caridade
e reabriu os salóns nos que cele-
braba tertulias case a diario, nas
qua participaban dende comer-
ciantes e cónsules até militares
conspiradores contra o rexime
ditatorial de Narváez. Os seus
salóns mantiñan a esperanza dun
novo réxime, un alento da liber-
dade progresista perdida. Por alí
pasaron Solís, Dabán e Ferrer e a
condesa de Espoz y Mina come-
zou a ser vixiada e denunciada
por acoller a conspiradores. Por
iso, cando en 1846 se produciu o
levantamento liberar e provin-
cialista de Solís, Juana de Vega
foi considerada cómplice, pro-
pulsora, adita a rebelión e some-
tida a unha extrema vixilancia e
só o prestixio de que gozaba na
Coruña a salvou do arresto. 

A Juana de Vega tamén lle
deu tempo na vida de amadriñar
a un novísimo Sarasate, sacarlle
cartos a raíña Isabel II e a súa ir-
má para os seus pobres, crear o
Manicomio de Conxo, percorrer
as penitencierias femininas na
compaña de Concepción Arenal
e fundar unha Escola teórica-
práctica de Agricultura e un par-
vulario na súa finca de San Pe-
dro de Nós, Oleiros, antes de fi-
nar o 22 de xuño de 1872. 

Na citada finca ubícase hoxe
a fundación “Juana de Vega”,
que convoca bolsas de estudios
para as carreiras de Veterinaria e
Inxeñería Agrícola e de Montes e
celebra cursos de xestión de em-
presas agroalimentarias.♦
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Os ollos liberais
de Juana de Vega

B.C.

Juana de Vega é unha desas mulleres das que só se recorda o seu
nome por unha rúa da Coruña, a pesar de que a súa vida azarosa
levouna a crear unha fundación que aínda hoxe segue en activo.

Juana de Vega na vellez. Abaixo, Inés Blake, a súa teniente de aia, que compartiu con ela a noite do asalto ao Palacio de Oriente;
Concepción Arenal, a quen Juana de Vega, á dereita na xuventude, acompañaba nas visitas ao cárcere de mulleres 

Unha
biografía
O periplo vital de Juana
de Vega comezou en
1805 na cidade da Coru-
ña, filla dun próspero
comerciante de talante
progresista que acostu-
maba a reunir no seu fo-
gar toda a plana de libe-
rais contemporáneos.
Polo que a Juana non se
lle escapaba ningún
acontecemento político
daquel Estado español
que se convulsionaba
entre as raigames con-
servadoras da Inquisi-
ción e a aperta dos aires
revulsivos que traía a
Revolución Francesa.

A editorial Trifolium
acaba de publicar o se-
gundo libro da colección
“Cadernos Oleirenses”,
Juana de Vega, entre
Acevedo y San Pedro de
Nos. Vida y obra de una
mujer ejemplar. O autor,
o xornalista Manuel Ro-
dríguez Maneiro, relata
a biografía da condesa
de Espoz y Mina.♦



O branco e negro co que a fin da
guerra civil tinxiu a sociedade es-
pañola fixou o encadre daquela
cámara catalana que non rema-
taba de comprender o enfaixa-
mento da arte oficial. Cando xa o
exilio levara os mellores artistas
e na España do Xeneralísimo
non tiñan cabida outros xeitos de
expresión arredados da exalta-
ción dos valores imperialistas e
católicos, o obxectivo de Ramón
Masats captou unha das máis
sorprendentes instantáneas da
posguerra. Corría a década dos
cincuenta e o catalán foi capaz
de chamar a atención e invadir
os sentimentos a través de no-
vos rexistros e estéticas que ra-
chaban coa linguaxe tradicional.

Atraído polos tópicos da so-
ciedade española, Masats vai
deixando impresa a súa pegada
en cada un dos seus traballos,
realizados entre o 1950 e o
2002. Con sinxeleza e economía
de medios, sempre atento á xe-
ometría das formas e das liñas,
o fotógrafo catalán recolleu du-
rante máis de medio século, ros-
tros protagonistas encadrados
nun contorno que os define e pe-
quenos detalles, aparentemente
inocentes que rebotan no papel
e na mente con forza dramática
e certa ironía, dando conta dun-
ha realidade vivida e da esencia
dun país.

A memoria construída devól-
venos agora anacos desa Espa-
ña en branco e negro, unha terra
de curas e gardas civís, de devo-
ción relixiosa, de dureza rural, de
fervor taurino, todo un percorrido
brillante e sentimental polos tópi-
cos e costumes, símbolos que
compoñen a idiosincrasia da so-
ciedade española, a través da
mirada precisa de Masats.

Festas, ritos, vilas, cidades,
cultura ou relixión que estiveron
no foco do catalán hai décadas
convértense no fío condutor da
mostra, comisariada polo, tamén,
fotógrafo Chema Conesa, unha
retrospectiva que se presenta co-

mo unha sorte de homenaxe a
Ramón Masats con motivo da
concesión do Premio da Cultura
da Comunidade de Madrid. Ade-
mais dun percorrido pola xeogra-
fía peninsular do último medio sé-
culo, A memoria construída que-

re ser unha viaxe guiada a través
da obra dun dos artistas que foi
quen de aportar novos rexistros á
linguaxe fotográfica da época.

Imaxe roubada

A historia da cámara coa que inau-
gurou a súa carreira ten como fon-
do o servizo militar, alá polo 1953,
e como anécdota o roubo na car-
teira dun pai que non comprende-
ra a teima daquel Ramón cativo
que preferiu ler as obras comple-
tas de Shakespeare no canto de
estudar os libros de texto. Tras a
mili, de volta a casa ingresa na So-
ciedade Fotográfica de Cataluña,
onde entra en contacto con Mas-
pons e Miserach e no 1957 traslá-
dase a Madrid para comezar a tra-
ballar nunha das mellores publica-
cións fotográficas da época, a Ga-
ceta Ilustrada, deixando constan-
cia do seu particular xeito de en-
tender a fotografía. Dende ese
momento prodúcese o estoupido
profesional de Ramón Masats,
que o levará a expoñer tanto en
España como no exterior e que
marcará os derroteiros da fotogra-
fía española moderna. Publicará
ademais diversos libros, entre eles
Neutral Corner, con textos de Al-
decoa, no que explora sensorial-
mente o mundo do boxeo, Los
Sanfermines ou Viejas historias de
la Castilla Vieja, con escritos de
Miguel Delibes, ao tempo que co-
laborou para revistas coñecidas
como Paris Match. Despois da pa-
réntese no labor fotográfico, tempo
no que Masats se adicou ao mun-
do do cinema con  documentais
como Los ríos, Raíces, Si las pie-
dras hablaran... e a longametraxe
Tópical Spanish con guión de
Chumy-Chúmez, o catalán retoma
a cámara desde unha perspectiva
nova, quizais menos sorprenden-
te, onde a cor cobra forza e a figu-
ra humana convértese nun ele-
mento máis da imaxe.♦
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José Luís
Abalo
‘Os seus ollos
eran a
esperanza’

A.N.T.
Vénse de publicar o seu
primeiro libro de fotogra-
fía Retratos Voluntarios
(Edicións A Nosa Terra),
no que recolle rostros anó-
nimos por toda a costa.
¿Por que decide fotografar
aos heroes do chapapote?

Ao ver que o Prestige non
era cousa de tres días, come-
cei o traballo de recollida du-
rante dous meses. Interesába-
me facer un traballo que se
centrase no retrato de volun-
tarios, na súa cara, na súa mi-
rada, porque eles eran os pro-
tagonistas ante a falta de ini-
ciativa das autoridades. Os
seus ollos eran a esperanza.

Ademais do compromi-
so, tamén busca unha esté-
tica de seu?

Quería facer algo dife-
rente do que se estaba a pro-
ducir, ao que se vía nos me-
dios, praias afogadas de cha-
papote ou manchas de fuel
chegando ás rochas. Quería
que mandase a mirada do
protagonista, que ailla nun
retrato o esforzo, o esgota-
mento ou a loita. Claro que
ao tempo se define un estilo.
A pegada do autor é identifi-
cábel ao igual que no resto
dos meus traballos. 

Durante todos estes me-
ses houbo voluntarios que
evitaban as cámaras dos
fotoxornalistas por temor a
manipulación. Aconteceu-
lle algo semellante?

Das máis de seiscentas
persoas as que me acheguei,
só dúas rexeitaron a miña pro-
posta. Penso que houbo tan
boa resposta porque o meu la-
bor distaba moito do dun re-
porteiro gráfico dun medio
calquera, era máis persoal. 

O Prestige mudou sig-
nificativamente o eido da
fotografía en Galiza?

A pesar de que en prensa
se revitalizase, coido que o
país segue padecendo os
mesmos problemas de difu-
sión e de medios. Nótase a
falta dun organismo centrali-
zador que poña en contacto
as iniciativas  dos fotógrafos
que agora se atopan disper-
sas. Por eso considero que é
unha necesidade acuciante a
creación dun Centro Galego
de Fotografía que leve a ca-
bo o labor de potenciación

MMMMAAAASSSSAAAATTTTSSSS
MAR BARROS

Con máis de cen fotografías a Fundación Caixa Galicia presenta no
Café Moderno de Pontevedra a exposición Ramón Masats, a memoria
construída, unha nova retrospectiva sobre o fotógrafo catalán que re-
volucionou o eido da imaxe documental dos anos cincuenta e sesenta.



