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A MORTE TEN NOME E APELIDOS: MANUEL RIOS.
O homicidio deste afeccionado deportivista a mans doutros siareiros
do mesmo equipo en Santiago non pode quedar como un simple ac-
cidente, pero tampouco se pode descontextualizar. En primeiro lugar
é erroneo falar da violencia “do fútbol”. O fútbol, de por sí, non xe-
ra violencia. Hai unhas causas sociais máis fondas e relacionadas
cos valores que recibe a mocidade. O fútbol só é un campo propicio
(aglomeracións, anonimato, emocións...) para que estale a violencia
contida pola insatisfación persoal e colectiva. Existe moita violencia
todos as fins de semana nas discotecas e noutros lugares de lecer e
non se crea a alarma social que aparece cando esta se produce logo
dos espectáculos deportivos. A violencia tampouco é algo novo. Só
hai que lembrar as loitas nas feiras e festas de finais do século XIX
e primeiro terzo do XX. O que é novo é o papel dos medios de co-
municación amplificando sucesos que antigamente só se difundían
a través das coplas. Pero, sobre todo é grave o comportamento irres-
ponsábel dalgúns medios informativos, impensábel en calquera ou-
tro eido temático. Na Galiza, ademais, é preciso referirse ao apoio a
un localismo cantonalista, como oposición ao nacionalismo, de con-
dicións pre xenófobas. Os gobernos tenden, por outro lado, a sentir-
se máis “cómodos” con esta violencia que se produce en horas e es-
cenarios predeterminados que con calquera outra. Algúns gobernan-
tes tenden a ver a violencia que rodea os estadios como a válvula de
escape necesaria para unha ola a presión que é esa mocidade insa-
tisfeita, abocada ao consumo, pero con problemas laborais, de-
ficiencias educativas e poucas expectativas de futuro.♦

Fraga pide que
se modifique
a Constitución

(Páx. 19)

A MORTE DAS LINGUAS
DAVID CRYSTAL

A metáfora da vida
A extinción das linguas,
metáfora ou crúa realidade.
A aposta por unha
ecoloxía lingüística.

O R Z A M E N T O S  D O  E S T A D O

O Plano Galicia
queda no papel
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A disidencia
cubana
por dentro

(Páx. 20)

A Nosa Terra convértese nunha
das tres principais editoriais galegas

(Páx. 24)

Morrer en Santiago

A violencia
localista

Morrer en Santiago

A violencia
localista

(Páx. 5)(Páx. 5)



Dividindo os orzamentos entre
investimento consolidado e in-
vestimento das empresas públi-
cas, obsérvase que o primeiro é
claramente superior ao segun-
do. O investimento consolida-
do é aquel que fai referencia
aos organismos autónomos, co-
mo por exemplo os gastos en
funcionariado do Estado, De-
putacións e Delegacións Minis-
teriais. Tamén inclúe os gastos
en Seguridade Social, que en
Galicia é máis alto que na me-
dia das Comunidades Autóno-
mas polo maior índice de paro
e de poboación maior de 65
anos. En total, o orzamento
consolidado do Estado para es-
te ano é de 10.545,6 millóns de
euros. Destes, Galicia recibirá
706,8 millóns de euros. Isto é,
un 6,7% do total. O incremento
en orzamento consolidado con
respecto ao ano pasado é do
34,3%.

A parte do orzamento das
empresas públicas, que é aquel
que os economistas chaman in-
vestimento produtivo, é en todo
o Estado de 12.213,2 millóns de
euros. Galicia recibirá 338,6
millóns de euros, o 2,8% do to-
tal. Chámaselle investimento
produtivo porque é aquel que os
poderes públicos van recuperar
vía impostos en vindeiros anos.
O profesor Barreiro Rivas ex-
plíca que “o gasto de pagar as
pensións ou os subsidios non
implica un crecemento da eco-
nomía. Pola contra, cando os
gobernos invisten en estradas
ou en redes informáticas, agár-
dase que iso redunde en que se
establezan máis empresas no
lugar e que polo tanto se creen
máis empregos e deste xeito si
crece a economía”. O incre-
mento en investimento das em-

presas públicas con respecto ao
2003 e de tan só o 5,5%. 

O investimento total do
4,6% sitúa a Galicia no sexto
lugar do Estado español en can-
to a gasto total. Por diante están
as Comunidades de Madrid,
Catalunya, Andalucía, Valencia
e Castela-León. Con respecto á
porcentaxe de poboación, Gali-
cia ocupa o décimo segundo lu-
gar, por diante de comunidades
como Euskadi ou Navarra que
contan cun réxime fiscal pro-
pio. Galicia recibe 381,88 euros
por habitante, mentres que Me-
lilla recibe 981, Aragón 766,
Ceuta 741, Asturias 598, ou
Castela-León 595. De feito, a
media estatal é de 543,98 euros
por habitante, estando a nosa
comunidade un 30% por debai-
xo.

No que se refire aos orza-
mentos con respecto ao PIB de
cada unha das Comunidades,
Galicia recibe tan só o 2,84%
do total, cando o seu PIB no
2002 significou o 5,3% do total
dos ingresos do Estado. Un re-
parto que coloca a Galicia por
debaixo da media española,
que é do 3,28%, sendo supera-
da por comunidades como Ara-
gón, Asturias, Castela-León,
Castela- A Mancha, Estrema-
dura e Murcia.♦
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Os investimentos reais sitúanse por baixo da media española

U-lo Plano Galicia?
RUBÉN VALVERDE

“O 4,6% do total do Estado, para unha poboación que supón o 6,5% e nunha comunidade cun déficit in-
fraestrutural moito maior ao da media”. Así define o Deputado do BNG no Congreso, Francisco Rodrí-
guez, a parte que lle tocará á nosa comunidade nos Orzamentos Xerais do Estado para o vindeiro ano.
En total, Galicia recibirá 1.045,4 millóns de euros, dun total de 22.758,8 presupostados polo Estado. A
meirande parte dos proxectos previstos no Plano Galicia non aparecen reflectidos e os que si apare-
cen son, na maioría dos casos, estudios previos que non implican explicitamente que se vaian realizar.

Tal e como acontecera o ano
pasado, as Fragatas F-100 vol-
ven ser presentadas como un
investimento na nosa comuni-
dade. De feito, Defensa é o ter-
ceiro Ministerio que máis au-

menta en canto a investimento
en Galiza, con 28,6 millóns de
euros máis. Cifra que supón un-
ha porcentaxe do 25,82% con
respecto ao 2003. Este incre-
mento débese fundamen-

talmente novas necesidades das
fragatas. Sen embargo, estas
non están a ser construídas uni-
camente en Galicia e pertencen
ao Ministerio de Defensa e non
á Comunidade galega, polo que

pode afirmarse que parte dos
178,29 millóns de euros que se
inclúen como investimentos en
Galicia pertencentes a Defensa,
habería que descontalos do to-
tal recibido.♦

As Fragatas F-100 volven
ser presentadas como un investimento para Galicia
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Malia o aumento nas partidas de
Fomento, os orzamentos do Esta-
do non inclúen o Plano Galicia. O
incremento neste apartado con
respecto ao ano anterior é do
42,06%, debido, en gran medida,
aos cartos da Autovía do Cantá-
brico (39,4 millóns de euros) e a
continuación da autoestrada de
pagamento entre Ourense en San-
tiago (75,5 millóns de euros, que
corren a cargo da Xunta e non de
Fomento). Ambos os dous pro-
xectos xa se iniciaran antes da ca-
tástrofe do Prestige -concreta-
mente en 1990 e 1997, respecti-
vamente- e non estaban incluídos
no Plano Galicia do Goberno, que
contemplaba máis de 12.000 mi-
llóns de euros en investimentos.

No que atinxe os camiños de
ferro, Galicia recibirá tan só o
1,96% total dos investimentos
que para o AVE se destinarán a
toda España. Un ano máis, estes
cartos irán destinados a estudios
informativos. Desglosado por
proxectos, o folleto informativo
do Plano Galicia incluía unha li-
ña de AVE do Cantábrico para a
que se proxectaba un investi-
mento de 1.476 millóns de eu-
ros. Dito proxecto non se inclúe
nos Orzamentos deste ano. A Li-
ña de Alta Velocidade (LAV) en-
tre Lugo e A Coruña, que custa-
ría segundo o anuncio do Gober-
no feito no Consello de Minis-
tros celebrado na cidade herculi-
na durante a catástrofe do Presti-
ge, 780 millóns de euros. Nos
orzamentos para o vindeiro ano
contémplanse 0,561 millóns de
euros, como estudio informati-
vo. A LAV entre Ponferrada e
Monforte  custaría segundo o
Goberno 690 millóns de euros.
O investimento real previsto pa-
ra o 2004, tamén en virtude de
estudio informativo, é de 0,314
millóns de euros. Por último, no
folleto do Plano Galicia incluía-
se a creación dunha vía dupla
entre Lubían e Ourense e un en-
lace de alta velocidade entre am-