Nº 1.096 ● Do 18 ao 24 de setembro de 2003 ● Ano XXVI

Xa nos separan máis de trinta e
cinco anos desde que a sala No-
va Olimpia de Vigo dese os
seus primeiros pasos e ben logo
se constituíse na cita obrigada
de todas as estrelas da canción
lixeira. Pasado o tempo, perdeu
a súa glamourosa condición pe-
ro continúa aberta.

O Nova foi escenario de mí-
ticos concertos do espertar mu-
sical dos últimos anos do fran-
quismo. Nel escoitouse a voz de
Nino Bravo e mesmo Cecilia
actuou por última vez nel, antes
de perder a vida na estrada de
retorno a Madrid.

Eran tempos de peregrina-
xe, de iniciación, de emulación
da música popular que triunfa-
ba fóra das nosas fronteiras.
Galiza enteira mobilizábase pa-
ra acudir ás noites de concerto
nunha sala nacida con nome á
sombra do Olimpia de París.

Despois chegaron os tempos
de declive e a sala coñeceu con-
certos cuxa asistencia avergo-
ñaría aos modernos máis puris-
tas de entón. Foi daquela cando
actuaron bandas como Las Gre-
cas ou o dúo Baccara, primeiro
grupo español que chegou ao
número un das listas británicas
de éxito coa pegadiza canción
de “Yes Sir, I Can Boogie”.

E tras a decadencia, a dexe-
neración. Aínda que todos os
programadores de concertos do

país puxeron os ollos na sala
con mellores instalacións do
país para traer ás estrelas de ca-
da momento, deixou de ser un
paraíso pop para dedicarse a
sectores menos chic pero moito
máis lucrativos.

A roupa dos seus usuarios
tamén foi fiel testemuña da evo-
lución da indumentaria, desde
os pantalóns acampanados ás

camisas floridas, pasando polas
prendas que marcaban paquete
e polos Levi’s apitillados. Non
houbo tacón de agulla nin zapa-
tos de plataforma que se preza-
sen que non desfilasen pola sa-
la máis dunha vez.

Hoxe o Nova é refuxio de
dinosauros, divorciados á pro-
cura de parella ou xubilados
que gozan dunha tarde de lecer.

Podía ter sido copada polos se-
guidores de grupos de tontipop
como La Monja Enana ou Los
Magnéticos, pero os seus pro-
pietarios foron moito máis lis-
tos e descubriron unha mina de
ouro, de modo que hoxe conta
cunha apertada programación; a
saber: Os Luns do Nova, Mér-
cores dos Nosos Maiores (en
colaboración coa Xunta, de fei-
to o Nova é cita obrigada do PP
en campaña electoral), Venres
Romántico, Sábado Latino e
Nova Xogo (os domingos).

A pista do Nova Olimpia
continúa a albergar concertos,
por suposto. Uns espectáculos
nos que se mestura a mellor mú-
sica do momento con cervexa
servida por camareiros unifor-
mados de aspecto decididamente
camp e caras enrugadas polo pa-
so do tempo detrás da barra. Son
recentes os ecos das cancións de
Siniestro Total, aínda que a últi-
ma estrela que actuou até o mo-
mento foi Xoel López para dicir-
nos que non, que non, que non.

E claro, unha sala como esta,
tamén serve para amolar, aínda
que sexa a unha entidade finan-
ceira. O local ocupa os baixos
do que fora cinema Fraga e que
agora xestiona a Fundación Cai-
xaGalicia, que hai tempo que
desexa que peche o Nova Olim-
pia para proceder a unha refor-
ma integral de todo o edificio.♦

Pipermint no Nova Olimpia
Sitios H. Vixande

Meu Santo, Miña Santiña                   francisco a. Vidal

Chamábase Plácido, antes de re-
cibir o bautismo, e era un dos xe-
nerais máis expertos de Roma,
un estratega de fama recoñecida
que, incluso cando practicaba a
caza con outros oficiais do exér-
cito, a el outorgábanlle o honor
de deseñar as liñas mestras para
a colocación e o avance dos ca-
zadores no bosque.

Foi así que en certa ocasión,
mentres todos os seus
compañeiros perseguían a

unha manada de cervos, el aven-
turouse só detrás dun macho de
ampla cornamenta, durante longas
horas de fame, sede e cansazo, ata
que o viu a tiro de frecha no alto
dun penedo. E entón, cando apun-
taba e estaba a punto de disparar,
nubróuselle a vista e, para o seu
asombro, o cervo luciu no medio
da cornamenta a imaxe luminosa
de Cristo crucificado.

—Por que me persegues, se
eu tiña postas en ti as miñas es-
peranzas? –din que lle falou o
cervo. E entón Plácido, arrepen-
tido, desarmado e derreado, re-
gresou á casa, e na compaña da
súa esposa e dos dous fillos que
tiña procuraron que un bispo os
bautizase inmediatamente.

O emperador, ao saber que o
seu xeneral se convertera ao cris-
tianismo e trocara o nome polo
de Eustaquio, renunciando ao es-
tatus, á fama e ao avoengo, asi-
nou inmediatamente o seu cesa-
mento e a incautación de todos os

bens que posuía, acusándoo de
rebelde, desagradecido e traidor
ao sagrado espírito da tradición.

Repentinamente pobre e sen
honores, Eustaquio decidiu mar-
char coa familia a unha terra onde
os cristiáns non fosen tan mal vis-
tos como en Roma, e embarcaron
con rumbo a Exipto, para encetar
unha nova vida. Pero durante a
travesía, o patrón do navío, en-
gaiolado coa esposa do ex xene-
ral, argallou a maneira de apode-
rarse dela desfacéndose del e dos
rapaces mentres facían escala nun
porto da ruta, coa desculpa de que
non lle pagara a viaxe e tampou-
co tiña diñeiro para pagar.

Cos dous cativos, Eusta-
quio, resignado, des-
pois de deixar a esposa

en prenda, continuou a pé, cando
apareceu diante deles un cauda-
loso río que o peregrino cruzou,
primeiro cun fillo para volver lo-
go a polo outro; pero cando esta-
ba no medio das augas, viu, ató-
nito e impotente, como un lobo
collía un e un león o segundo e
marchaban con eles.

Inenarrable é a desesperación
que sentiu, desposuído en tan
pouco tempo de todo canto tiña e
do que máis quería.

—¡Ai Deus!, como fas pade-
cer a quen te adora.

Catorce anos pasou penando e
vagando polo mundo, vivindo da
caridade e convencéndose de que
as súas penas terían recompensa

na Outra Vida, cando, un bo día,
un mensaxeiro do emperador Tra-
xano foi ao seu encontro para in-
vitalo a dirixir un grupo de solda-
dos contra os bárbaros que asola-
ban as terras do imperio e amea-
zaban con entrar en Roma. E o bo
de Eustaquio, que non pensou
nunca que por comenencia todo
se perdoa, coidou que Deus, ao
fin, se lembrara del antes de lle
facer pasar o transo da morte.

Servicial e obediente, o
xeneral acudiu á chama-
da do emperador coas

insignias e galas de outrora, e ao
pasar revista ás tropas, encon-
trouse con que, dous dos solda-
dos recoñeceron os atributos do
mando e presentáronse como os
seus propios fillos.

—Adeus penas e desgracias
–cantou para os seus adentros o
pacífico e paciente soldado, e cho-
rando de alegría polo feliz encon-
tro, os rapaces narraron como fo-
ran salvados por uns labregos das
fauces das feras e como foron cria-
dos nunha aldea ata que se alista-
ron no exército para recuperar os
honores perdidos por seu pai.

A historia fíxose famosa en-
tre os soldados, que a contaban
nas tabernas e nas rúas, e así che-
gou aos oídos dunha muller que
coñecía a quen podía ser a nai e
esposa dos protagonistas, unha
criada de servir que vivía na tris-
teza desde que un mariñeiro a
raptara e logo, cando se cansou

dela, a abandonara na casa dun
rico comerciante.

—Loado sexas Señor, que to-
do o das, o quitas e o restitúes
–agradecía Eustaquio no campo
de batalla. E cando os bárbaros
foron vencidos, o xeneral e os
seus fillos marcharon na procura
da nai, antes de acudir a recibir
as honras con que Hadrián, suce-
sor de Traxano, quería festexalos
pola victoria; pero como Eusta-
quio confesou diante de todos,
milicianos, políticos e paisanos
que era cristián, o orgulloso em-
perador, ofendido polas palabras
do insurxente, que se declaraba
seguidor daquel fato de revolto-
sos e intrigantes, agora que xa
non o necesitaba, quixo amosar a
súa imparcialidade xusticieira
mandando que castigasen os ca-
tro encerrándoos dentro dun tou-
ro de bronce, por traidores á tra-
dición patria, mentres non se
arrepentían.