bos os dous puntos. Nos Orza-
mentos non se reflicte tal pro-
xecto, nin tan sequera como Pla-
no plurianual 2003-2005. 

En total, no anuncio feito po-
lo Goberno estaban previstos
construír 704 quilómetros de vías
férreas entre o 2003 e o 2005. In-
vestimentos que terían un valor
de 3.011,07 millóns de euros. En
realidade, como planos pluria-
nuais 2003-2005 no capítulo das
vías de ferro está contemplado un
orzamento real de 2,31 millóns
de euros, correspondentes aos
tramos Ponderrada-Monforte e
Lugo-A Coruña. Cartos destina-
dos a estudios informativos e non
a quilómetros de vía construídos.

Autoestradas

No Plano Galicia o Goberno pro-
metía acometer a obra da autovía
entre Pontevedra e A Cañiza e a
autovía entre Chantada e Mon-
forte. O primeiro dos traxectos
mencionados tería un investi-
mento de 480 millóns de euros,
segundo anunciaba o Goberno. A
dotación real para o ano 2004 é
de 0,305 millóns de euros. En
canto á autovía Monforte-Chan-
tada, a previsión de investimento
prometida era de 196 millóns de
euros. En realidade, están orza-
mentados 0,182 millóns.

En canto a outras autovías
que se prometeron proxectar, as
cifras son marxinais e non co-
bren os gastos dos estudios. Así,
o tramo Verín-Fronteira portu-
guesa contará para o ano que ven
cun orzamento de 0,050 millóns
de euros, mentres que o custe da
obra é de 0,296 euros. O traxec-
to Vigo-O Porriño terá un orza-
mento de 0,195 millóns de euros,
cando o custe total da obra está
valorado en 25,393 millóns de
euros. Por último, a conclusión
da estrada entre Santiago e Lugo
contará para o ano que ven con
0,050 millóns de euros, cando o
custe da obra é de 0,608.♦
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Núñez Feixóo,
Conselleiro
de Política Territorial

‘Estou satisfeito
co incremento
en investimentos
con respecto ao 2003’
Os responsábeis da Xunta de
Galicia manifestáronse satisfei-
tos cos investimentos realiza-
dos en materia de infraestru-
turas. Para o Goberno galego,
os PXE recollen os compromi-
sos adquiridos co Plano Gali-
cia.  “Os Orzamentos Xerais do
Estado en materia de infraestru-
turas supoñen un incremento do
46,18%, fronte a un 15,06% do
conxunto de España”, afirmou
Núñez Feixóo. O Conselleiro
salientou o incremento con res-
pecto a investimentos no pasa-
do ano. Segundo el, a autovía
do Cantábrico e a de Santiago-
Ourense “son compromisos do
Plano Galicia”.♦

Francisco Rodríguez,
Deputado do BNG
no Congreso

‘Inclúense proxectos que xa
foron orzamentados o ano
pasado’
Para Francisco Rodríguez os
orzamentos “están destinados a
facer propaganda porque coin-
cide cun proceso electoral”. Se-
gundo Rodríguez, “non se re-
flicten os compromisos adquiri-
dos co Plano Galicia. Menció-
nanse algúns proxectos pero
non son investimentos reais. A
meirande parte das infraes-
tucturas anunciadas por Raxoi
non aparecen máis que como
Estudos Informativos”. O depu-
tado do BNG destaca “o pouco
peso que ten Galiza no conxun-
to do Estado nestes orzamentos.
Somos a sexta comunidade en
volume de investimento tendo
menos infraestruturas que cal-
quera outra comunidade. Estes

volven ser uns orzamentos que
privilexian a Madrid e a Catalu-
ña e que esquecen o resto”.