Pero como o teimudo xe-
neral seguía tentanto a
sorte e agardando a bene-

volencia de Deus salvador e se-
ñor de todo, vidas e facendas in-
cluídas, como outrora a tivera
cos fillos, coa esposa e coa súa
maña guerreira, o emperador
mandou que lle prenderan unha
enorme fogueira debaixo do ven-
tre da estatua carceraria para
abrandarlle os fumes, segundo a
haxiografía, un 20 de setembro
do 130 da nosa era.♦♦

A triste fada de Santo Eustaquio

Democracia
imperfecta
XURXO G. LEDO

Agora que temos por
diante unha morea de
campañas electorais,

programas, candidatos, e os
medios de comunicación de
masas totalmente volcados
con procesos de sucesión e
herdanzas, non está de máis
lembrar os paradoxos que te-
ñen lugar nos chamados sis-
temas democráticos.

O que a min me chama
máis a atención é o nivel de
representatividade que
alcanzan os partidos. De 100
persoas, votan
aproximadamente o 65%, e un
partido que obtén o 50,76%
dos votos, correspóndenlle 33
votantes. Isto supón unha por-
centaxe real do 33,33%.

No caso dos EE UU o nú-
mero de votos é moito menor
e así podemos observar o
nivel de representatividade
que alcanza o partido
gobernante.

O presidente e a súa corte
de ministros son realmente
elixidos por unha parte
minoritaria da sociedade, case
a mesma que non vota.

Despois, os que non votan
son administrados e dirixidos
por aqueles que saíron
elixidos cunha porcentaxe tan
pouco representativa.

O que se me ocorre é que,
ou a xente vai votar obrigato-
riamente porque non só é un
dereito senón un deber, ou
dalgunha forma se lles esixe
unha maior representatividade
aos partidos que aspiran a go-
bernar.

Alguén pensará que non
ten porque votar, que non
está de acordo co sistema e
esa é a forma de protestar.
Eu, pensando en alto, afirmo
que para poder ter o dereito
a votar, outras persoas
tiveron que loitar e perder en
moitos casos a súa vida.
Agora nós podemos dicir
que é un dereito pero non un
deber e eso é precisamente o
que favorece os partidos
maioritarios. Votemos ou
non, van gobernar, pero coa
complicidade da nosa
abstención.

O non votar como protes-
ta quizais é menos coherente
que o votar como forma de
queixarse, esixir que os parti-
dos teñan que alcanzar unha
representatividade real do
51%, e manifestar que
ningunha opción nos
representa.

Na ditadura franquista
non se podía votar nin elixir
os nosos representantes.
Moitos dos que naquel
momento non tiñan idade pa-
ra votar e os que desexaban
facelo, agora pasan, ou
protestan non votando
porque “todos son iguais”. É
dicir, non votar para que
todo siga igual.♦



Día a día, desde que lle deran
caza na horta amurallada e con
capela dos Cara Cortada, de
fronte a súa casa, lémbrome
apenado.

Alguén o denunciou e foi
cousa dos falanxistas e da Garda
Civil prendelo.

Levárono á Coruña para me-
telo preso no cuartel do lado da
praza de touros e o benemérito
corpo pasoullo logo, sen exixir
recibo de entrega, aos asasinos
que o pasearían.

Remataron coa súa vida nun-
ha gávea da estrada de Carballo.
En Bertoa.

De alí quixeron traer o Fran-
cisco Alvedro, labrador e xardi-
neiro do Regueiro en Moura.

Tamén o Ramón Alvedro
Mantiñán de Gatón, case un ne-
no. Entre outros máis, o seu
concuñado O Paxaro, dono do
café Unión da praza de Com-
postela.

A todos, á volta, paráronos
no cuartel de Laracha. Os guar-
das negáronse a facer as dilexin-
cias para achegar o cadáver a
San Cristobo de Viñas.

Non lles deixaban traer o cor-
po d’O Galiñeiro.

—Que quede alí para exem-
plo, era un roxo.

—Veña, firmes... sodes todos
unha merda de roxos... docu-
mentación.

—Digan ¡Viva España! Máis

alto, máis alto... ¡Máis alto, co-
llóns..!

Saíron por fin do cuartel de
Laracha. Ao Paxaro, Francisco e
Ramón botáronos meténdolles o
medo no corpo.

E ao señor Francisco Alvedro
mesmo houberon de metelo na
cama. Non falou por tempo.

Ramón Alvedro de Gatón
tampouco deu saído da casa co
medo.

No seu café, seu concuñado
o Paxaroandaba feito un calva-
rio e desde aquela sempre con
tremesía.

O corpo de Juan Boedo Par-
do ficou alí en Bertoa lonxe dos
seus e os seus fillos.

Juan non lle fixera mal a nin-
guén. Traballaba na contrata da
Fábrica de Gas y Electricidad
da Coruña, onde era representan-
te sindical. Tiña a confianza dos
seus compañeiros pola súa ho-
mía de ben.

O seu traballo anterior fora o
labrantío das terras de San Xosé.
Alí gozou de sona e aprezo entre
os veciños. Casara oGaliñeiro
cunha muller da contorna de Ar-
teixo, familia do Paxaro. Tiña
dous fillos o día que o mataron.

Os seus irmáns e pais queda-
ron na tristura. Sempre o tiveron
presente.

Pola contra os asasinos goza-
ron de prebendas. Mais por onde
ían apestaban.♦
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Memoria de Ferro                           Antón Patiño Regueira

O glamur
do BNG
FRANCISCO CARBALLO

Anda o BNG a
reformular o seu
proxecto e a

perfeccionar a súa
estrutura orgánica. Toda
unha necesidade para
calquera colectivo: cada
lustro hai que
“reciclarse”. Isto
conforta e alegra: é o
glamur do BNG, dun
colectivo da Galiza:
orixinal, actual,
imaxinativo,
imprescindíbel. Un
xornalista de raíces
galegas, mais domiciliado
en Madrid, escribiu hai
xa uns anos: “o BNG está
no corazón dos galegos
que saben que teñen nel a
solución un día tan
próximo como esperado”. 

De momento é o
cumio quen reflecte, que
é sacudido polos “media”
para ventar tendencias.
Mais a reciclaxe van dala
as bases: desde cada
asemblea local, comarcal
e nacional, cristalizará a
formulación conveniente
e a estruturación
adecuada. 

E saudábel  escoitar a
cidadanía galega,
comparar cos colectivos
convencionais e mellor
cos afíns de países de
situación homologábel
coa Galiza. Aos varios
columnistas de intencións
resentidas ou
interesadas, un sorriso. É
cómica a súa pretensión
de danar as persoas, de
levar a auga ao seu
muíño... de  comer troitas
sen mollar as bragas. Hai
nacionalistas que sofren
perante tanto bombardeo
e difamación. Deixádeos
ladrar, amigos, só se
morden a si mesmos. 

Dúas cousas no BNG
están a necesitar a posta
ao día: unha
organización máis
operativa diferenciada e
áxil. Partidos e colectivos
de longa duración
desembocaron no BNG:
cómprelles diminuír e ao
BNG medrar. Este é quen
precisa máis
articulacións; a aqueles
venlles ben pensar,
achegar información,
opinión, horizonte.
Tamén precisamos un
BNG con centros de
información sen o filtro e
manipulación dos mass
media convencionais. Hai
traballo para todos; hai
moitos carreiros inda sen
andar.

O glamur do BNG é o
selo da súas xeiras. Imos
cara a ese día esparado no
fondo do corazón polos
galegos libres. Cada día
hai novos handicaps e,
cada día tamén, novos
folgos. ♦♦

A Associação Galega de Com-
positores (AGC) organiza cada
ano um ciclo de concertos para
apresentar obras dos seus auto-
res. Quatro concertos a celebrar
no Museu de Belas Artes da Co-
runha, os domingos as 12:30 da
manhã. Os mesmos programas
repetem-se posteriormente em
Ferrol, no Centro Cultural To-
rrente Ballester. 

É mágoa que não possam
ser repetidos em mais lugares
da Galiza, mas a sensibilidade
da maioria das instituições cul-
turais e políticas não alcança a
nossa música. Mesmo semelha
que compitam entre elas pelo
desprezo.

Aí temos o exemplo do
“Festival Internacional de Mú-
sica de Galicia” que este ano, e
não foi o primeiro, ignorou a
existência de nove séculos de
música culta galega. Nem um
só compositor da Galiza figu-
rava nos programas. Imaginam
um Festival de Gastronomia da
Galiza sem um só produto ga-
lego? 

No primeiro concerto da
AGC, 21 de Setembro, com a
Orquestra de Cordas da Galiza,
incluem obras de Gaos, Bal i
Gay e Adalid. Os pianistas Ge-

naro Fernández e Javier Vila
interpretam, o dia 28, obras de
Cambeiro, Soutelo, Alonso,
López-García e Vila. O dia 5 de
Outubro, a Mezzo-soprano Ma-
ria José Ladra, acompanhada
ao Piano por Javier Vázquez
Grela mais o violoncelista Fer-
nando Ramón, fazem um pro-
grama  com obras Gaos, Bal i
Gay, Maiztegui, Pereiro e Pé-
rez-Bernat.

O último concerto celebra-
se o 12 de Outubro, intervindo
o Grupo Instrumental Século
XX que dirige Floriam Vlasi,
com obras de Montero, Berdu-
llas del Rio, Durán e Vázquez-
Casas.

Este tipo de concertos po-
dem ser, às vezes, algo incoe-
rentes na sucessão de obras. A
estética e procedimentos de ca-
da autor são mói dispares.

Mas o objectivo é apresen-
tar ao público a realidade cria-
tiva da música culta galega ac-
tual. Daí que não me parece
mói produtivo dedicar tanto es-
paço aos compositores clássi-
cos, que já figuram noutras
programações. Porem faltam
autores actuais como Rogélio
Groba, maestro de muitos de
nós.♦

O Bardo na Brétema                          Rudesindo Soutelo

Juan Boedo Pardo,
o Galiñeiro de San Xosé

A nossa música

Rogélio Groba.

O Galiñeiro era sindicalista na Fábrica de Gas y Electricidad da Coruña.

N O V I D A D E

Os Reis
de
Galicia
Anselmo López
Carreira

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.

ArAr teixoteixo
■ TEATRO

OS QUINQUILLÁNS
Este grupo de teatro para
crianzas fará unha represen-
tación na vila o venres 19.

BaionaBaiona
■ EXPOSICIÓNS

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF
THE YEAR
As obras do prestixioso
premio de fotografía de na-
tureza, coñecido como o

máis importante a nivel
mundial, organizado pola
BBC Wildlife Magazinee o
Museo de Historia Natural
de London, nas que non só
se valora a beleza formal,
senón tamén a crueldade e
os problemas de conserva-
ción da natureza, están ex-
postas na Villa Mery.

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.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

CARME ALONSOPORTO
Mostra de pintura, até o do-
mingo 21 na sala Amalia
Domínguez Búa.

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.

ChantadaChantada
■ EXPOSICIÓNS

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

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAC
Reabre a programación o
Centro Galego de Artes da
Imaxe. Dentro do ciclo de
Cine do Quebec, este xoves
18 ás 20:30, poderemos
ollar Un zoo la nuit,de Je-
an-Claude Lauzon(1987);
o venres 19 á mesma hora,
Le confessional,de Robert
Lepage (1995), que se vol-
verá a proxectar o sábado ás
18 h; o luns 22 ás 20:30,
Cosmos, de varios direc-
tores (1996), que se repon-
drá o martes 23 á mesma ho-
ra; e o mércores 24, tamén
ás 20:30, La déroute, de
Paul Tana (1998). Nas se-
sións especias adicadas a
Lukas Moodysson,o ven-
res 19 ás 18 horas podere-
mos ollar Fuckin amal
(1999); que se repondrá o
sábado 20 ás 20:30.

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 so-
bre 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.

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. 

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, organi-
zada polo Museo Interna-
cional de Fotografía e Cine
George Eastman House de
Rochester, Nova York. Cen-
to e medio de fotografías
estudian a súa carreira artís-
tica entre 1920 e 1976, con-
centrándose de xeito espe-

cial na súa etapa máis fe-
cunda, posto que a meiran-
de parte das obras da expo-
sición son anteriores a
1950. Imaxes orixinais po-
sitivadas por Adams, a
maior parte son vintagesre-
alizadas na mesma época
que os negativos. Inclue o
primeiro portafolios de
Adams do ano 1927, con
orixinais pouco comúns e
chamados Parmelian Prints
(papel-xelatina-prata), sen-
do esta a primeira vez que
se amosa na súa totalidade.
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

MAYBE ROAD
Pop-rock chegado desde Va-
lencia, para a noite do sába-
do 20 a partir das 22:30 na
sala Mardi Gras. Neste mes-
mo lugar, o venres 26, toca-
rá a banda coruñesa de nu-
metal Shine. O sábado 27 o
escenario será de Armage-
don, banda rock de Madrid.

ORQUESTRA DE
SOLISTAS DE GALIZA
Baixo a dirección de Mi-
jail Moriatov o domingo

21 ás 12:30, enmarcado no
IX ciclo de concertos da
Asociación Galega de
Compositores, no Museo
de Belas Artes.

MAPLE & THE
SUNDAY TRUCKERS
II Festa Muzikaliacos roc-
queiros de Maple (Barcelo-
na) presentando The Daily
Charm, que estarán acom-
pañados da banda coruñesa,
The Sunday Truckers,
clasificada nas semifinais
do Certame de Xoves Ta-
lentos de Vilagarcía, o sá-
bado 20 na sala Boite/Playa
Club. Entradas (6 euros) en
www.muzikalia.com.  

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

GUITAR FEST03
Con tres dos guitarristas
eléctricos máis importantes
do momento: Andy Tim-
mos, Tony Hernando e
Mattias Eklundh, con esti-
los que van do blues á fu-
sión pasando polo rock con

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

A Editorial Galaxia vén de po-
ñer nas rúas a Biblioteca Otero
Pedrayo,un intento de reeditar,
con fidelidade aos textos orixi-
nais e unha edición accesíbel,
todos os traballos narrativos do

ourensán. Contos de Santos e
Nadal e Contos do camiño e da
rúa son os dous primeiros volu-
mes, que inclúen pezas xa sen-
lleiras na nosa literatura coma O
fidalgo ou A cepa do caíño.♦

Biblioteca OterBiblioteca Otero Pedrayoo Pedrayo
O O TTrinquerinque
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☞ TOMB RAIDER 2: O
BERCE DA VIDA. Un

científico arrebata a Lara Croft
parte dun mapa que permite loca-
lizar o lugar onde está agachada a
caixa de Pandora. As súas inten-
cións son desatar un grande anda-
zo e a heroína terá que impedilo.

☞ DIAÑO. Unha opera-
ción policial descabeza

unha mafia de tráfico de dro-
gas, pero iso desata unha ma-
tanza por parte dun novo grupo
que quere quedar co mercado
partindo desde cero.

☞ VIDAS FURTIVAS. Ne-
na rusa, emigrada primeiro

a Inglaterra, despois a París e fi-
nalmente a California. Novo fil-
me de xudeos bos e perseguidos.
A destacar o rostro de Johnny
Deep. Bombón coma sempre,
aínda que non calle unha boa in-
terpretación. A película, ambien-
tada nos prolegómenos da II
Guerra Mundial, ten boa inten-
ción, pero peca de esquemática.

☞ 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 SU-
CIOS. Un químico sin-

tetiza unha droga moi poderosa
e foxe dos Estados Unidos pa-
ra vendela en Inglaterra. Para
iso, apóiase nun seguidor do
Liverpool 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
perseguido polo FBI por es-
tar implicado no roubo dun-

ha arma secreta na Alemaña. 

☞ BENVIDOS ABELLE-
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 chega-

da do nazismo, un xudeu fuxe
a Kenya para instalarse coa
súa familia e, tras a un perío-
do de adaptación e pese ás di-
ficultades da guerra, consegue
integrarse.

☞ SHIN CHAN NA
PROCURA DAS BO-

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

☞ O MEU NAPOLEÓN.
Napoleón fuxe de Santa

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

☞ O INVENCÍBEL. Nos
anos previos ao 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.♦

CarCar teleirateleira

Concerto en directo desta banda de rock-
fusión de Ciudad Real o sábado 20 ás 22
h. na Cova dos Ratosde VIGO, e o ven-
res 19 no Camaweyde PONTEVEDRA .♦

La La Víbora LagarVíbora Lagar tata
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abundantes doses de virtuo-
sismo. O domingo 21 no
Playa Club con entradas
antecipadas, 20 euros, en
Tickaticket e tendas Tipo, e
22 euros na billeteira, o día
do concerto..  

BIG BOSSMAN
Se cadra a mellor banda 6ts
do momento. Estos punks
do hammond, fuzz e bongo
beat xa nos deleitaron o ano
pasado cun dos mellores
concertos da tempada. No
Playa Clubo luns 22 ás 22
h. con entradas á venda, 8
euros, en Nonise Portobe-
llo, e 10 euros na billeteira
o día do concerto.  

■ TEATRO

CASA CON DOS
PUERTAS ES MALA
DE GUARDAR
Juanjo Seoane Produccio-
nes vai representar esta
obra de Calderón de la Bar-
ca, o venres 19 e sábado 20
no teatroRosalía de Castro,
ás 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” até finais de se-
tembro 

FerrFerr olol
■ EXPOSICIÓNS

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

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.

LalínLalín
■ MÚSICA

PLAYMOTHER &
FUCKERBACK
Con entrada libre este sába-
do 20 no pub A Covaás 2
da madrugada.

MAPLE
Os rocqueiros cataláns an-
dan a presentar o seu traba-
llo The Daily Charme para
iso estarán no Bauhauso
luns 22. Entradas a 4 euros.

LugoLugo
■ CINEMA

DE AUTOR
Na aula sociocultural de
Caixa Galicia vaise cele-
brar a XXV edición da Se-
mana Internacional de Cine
de Autor, dedicada nesta
edición a Luís Tosar, na que
se van proxectar as seguin-
tes fitas a partir das 20 h.: o
luns 22 Flores de otro
mundo; o martes 23 Celos;
o mércores 24 Sé quien
eres; o xoves 25 Besos pa-
ra todos;e o venres 26 Los
lunes al sol.

■ EXPOSICIÓNS

GALIZA ,
CAMIÑO CELESTE
Até o 31 de outubro, a sala
e exposicións de Caixa Ga-
licia é o espazo que acolle-
rá esta mostra de fotografí-
as de Xurxo Lobato.

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 Benjamín
Álvarez Llano, até o 30 de
setembro, que é até cando
estarán os gravados de Ale-
jandra Domínguez. Este
mesmo lugar serve para
mostrar as Fotografías de
Galiza (1928-1933) de
Walter Ebelling, ou a ex-
posición Museos de galicia.
Memoria dun pobo.Ambas
até finais de setembro. 