Rodríguez critica tamén a
discriminación de Galicia en
función do seu número de habi-
tantes. “Recibimos unha por-
centaxe cativa dos presupostos
malia contar co 6,5% do total
poboacional do Estado”. Ade-
mais, sinala que “o Goberno es-
pañol xa afirmou que do Plano
Galicia non se vai facer nada
polo momento. Se cadra, dixe-
ron que no 2010 poderían em-
pezar a acometerse algunhas
das obras das que agora só se
van realizar os estudios”.

Por outra banda, o deputado
do BNG quixo facer mención ao
xeito de elaborar os orzamentos.
“Pensamos que gran parte dos
datos anunciados son falsos por-
que parten de postulados erróne-
os. A inflación e o crecemento
pensamos que están calculados
de xeito demasiado optimista,
polo que como todos os anos
quedarán moitos proxectos sen
executarse. De feito, este ano in-
clúense proxectos que xa foron
orzamentados no 2003”. Como
conclusión, Rodríguez conside-
ra que “non é que este ano au-
menten os orzamentos de xeito
que se cobren as necesidades do
país, senón quo os presupostos
do 2003 eran insignificantes.
Moitas das obras que neste ano
se van acometer xa estaban
comprometidas antes da catás-
trofe do Prestige. Incluso o Go-
berno recoñece que moitas delas
van concluírse con retardo por
falta de cartos, como o corredoi-
ro do Eixo Atlántico”.♦

Emilio Pérez Touriño,
Secretario Xeral
do PSdG-PSOE

‘Débeselle a Galiza un 11%
máis de investimento’
O PSdeG-PSOE elaborou un
estudio no que calculan que os
orzamentos débenlle a Galicia
128 millóns de euros. Para Tou-

riño, “unha vez máis somos dis-
criminados e marxinados con
respecto ao resto das Comuni-
dades Autónomas, xa que esta-
mos un 11% por debaixo da
media española en gasto por
habitante”. Touriño criticou que
a nosa comunidade estea situa-
da no posto número 12 en in-
vestimento por habitante das 17
comunidades autónomas “no
ano post-Prestige”. Na súa opi-
nión, “isto significa que nos de-
ben 47 euros por habitante para
achegarnos á media”.

“Os presupostos amosan que
o PP non ten a dignidade, nin o
sentido de Estado, nin tan seque-
ra este ano, de darlle a Galicia o
que se merece. Nunca esperei
que Fraga se sentise satisfeito e
agradecido con estes orzamen-
tos”. O secretario xeral dos so-
cialistas pedirá a comparecencia
do presidente da Xunta no Parla-
mento. “Pedirémoslle que se po-
ña á fronte do país, que non
mendigue e asuma a súa condi-
ción de presidente e que non
acepte que no primeiro ano do
Plano Galicia a nosa comunida-
de reciba un 11% menos do que
merece en termos equitativos”.

Segundo Touriño, “os Orza-
mentos refliten a tutela á que
está sometida Galicia e demos-
tran que a Fraga lle están go-
bernando a nosa comunidade
dende Madrid”. En canto ao
Plano Galicia, “tal e como están
reflectidos nos orzamento, os
proxectos semellan que van ter
un prazo de execución de 25
anos. Para as obras máis impor-
tantes non aparece nin un só eu-
ro, o que confirma que este Pla-
no non é máis que un debuxo
no papel. Non é normal, por
exemplo, que da Autovia do
Cantábrico vaian acometerse
tan só 8 quilómetros dos cen
que consta o tramo galego”.

O secretario Xeral do PS-
deG-PSOE pediulle a Núñez
Feixóo que “non nos tome o pe-
lo e que explique como garante
con este financiamento que o
AVE chegará a Galicia no 2010,
cando segundo este orzamento
tardaremos 26 anos en telo”.♦

No folleto do Plano Galicia anun-
ciábase a construción dun buque
de investigacións oceanográficas,
que custaría 28,2 millóns de eu-
ros. No folleto distribuído polo
Goberno anunciábase para este
ano un investimento de 14,4 mi-
llóns de euros, pero en realidade
só se orzamentaron 6,2 millóns.