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

■ MÚSICA

JOSITO EIVÁN
Canción de autor para a noi-
te deste xoves 18 no Clavi-
cémbalo. O sábado 20 serán
ritmos hip-hop os que soen
no local, da man de Zenit. O
martes 23 death-black metal
a cargo de Barbarian Prop-
hecies. O mércores 24 voces
a capelladirixidas por Fer-
nando Jácome. O xoves 25
actuarán Gansos + Nona-
me. O venres 26 estarán so-
bre o escenario A volta do
agro, co seu folc tradicional.
O sábado 27 tocarán a banda
de hardcore Disappoint-
ment e a banda de hard rock
Nitropowerfuel . A progra-
mación do mes remata o
luns 29 cos rocqueiros de
Ocean’s Garden. Todos os
concertos comezan ás 23 h.

■ TEATRO

AXÓUXERE
O luns 22 ás 23 h. o Clavi-
cémbalo converterase nun
escenario teatral.

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.

MonforMonfor tete
■ EXPOSICIÓNS

CARME DAPENA
Mostra de pintura ao óleo

que poderemos ollar, até o
28 de setembro, na galería
Sargadelos.

OurOur enseense
■ EXPOSICIÓNS

A ARTE DO ESPIDO
O espazo no que se presen-
ta esta mostra é a sala de ar-
te Caixanova.

ANTONIO GONZÁLEZ
O título da súa mostra Cró-
nica de Santiagovai estar na
sala de exposicións de Caixa
Galicia até o 31 de outubro.

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
Reuniónaté o 25 de setembro.

■ MÚSICA

CENTENARIO DE
A. 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.O mércores 24 no teatro
Principal ás 21 h.

AURIA CANTA
II Festival Internacional de
Música Coraldesenvóvese
no teatro Principal este xo-
ves 18 ás 21 h. coa partici-
pación da Polifónica Auria
Canta e a Banda de Bar-
badás.

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.

PontearPonteareaseas
■ MÚSICA

XXXVI
CONCURSO DEGAITAS
Que se celebrará no audito-
rio Severiano Soutulloo sá-
bado 20 pola tarde e o do-
mingo 21 pola mañá. A no-
vidade desta edición inclúe
o concerto dos dez grupos
finalistas, na noite do sába-
do e, na tarde do domingo,
na Praza Maior, a dos catro
gañadores.

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
■ CINEMA

O HOME DO TREN
O mércores 24 ás 20:15 e ás
22:15 en segunda sesión,
proxectarase esta fita diri-
xida por Patrice Leconte,
no ano 2002. Un drama con
elementos de humor e unha
estrutura de westernouto-
nal. No espazo para a arte
de Caja Madrid, organiza-
do polo Cineclub.

■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN MASATS
A memoria construídatitúla-
se esta mostra de fotografía
sobre a evolución de Catalun-
ya, que poderemos ollar no
Café Modernodesde 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.

■ MÚSICA

RATA BLANCA
Heavy metal o sábado 20 á
noite (a iso das 23 h.), da
man desta banda arxentina
no Camawey; o prezo da en-
trada é de 3 euros. O domin-
go 21 ás 21 h. actuarán os
rocqueiros barceloneses Ma-
ple que presentan o seu tra-
ballo The Daily Charm(6
euros). A fin de semana se-
guinte, o xoves 25 ás 23 h,
subirán ao escenario os esta-
dounidenses Marjority Ryle
(hardcore-punk). O sábado
27 ás 23 h., dobre actuación:
comezará a banda punk-rock
Illogic , seguidos da banda
metal Dowlevel. O prezo da
entrada é de 3 euros.

RairizRairiz
de de VVeigaeiga
■ FESTAS

BATALLA DE
MOUROS ECRISTIÁNS
O domingo 21 vai ter lugar
esta celebración na Saínza.

RedondelaRedondela
■ EXPOSICIÓNS

TELMO CRESPO
Dúas mostras, unha baixo o
título Horizontes e a outra
Proyecto 03, deste artista
están sendo expostas na
Casa da Torre.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

BIENAL DE GRAVADO
1991-2002
Ade Caixanova,da que pode-
remos ollar os premios e men-
cións correspondentes a estes
anos no Centro Social A Ma-
dalenaaté o 28 de setembro.

RibadeoRibadeo
■ EXPOSICIÓNS

CARME ROMERO
Unha exposición das súas
esculturas estará aberta no
Forte de San Damián.

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

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
■ CINEMA

LES GLANEURS ET
LA GLANEUSE
Ou Os espigadores e a es-
pigadora, documental de
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Coa chegada a COMPOSTELA da xi-
ra internacional de GuitarFest 2003
a NASAinicia as súas actividades
da temporada 2003/2004 o próxi-
mo sábado 20 ás 20:30. Trátase dun
concerto único con presenza de tres

guitarristas de prestixio interna-
cional: Andy Timmons, Tony
Hernando e Freak Kitchen, coas
súas correspondentes bandas. O
domingo 21 a actuación terá lugar
no Playa Clubda CORUÑA.♦

GuitarGuitar Fest 2003Fest 2003

Organizadas polas mocidades
do BNG, celebraranse, do ver-
nes 19 ao domingo 21 de se-
tembro, en Carnota, tendo a sa-
ída en autobús desde Compos-
tela. O primeiro día haberá un-
ha recepción polo alcalde; un-
ha vídeo-charla sobre o futuro
de Nunca Máis; cea e un es-
pectáculo cómico, Humor Ne-
gro, a cargo do Dúo Chapapo-
te. O sábado realizarase unha

viaxe a Muros para embarcar
nun catamarán e visitar as zo-
nas afectadas pola maré negra;
asistirase á inauguración do
monumento a Castelao; xantar;
visita aos areais e cantís máis
afectados; mesa redonda O
Prestige e nós: outra crónica
dun incidente crítico,na que
participarán Serxio Sendón
(responsábel de Galiza Nova
da Costa da Morte), Marcelo

Saborido (concelleiro de Meio
Ambiente de Carnota cando o
desastre do barco), Emilio
Louro (Secretario da Confraría
de Lira), Francisco X. F. Naval
(escritor), e Mauricio Martínez
(Coordenador de Recursos da
Deputación de Barcelona); cea
e festa no pub Muniño. O do-
mingo subirase á fervenza do
río Xallas e farase unha chu-
rrascada e festa popular.♦

XVXV Xornadas de Xornadas de VVerán de Galiza Novaerán de Galiza Nova

Exposición
fotográfica
de Ramón
Masats no

Café
Moderno de

PONTEVEDRA.
Á dereita

imaxe
tomada en

Almonte,
Huelva.

Inquietude
(fragmento),
obra de
Avelino
Sala, un dos
participantes
na mostra
Generación
03 que
podemos
ollar no
Auditorio de
Galicia en
SANTIAGO.



Agnés Vardaque nos mos-
tra a espigadores, recolle-
dores e buscadores de entre
o lixo, do 18 ao 24 de se-
tembro ás 18 h. no cine Ya-
go.Tamén do 18 ao 24 pero
con sesión ás 20:15 e
22:30, esta sala proxectará
Lundi matin (Luns pola
mañá), comedia de Ota
Losseliani que nos conta
como un home pillado pola
rotina decide ver un pouco
de mundo e viaxa a Vene-
cia. A programación de títe-
res comezará  o 2 de outu-
bro coa VIII edición do
Festival Internacional de
Títeres Galicreques. 

■ EXPOSICIÓNS 

GENERACIÓN 2003
Do 18 de setembro e até o 2
de novembro poderemos
ollar as obras dos premios e
becas de arte de Caja Ma-
drid no Auditorio de Galicia.

VARI CARAMÉS
O ferrolán inaugura a súa
exposición de fotografía Mi-
raxeseste xoves 18 na gale-
ría Trinta (Virxe da Cerca
24), onde permanecerá até o
16 de outubro. Cunha exten-
sa traxectoria expositiva e
artística, Vari regálanos
imaxes poéticas cargadas de
misterio e evanescencia, que
lles outorgan as omnipre-
sentes veladuras que as en-
volven, dando como resulta-
do un universo onírico.

PHILIP WEST
Baixo o título O espectador
unha mostra da súa obra vai
estar, até o xoves 18, na se-
de da Fundación Granell
(Pazo de Bendaña).

ESPAZO PARA17
O 5 de outubro será clausu-
rada esta exposición colec-
tiva que está na galería Es-
pacio 48.

JAVIER TENIENTE
As súas fotografías, agru-
padas baixo o título Mans
salgadas,están sendo ex-
postas na Igrexa da Univer-
sidade. A mostra clausu-
rarase o 19 de outubro.

ÓRDENES
Fotografías de Juan Ro-
dríguez na Casa da Parra.

ELLEN AUERBARCH
É a autora da mostra de fo-
tografías A ollada intuiti-
va, pertencente á Colec-
ción Archiv der Akademie
Der Künstede Berlín. No
Colexio Fonsecaaté 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.

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
fotografía –Anacos; Obras;
Animais; e Cuspindo a
barlovento–na galería C5
Colección (Travesa da
Universidade 1). Até o 25
de setembro.

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.

IMAXES DO SOÑO
EN LIBERDADE
Este é o nome da exposición
que amosará películas inédi-
tas filmadas por Eugenio
Granell en colaboración co
Centro Galego de Artes da
Imaxe.A Fundación Granell
ademais celebra os seus oito
anos de funcionamento cun-
ha exposición de parte dos
seus fondos. A través desta
exposición preténdese dar a
coñecer algunhas das obras
que tanto Granell como a súa
muller Amparo foron doan-
do para que a fundación se

manteña como un grande es-
caparate da arte surrealista. A
mostra tenta ser un fiel espe-
llo e unha afirmación da vida
de Eugenio Granell que re-
presenta toda unha época da
actividade creadora que mar-
cou o século XX. “Fondos de
la Fundación Granell” mos-
tra obras do artista que van
desde óleos, pasando por de-
buxos e esculturas. Pazo de
Bendaña, até finais de ano.

■ MÚSICA

SAMESUGAS
Están a presentar o seu no-
vo traballo Machine in
your Brain, compartido
cos fineses Garage 13.
Este sábado 20 estarán no
pub Ambigúás 10 da noite
con entrada de balde.

GUITAR FEST03
Con tres dos guitarristas
eléctricos máis importantes
do momento: Andy Tim-

mos, Tony Hernando e
Mattias Eklundh, con esti-
los que van do blues á fu-
sión pasando polo rock con
abundantes doses de virtuo-
sismo.  ANASAinicia as sú-
as actividades da temporada
03/04 este sábado 20 ás
20:30 con este concerto.

TTrivesrives
■ EXPOSICIÓNS

ELADIO OSORIO
Colga as súas fotografías,
baixo o título de Máis alá
do espello,no Centro de
Interpretación,até o 30 de
setembro.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

CAYETANO LLEDÓ
Mostra de óleos e acuarelas
no Parador de Turismo,ata
o 30 de setembro.

VVal do Dubraal do Dubra
■ TEATRO

MAGO RICHARD
O venres 19 porá sobre o esce-
nario os seus trucos de maxia.

VVerínerín
■ EXPOSICIÓNS

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

VVigoigo
■ ACTOS

GALIZA ,
UN PÁIS NO MUNDO
Para conmemorar o 70 ani-
versario do recoñecemento
internacional de Galiza como
nacionalidade, a concellaría
de Cultura e o IGADI celebra-
rán un acto no auditorio do
Centro Social Caixanova
(Policarpo Sanz 24-26) este
xoves 18 ás 20 h. Presentados
por Carme Vaquero intervi-
rán Xulio Ríos, Xosé Gonzá-
lez Martínez, X. Luís Ro-
dríguez Pardo, Ramón Vi-
llares, Ramón Lugrís, Isaac
Díaz Pardoe Francisco Fer-
nández del Riego.Previa-
mente, ás 19:30, inaugurarase
unha placa conmemorativa
na rúa da Reconquista 11.

■ CONVOCATORIAS

CURSOS DEGALEGO
A Escola Oficial de Idiomas
abre o prazo  de matrícula
para todos os cursos de gale-
go. As clases son 2 días á se-
mana e o alumnado, ademais
de aprender o idioma, estu-
dará diferentes aspectos da
cultura galega como a litera-
tura, xeografía, tradicións...
adeamais de poder participar
na elaboración da revista Se-
testrelo na internet, tertulias,
leituras de libros, conferen-
cias e excursións

■ CINEMA

NOSFERATU
Fita de F.W. Murnau , que
vai ser proxectada o domingo
21 ás 22:30; o domingo 28 á
mesma hora a fita de Fritz
Lang El doctor Mabuse, no
ciclo de cine expresionista.

NON ÁS GUERRAS
A asociación 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  sábado 23, Os
mellores anos da nosa vida. 

PLANETA VERMELLO
O colectivo Nemode fantasía
e ficción adica o seu XVI ciclo
de cinema fantástico ao plane-
ta Marte. O café Uf (Pracer 19)
acollerá este xoves 18 ás 21:30
h. a proxección desta fita diri-
xida por Anthony Hoffman
no ano 2000. Despois das pro-
xeccións haberá unha tertulia.
Máis información en www.na-

vegalia.com/personal/colecti-
vonemo.

CINEMA DOCUMENTAL
Ciclo que se ven desenvol-
vendo no Auditorio do Cen-
tro Cultural Caixanovaás
20:30 e no que podemos
ollar, o martes 23, Los niños
de Rusia,de Jaime Camino
e, o mércores 24, Polígono
Sur, de Dominique Abel.

EN LA PUTA VIDA
Película de Beatriz Flores
que poderemos ollar o mar-
tes 23 ás 19:30 no Audito-
rio do Centro Cultural Cai-
xanova dentro do ciclo do
Video-Forum.

■ CONFERENCIAS

SOBRE A PINTURA
EXPRESIONISTA
Da man de Javier Pena,o
xoves 25 ás 20:30 no café
Uf. O venres 26 ás 20:30 da
man de Ángel Espinosa,
Situación política na épo-
ca de Brecht e Weill.

■ EXPOSICIÓNS

JUAN GRIS
Juan Gris nas coleccións do
Museo de Arte Reina Sofiaé
como se titula a mostra, que
recolle unha ducia de ca-
dros, catro debuxos e varios
libros do pintor, que preten-
den rescatar e divulgar unha
obra fundamental para en-
terder as vangardas da pri-
meira mitade do s. XX. Na
Sala de Exposicións do
Centro Cultural Caixanova,
até o 9 de novembro.

ESPECIALIZACIÓN EN MÚSICA
TRADICIONAL GALEGA
Curso de posgrao programado pola
Universidade de SANTIAGO DE COM-
POSTELA, que vai ter lugar entre no-
vembro de 2003 e xuño de 2004. Ten
como finalidade dar resposta á deman-
da da sociedade galega dunha forma-
ción especializada en música tradicio-
nal propia. Contará coa participación
dun prestixioso cadro de profesorado
especializado procedente de diversas
disciplinas (musicoloxía, historia da
arte, antropoloxía, pedagoxía musical,
etc.) así como tamén coa participación
dun destacado cadro de mestres de mú-
sica tradicional para os talleres de ins-
trumentos. Os seminarios serán impar-
tidos en xornada de sábado maiormen-
te, na Facultade de Xeografía e Histo-
ria. Para matricularse debe facerse un-
ha preinscrición, do 1 ao 15 de outu-
bro; a matrícula será formalizada nun
prazo posterior, do 20 ao 31 do mesmo
mes. O prezo é de 1.100 euros. Para
máis información, calendario, así co-
mo o coñecemento dos seminarios e
profesores que van impartilos, pode
contactarse polas seguintes vías:
cemt@usc.es, http://www.usc.es/cptf,
http://www.bandua.com/cemt, ou no
telf. 981 572 500 ext. 12711.

CARTELISMO PUBLICITARIO
TERRASGAUDA
O 30 de setembro remata o prazo de
recepción de obras para a II edición
deste concurso. Trátase do único pre-
mio que se convoca actualmente no
sector vinícola, conseguindo nesta
edición unha resposta activa de crea-
dores de todo o mundo, ao coincidir
co Ano Internacional do Deseño e
contar co apoio de J. Mariscal. Conta
cun premio en metálico de 6.000 eu-
ros para o gañador, así como a edición
do seu cartel que se empregará para
unha campaña publicitaria das ade-
gas. Tamén se conceden accésit de
1.500 euros para outros dous concur-
santes que queden finalistas.

CERTAME CARVALHO CALERO
A XIII edición do certame literario-lin-
güístico consta dos premios de investi-
gación literaria ou lingüística e o de
creación literaria (narración curta). Os
traballos presentados deberán estar es-
critos en lingua galega, con liberdade
normativa. Deberán ser inéditos (non
se consideran tal as teses académicas
xa cualificadas). Ao premio de narra-
ción literaria poderán concorrer unha
narración ou conxunto de contos por
autor, que non superen os cen folios

por xunto. Ao premio de investigación,
a extensión mínima será de 50 folios.
Os traballos deberán estar debidamen-
te encadernados e conter 2.000 carac-
teres en cada páxina. Os orixinais e
cinco copias máis deberán ser enviadas
en un mes desde a publicación no
DOG, ao Concello de FERROL-Rexis-
tro Xeral, indicando o nome do certa-
me, así como título e lema. En sobre
aparte indicaranse os datos persoais do
autor, número de conta corrente, currí-
culo breve, no que o remite será tamén
o lema. A dotación para calquera das
modalidades é de 3.606 euros, e a pu-
blicación dos traballos. Máis informa-
ción no telf. 981 944 180.

XXXVI C ONCURSO DEGAITAS
DE PONTEAREAS
Celebrarase esta fin de semana, o sá-
bado á tarde e o domingo pola mañá,
no auditorio Reveriano Soutullo. Até
o de agora están inscriptos vinte gru-
pos agardándose que se completen os
trinta que como máximo permiten as
bases. Os grupos deben ser tradicio-
nais, integrados por dous gaiteiros, un
bombo e un tamboril, que interpreta-
rán dúas pezas de libre elección, ves-
tidos con roupa tradicional. A organi-
zación contempla diversas axudas pa-

ra os gastos de cada grupo participan-
te, ademais dos seguintes galardóns:
1º premio, Feliciano Barrera, dotado
con 1.800 euros, ademais do premio
Bannatyne consistente en dous foles
de pesl sintética con zip; 2º premio, R.
Giráldez Boo, dotado con 1.200 eu-
ros; 3º premio, Irmáns Rodríguez So-
bral, dotado con 900; 4º premio, Con-
cello de Ponteareas, dotado con 600
euros. Como novidade desta edición
estabelecense a celebración de con-
certos na noite do sábado cos dez gru-
pos finalistas e, na tarde do domingo,
na Praza Maior, a actuación dos catro
grupos gañadores..