Un buque que xa se comezou a
construír cun presuposto inicial de
2 millóns de euros, pero do que se
descoñece en que estaleiro se está
a facer. De feito, non figura na
axenda de pedimentos de ningun-
ha empresa galega ou española.

Cando o vicepresidente Ma-
riano Raxoi presentou o Plano

Galicia, comprometeuse a levan-
tar unha nova sede para albergar o
Instituto de Investigacións Mari-
ñas. Anunciou daquela un investi-
mento de 9 millóns de euros para
acometer a obra, pero tampouco
aparece reflectido nos orzamen-
tos do 2004. Así mesmo, Raxoi
anunciaba a construción dun Pa-

rador de Turismo na Costa da
Morte, cun custe de 13 millóns de
euros a executar entre o período
2004-2007. Sen embargo, tan só
se dotaron para este exercicio
unicamente 1 millón de euros.

En canto á rexeneración me-
dioambiental, o Goberno com-
prometeuse a destinar 1.000 mi-

llóns de euros. Sen embargo, a
partida total para este ano que
destinará este ministerio a Galicia
é de 171,7 millóns de euros, dun
total de 4.236 millóns para o con-
xunto estatal, o que supón o 4%
do total. De feito, o incremento
con respecto ao ano pasado tan só
foi de 44,6 millóns de euros.♦

Infraestruturas recollidas no Plano Galicia e contías
nos Orzamentos (millóns de euros)
Proxectos Custe segundo Investimento real Investimento real 

o Goberno 2004 plurianual (2003-2005)

Autovía Chantada-Monforte 196 0,182 0,273

Autovía Pontevedra-A Cañiza 480 0,305 0,522

AVE Cantábrico 1.476 0 0

LAV Ponferrada-Monforte 690 0,314 0,855

LAV Lugo-A coruña 780 0,561  1,466

LAV e dobre vía Lubián-Ourense 0 0 0

As promesas que non se contemplan

Fomento só cubrirá
compromisos adquiridos antes
da catástrofe do Prestige

REACCIÓNS POLÍTICAS

Núñez Feixóo (PP).

Francisco Rodríguez (BNG).

Emilio P. Touriño (PSdG-PSOE).



Miguel Sebastián,
profesor da Universidade
Complutense de Madrid

‘Compre aumentar
a recadación’

Para Miguel Sebastián son un ata-
que ao Estado de benestar. É pre-
ciso levar a cabo un maior investi-
mento en I+D+I “porque estamos
á cola de Europa”, e incrementar o
emprego estábel para que deste
xeito aumente a produtividade e
polo tanto o PIB e o que ingresa o
Estado. Ademais, na súa opinión,
“cómpre aumentar o aforro en par-
tidas como por exemplo o gasto
farmacéutico pola vía de aumentar
os xenéricos e controlar as doses”. 

Sebastián menciona que o Es-
tado ten que ter máis capacidade
de acadar recursos. “Na actuali-
dade a baixada dos impostos pola
vía do IRPF só favoreceu ás cla-
ses altas. Coa última reforma do
Goberno as rendas máis altas pa-
saron de pagar o 56 a pagar o
48%. Con esta medida o Estado
deixou de ingresar máis de 6.000
millóns de euros (un billón das
antigas pesetas)”. Tamén é impor-
tante combater o fraude fiscal.
“Segundo os datos da Axencia
Tributaria, este ano deixaron de
ingresarse preto de 6.000 millóns
de euros neste concepto. Eu pen-
so que esta cifra é maior. As cifras
oficiais sinalan que en España só
hai 150.000 persoas que gañan
máis de 60.000 euros (10 millóns
das antigas pesetas). ¿Existe al-

guén no Estado que se crea esta
cifra? Só recadando máis cartos
pode aumentarse o gasto social e
por Comunidades”, conclúe.♦

Xosé Luís Barreiro,
comentarista político

‘Que non se inclúa
o Plano Galicia non debe
sorprender a ninguén’
En opinión de Xosé Luís Barrei-
ro, nestes orzamentos non se pro-
ducen “grandes sorpresas porque
estamos en tempo electoral e quí-
xose repartir entre todos, sen dar-
lle nada especial a ninguén”. “A
acción orzamentaria, tal e como

está concibida hoxe en día está
moi regulada. Déixase moi pouca
marxe para introducir grandes va-
riacións nun período curto de
tempo xa que hai unha parte moi
pequena de libre dispoñibilidade,
o resto está comprometido por
mor de compromisos adquiridos
en anteriores anos ou de gastos
obrigados. Por este motivo os or-
zamentos para o 2004 son moi se-
mellantes aos dos anteriores”.