CURSOS DEMANIPULADORES
DE ALIMENTOS
Organizados pola Concellaría de Ser-
vizos Sociais, Muller, Sanidade e Con-
sumo de PONTEAREAS en datas próxi-
mas. Con istes cursos preténdese evi-
tarlles aos veciños o desprazamento a
outras vilas para acadar iste título, pre-
ciso para a maioría de actividades rela-
cionadas co comercio e alimentación.
As solicitudes, asi como a informa-
ción, pódense solicitar na Oficina Mu-
nicipal de Información ao Consumi-
dor, no segundo andar da Casa do Con-
cello ou no telf. 986 640 000.♦
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Unha
mostra

fotográfica
da xermana

Ellen
Auerbach
pode ser

ollada no
Pazo de

Fonseca de
SANTIAGO.

Á dereita,
Big Sun,

O baño de
xofre.

Os
Samesugas
tocan este
sábado 20

en
SANTIAGO,
e o vindeiro
sábado 27

en MADRID.

Plácido
Castro,
abaixo,
conseguiu o
recoñece-
mento
internacional
de Galiza
como
nación. Para
celebrar
o 70
aniversario
de tal
acontece-
mento, este
xoves 18 ás
19:30
inaugurase
unha placa
na rúa
Reconquista
de VIGO e,
ás 20 h no
Centro
Social
Caixanova,
celebrarase



MALAS ARTES 03
Até o 12 de outubro a sala
dos Peiraos acolle unha
mostra colectiva na que
participan Berio Molina
Quiroga, Sr. Pause, Ana
Fernández Grueiro, Chiu
Longina, Carlos Gómez
Martín, José Antonio Rey
Fraga, Isaac Cordal e Jo-
sé Javier Caballero Orio.

MARÍA MOLARES
Ten unha mostra, titulada
Florart, na Casa da Xuven-
tude até o 26 de setembro.
Como o seu nome indica,
na exposición poderemos
contemplar cadros, compo-
sicións e adornos realiza-
dos con flores e follas.

ARTES PLÁSTICAS
CONXEMAR
Unha selección das obras
presentadas á I edición des-
te certame van ser mostra-
das na Casa das Artes.

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 setembro
na Cova dos Ratos(Romil
3), unha mostra sobre a ver-
gonza histórica dos EE UU.

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.

URBANO LUGRÍS
Os fondos deste coñecido
pintor galego de Caixa Gali-
cia poderemos contemplalos
na Sala de Exposicións desta
entidade até o 31 de outubro.

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

INDISCIPLINADOS
A posición da arte nas
fronteiras do deseñoé o
subtítulo desta exposición
colectiva na que participan
máis de dúas ducias de ar-
tistas, e que está no MAR-
CO até o 19 de outubro.

AGRUPÉMONOS TODOS...
Gregarismo, lecer e outros
motivos de xuntanza.O MAR-
CO, en colaboración co AR-
TIUM de Álava, acollerá até o
28 de setembro esta mostra,
que reúne a 19 artistas de 12
países con fotografías, instala-
cións e vídeos, que teñen en
común o ser imaxes de masas,
“retratos” colectivos e anóni-
mos sen protagonistas indivi-
duais. O mesmo título da mos-
tra xoga coa letra de Interna-
cionale serve de reflexión so-
bre o significado da reunión
como potencialidade revolu-
cionaria en contraposición coa
masificación actual, baleira de
significado ou obxecto. Spen-
cer Tunick, Eva Benasson,
Olivo Barbieri , Zhan Huan
ou Agustí Torres, entre ou-
tros, poñen de manifesto o po-
der plástico e visual das multi-
tudes. Máis información en
www.marcovigo.com.

VERBUM.
CASA DAS PALABRAS
Neste museo adicado á co-
municación humana, ade-
mais dos módulos que re-
flectirán de xeito permanen-
te distintos aspectos deste
tema, pode verse unha expo-
sición temporal sobre a im-
portancia do sector edito-
rial en Vigo (até o 28 de se-
tembro) e outra sobre os
medios de comunicación
(até o 5 de xaneiro de 2004).

■ LEITURAS

MEMORIAL
DO INFORTUNIO
Esta obra de Francisco
Castro, editada por A Nosa
Terra, vai ser presentada o
venres 19 ás 20 h. na Casa
do Libro coa intervención
de Manuel Veiga, Ramón
Nicolás e o propio autor.

A INNOVACIÓN
TECNOLÓXICA
NAS ORGANIZACIÓNS
Libro do que son coordena-
dores os investigadorres do
IEA Enrique Mandado, F.
Javier Fernándeze Manuel
Doiro que será presentado es-
te xoves 18 ás 19:30 no salón
de actos do Clube Financeiro.

■ MÚSICA

LILÍ BERLÍN
Un espectáculo que entra
nas raigames do cabaré ale-

mán este xoves 18 ás 23:30
no café Uf.Aparte do reper-
torio musical que rememo-
ra os anos 30 con pezas in-

terpretadas ao piano por
Suso Alonso e a voz de
Blanca Cendán, de com-
positores como Weill, H.

Eisler, Schültze, entre ou-
tros, a maxia do cabaré
transpórtanos á Europa de
entreguerras, cos seus mo-
mentos de euforia e de an-
gustia do Berlín da época.
Picaresca, sedución, humor
e alta calidade musical.

WEILL E BRECHT
Temas seus serán interpreta-
dos o venres 19 e venres 26
ás 0:30 por Ana Vidal, Ja-
vier Marcos, Pedro Blanco
e Iago Marta. Os sábados
20 e 27 á mesma hora serán
interpretados pola Café Uf
Jazz Ensemble.No café Uf,
na rúa do Pracer.

MAGA
Presentación do seu pri-
meiro disco grande, no úni-
co concerto na Galiza, este
sábado 20 ás 00:30 h. na
Iguana.Entradas 7/9 euros
en Elepé, Columna e Gong.
Letras en castelán que fa-
lan de amor con unha pro-
fundidade poética captiva-
dora, guitarras penetrantes
e voces desgarradas.

■ TEATRO

LIVE IN MONTREAL
SINGSKURT WEILL
Por Marianne Faithfull o
mércores 24 ás 22:30 no
café Uf.

EL SUEÑO DE UNA
NOCHE DE VERANO
A obra de W. Shakespeare
será levada ao escenario do
Teatro-Sala de Concertos do
Centro Cultural Caixanova
o sábado 10 e domingo 21
por Verónica Forqué, David
Zarzo, Valdimir Cruz...

VVilalbailalba
■ EXPOSICIÓNS

GELIN
Mostra os seus óleos, baixo o
título de La muralla de Lugo,
no Parador de Turismo.

Madrid Madrid 
■ MÚSICA

SAMESUGAS
Os galegos estarán o vindeiro
sábado 27 na sala Xalaman-
dra, compartíndoa con
Hollywood Sinners (Tole-
do), e Rojo Omega(Madrid).

BadenBaden
■ 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.♦

A PRINITIVA
www.lapriNitiva.com

Páxina electrónica realizada na Coruña
que trata de ser un intento de expresión
independente que algúns teñen cualifica-
do como “zona de pensamento, cultura e
debate”. Páxina que está aberta a todos.♦
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■ Agora podes mellora o teu galego e
coñecer mellor a nosa cultura. Matri-
cúlate en Galego na Escola Oficial
de Idiomas da túa cidade.

■ En Asturias, a 5 minutos de Riba-
deo, en Tapia de Casariego, alúga-
se casa nova de campo con xardín,
grella para asados, pista de balonces-
to. Fins de semana, de venres a do-
mingo, 100 euros. Vila moi tranquila,
perto da praia e da montaña. Telf. 667
293 752.

■ Véndese casa, tipo chalé, perto
do río Verduxo e cercana á ría. Per-
fectamente acondicionada. Bo prezo.
Telf. 986 705 063 - 635 452 290.

■ 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 (Vigo e
arredores). ¿Gústache o sendeiris-
mo? pilylorenzo2003@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.

■ 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.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

A sala dos
Peiraos de

VIGO acolle
unha mostra

de Malas
Artes 03, da
que ollamos

unha obra
de Carlos

Gómez.

A Sala de
Exposicións
da
Fundación
Caixa
Galicia de
VIGO
mostra unha
escolma
do pintor
galego
Urbano
Lugrís.

A Sala de
Exposicións

do CC
Caixanova

de VIGO
alberga

unha
mostra de
Juan Gris.

Blanca
Cendán
canta no
espectáculo
Lilí Berlín,
acompañada
ao piano
por Suso
Alonso, no
café Uf de
VIGO este
xoves 18.



C.L.
Xulio Formoso lembra desde Ve-
nezuela os meses de ilusión que
compartiu con moitos chilenos
que confiaban nun cambio de
rumbo mercé ao goberno Allen-
de. Aos seus 53 anos, é testemu-
ña excepcional de Neruda, a
familia Parra, o comandante
Soutomaior e o poeta Celso Emi-
lio Ferreiro, metido a músico.

Cúmprense trinta anos do gol-
pe contra Salvador Allende.
Vostede tivo relación coa fami-
lia de Violeta Parra. 

Cando cheguei a Chile, en
1972, Violeta Parra levaba morta
cinco anos. A miña relación cos
Parra foi cos seus fillos Ángel e
Isabel e a súa neta Cristina. O dis-
co no que Isabel e Cristina cola-
boraron é o meu terceiro álbum,
Chipi Manahuac. Nese disco, elas
fixeron de todo, desde voces e co-
ros até percusión. Con Ángel fi-
xen un par de concertos na ‘Peña
de los Parra’. Iamos facer un dis-
co en setembro de 1973, pero por
culpa dos trámites burocráticos
aos que me obrigou a miña com-
pañía de discos en Venezuela, non
puiden volver a Santiago de Chi-
le. Se non fose por iso, non estaría
hoxe aquí para contalo. Esta xen-
te foi parte da moita que coñecín
naqueles tempos e lugares nos que
se tentou cambiar a historia. Na-
quel 1973 todos morremos un
pouco. Non volvín por alá.

Só existe a música made in
Miami ou hai vida alén dos
Grammys?

As factorias musicais de
Miami fabrican un produto ho-
moxéneo de consumo baseado
en minuciosos estudos de merca-
dotecnia cuxos resultados, pro-
cesados no programa Excele de-
señados en Power Pointdeciden
a cantidade exacta de azucre e
compoñentes light que ten que

levar unha canción para chegar-
lle á meirande cantidade de xen-
te, consumidores cuantificados
por idade e poder adquisitivo.
Polo que a min respecta, todo is-
to carece de interese aínda que
os Grammysteñan premiado a ti-
pos de mal vivir como Bob Dy-
lan ou Kris Kristofferson.

A música  que máis me intere-
sa a min ten a ver con José Afonso,
Dulce Pontes, Lluis Llach, Uxía...
Merquei todos os discos de Milla-
doiro e recentemente quedei im-
presionado por Luar na lubre.
Gústame moito o irlandés John
Spillane e outro grupo familiar do
Eire, Clannad. Mais recoñezo que
o meu punto feble é a música
country. Des que estudaba en San
Antonio, Texas, escoitei e toquei
este tipo de son e sempre procuro
incluír algunha peza nos meus ca-
da vez máis esporádicos concertos.

Tamén coñeceu en Chile a
Pablo Neruda.

Precisamente na ‘Peña de los
Parra’. Ter o testemuño da súa voz
e da súa palabra aínda me segue
parecendo un privilexio. El fíxome

comprender un pouco mellor os
obxectivos da Unidad Popularde
Allende, a maxestosidade dos vol-
cáns do Temuco, a maxia dos mas-
caróns de proa da súa casa de Isla
Negra, o pastel de choclo, a chuvia
en Ñuñoa e unha adesión irredutí-
bel ao Colo Colo Fútbol Club.

Vostede vive en Venezuela,
gobernada en principio pola
esquerda. Ten algo que apren-
der a esquerda latinoamerica-
na actual da daquel tempo?

Cheguei a Venezuela a finais
do 1965 e pódome gabar de coñe-
cela ben. Desde o meu punto de
vista, non está gobernada por nin-
guna esquerda, senón por un réxi-
me corrupto, cínico e ridículo.
Calquera semellanza entre esta
escoura coa Unidade Popularde
Chile, á parte de ser indigna cos
miles de mortos da ditadura de
Pinochet responde só á ignoran-
cia dos feitos da historia recente.

Naceu en Vigo. O seu pai for-
mou parte do DRIL, a organiza-
ción que secuestrou o Santa Ma-
ría coa finalidade de desembar-
car na Península e loitar contra a

ditadura. Marcouno persoal-
mente esta peripecia familiar?

Non, en absoluto. Meu pai era
piloto da marina mercante e emi-
grou a Venezuela case ao tempo
que eu nacín. Non o coñecín até
que cheguei a Caracas, aos 15
anos. Cando ocorreu o do Santa
María, no 1961, eu era un pícaro
que andaba louco por dispararlles
balíns aos merlos en Bueu e por
facer mergullo na praia do Lou-
reiro. Souben do sucedido xa no
noso apartamento de Chacao, Ve-
nezuela, no 1966, cando o propio
comandante Soutomaior mo con-
tou en interminábeis tardes de co-
ñá Fundadore licor café. Ao fia-
deiro entre meu pai, Soutomaior e
outros antifranquistas, uniuse
Celso Emilio Ferreiro case acaba-
do de chegar de Galiza.

Como empezou na música?
Foi un pouco de carambola.

Comecei tocando a guitarra no
‘Gustavo Herrera’, de Caracas,
onde rematei o bacharelato, aín-
da que a miña primeira guitarra
fabricáraa eu mesmo en Bueu
uns anos antes. Lembro que tiña
unha forma semellante á que
máis tarde usaría Kiss. 

O primeiro disco que gravei foi
en galego grazas á mediación de
Celso Emilio e tivo un título ben
orixinal: Galicia canta. Había seis
cancións dos rapaces de Voces cei-
bes e o resto compúxeno eu só. Foi
unha cousa incríbel. Gravámolo en
Radio Rumbos. Eu ensaiara con
Celso Emilio un par de cancións
nas que tocaba un pandeiro traído
de Celanova. O son de percusión
que se oe nesas pistas artesanais é
del. E non está nada mal, por certo.

Despois argallei o grupo Ra-
jatablae veu un éxito inesperado
en toda Venezuela con Tu país
está feliz. Fixemos varios álbu-
mes pero enfoquei a miña vida
cara á enxeñería de sistemas, da
que levo vivindo vinte anos.♦

Nº 1.096
Do 18 ao 24 de
setembro
de 2003 Quizá non se teñan fi-

xado os lectores en
que non queda en

Galiza ningunha revista de
humor. En España poucas.
¿Será casualidade que o xé-
nero veña a menos precisa-

mente nestes tempos, tan
dereitizados e tan pouco en-
dereitados? O humor é a
graza e quen non ten graza é
un desgrazado, por iso se
adoita dicir: pobre desgra-
zado. O humor, máis aínda

que a poesía, si que é unha
arma cargada de futuro. Por
iso a Igrexa quixo xa no seu
día domesticalo. Inventou a
graza santificante que é co-
mo facerlle recitar o catecis-
mo ao demo de Perrelos.♦
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Aquén
Guantánamo
MANUEL CIDRÁS

De novo o Segundo
Aniversario por ex-
celencia váleme de

pretexto para me ratificar
na convicción de que, con-
tra o tópico, o inefable 11-
S non mudou o curso da
historia senón que a penas
relanzou, en formidable
operación ideolóxica, un-
ha vaga reaccionaria que
era perceptible cando me-
nos dende a década dos 90.
Dous anos e dúas guerras
despois o mundo é máis
inseguro e menos libre.
Como o tempo vai poñen-
do as cousas no seu lugar
agora xa se oen cousas así
nos debates televisivos, e
se cita Guantánamo.

O de Guantánamo si
que é inefable, de certo,
pero exemplificar nesa
caste de limbo extraterri-
torial, que semella non es-
tar neste mundo, o recorte
das liberdades puidera dar
a entender que ese proce-
so involutivo non nos
atinxe de preto. E sen em-
bargo o mesmo mecanis-
mo mental que nos fai
aceptar, con reparos, a
existencia de Guantána-
mo é o que permite admi-
tir, con moitos menos re-
paros e ata con gozo, que
deste lado da reixa se pe-
chen xornais ou se ilegali-
cen partidos. Agora sabe-
mos que a exitosa televi-
sión Al Jazeera ten sorte
de ter a súa sede en Qatar.

Non cambiou o mun-
do, senón os ollos cos que
se interpreta dende os con-
sellos de administración
do poder. A relación, por
exemplo, entre as forma-
cións políticas radicais
vascas, ou dos seus me-
dios de comunicación
afíns, con ETA non é dis-
tinta hoxe que hai vinte
anos, pero cando daquela
algúns adiantados propu-
ñan a súa ilegalización a
idea era maioritariamente
rexeitada por quen tiñan
conviccións democráticas.
“Comparten fins, pero non
medios”, dicíase. E así si-
gue sendo, pero onde ha-
bía repudio do recorte de
liberdades alleas hai hoxe
aceptación e aplauso. Non
porque cambiara a realida-
de, senón porque mudou a
mentalidade.

A ideoloxía da seguri-
dade, que lexitima a in-
volución das liberdades
pola necesidade de de-
fender contra o mal que
xenericamente se identi-
fica coa ameaza terroris-
ta, é dende logo anterior
ao 11-S, pero foi espalla-
da urbi et orbipolo fume
da Torres Xemelgas. E
esa ideoloxía está a pro-
ducir ben máis Guantána-
mos dos que acollen sen
dereitos nin razóns a bar-
budos talibáns.♦

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.
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A NOSA TERRA

Xulio Formoso
‘Celso Emilio tocaba bastante ben o pandeiro’

XURXO MARTÍNEZ