Segundo Barreiro, o mal des-
tes orzamentos no é o déficit ce-
ro ou equilibrio presupostario,
senón a cantidade recadada e co-
mo se distribúe. “A débeda públi-
ca pode aumentar cando se trata
de investimentos produtivos, co-
mo a acometida de infraestru-

turas, pero un estado non se pode
endebedar para destinar eses car-
tos a gastos sociais. As pensións
non se poden aumentar un ano e
baixalas ao ano seguinte, algo
que si ocorre coas estradas. Ha-
bería que aumentalas progresiva-
mente, pero se eses cartos saen
de débeda pública, esta aumenta
tamén progresivamente podendo
levar ao país á quebra. Por iso
penso que hai que ter moito coi-
dado cando se afirma que hai que
endebedarse para destinalo a gas-
to social. O que hai que facer se
se quere máis gasto social e reca-
dar máis diñeiro e iso é incompa-
tíbel coa baixada dos impostos
que anuncia o Goberno. A capa-
cidade de poder captar máis re-

cursos é fundamental. Ademais,
tamén habería que destinar máis
diñeiro a gasto social sacándollo
a outros Ministerios. Non se po-
den ter Fragatas F-100, iniciar
unha guerra no Irak, pagarlle aos
espías e querer pagarlle máis aos
anciáns. Ten que ser unha cousa
ou outra e definir que tipo de Es-
tado queremos”.

No tocante ao Plano Galicia,
Barreiro sinala que “non estou pa-
ra nada estrañado. Cando Aznar
fixo o anuncio na Coruña deste
plano pensabamos que xa estaba
todo feito porque dera a súa pala-
bra. Co Plano Galiciaocorre co
mesmo que co gasto social. É im-
posíbel baixar os impostos, darlle
máis cartos a Madrid e a Catalun-
ya e manter o do resto das comu-
nidades e logo querer sacar da
manga 12.000 millóns de euros
para Galicia”. Na súa opinión, “o
gran problema non está en que o
Plano Galicianon se cumpra, se-
nón en que no seu momento os
medios informativos presentárono
como un compromiso en firme. A
xente cre o que lle din e quen per-
de a credibilidade agora son os
medios. Non se lle pode dicir ago-
ra que o que se deu como unha
noticia hai cinco meses agora non
é verdade”. De todos os xeitos, si-
nala que “aínda que todas as parti-
das se refiren a estudos, e estes
non comprometen a unha poste-
rior execución das obras, eu prefi-
ro que aparezan estes estudios a
que non aparezan, pero que nin-
guén pense que todas estas obras
se van acometer”, conclúe.♦
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REACCIÓNS DOS EXPERTOS

Maica Bouza,
asuntos económicos
de CC OO-Galicia

‘Con estas cifras
afastámonos máis de
converxer con España’

CC OO opina que os orzamen-
tos tentan manter o déficit cero
esquecendo os déficits sociais e
de infraestruturas que ten o país.
Para Maica Bouza, “as hipóte-
ses de crecemento económico e
de emprego son pouco realis-
tas”. No tocante á Galicia, “non
se pode negar que as cifras son
superiores ás do ano pasado. O
que ocorre é que os orzamentos
do 2003 eran demasiado cati-
vos. Por iso, as cifras achegadas
nos PXE para o 2004 parécen-
nos insuficientes para acadar
unha converxencia real coa me-
dia do Estado e máis aínda coa
media europea”. 

En canto ás infraestruturas,
Maica Bouza opina que “o Plano
Galicia é recollido nos orzamen-
tos de xeito testemuñal. Case to-
dos os cartos lévanos dous pro-
xectos, a autovía transcantábrica
e a Santiago-Ourense. As de-
mais obras tan só recollen contí-
as cativas que non dan máis que
para estudios preliminares. Co-
mo anunciamos no seu momen-
to, o Plano Galicia non é máis
que propaganda que non se ve
traducida en investimentos re-
ais. Este ano próximo estarán

destinados máis cartos a obras
de reparación e mantemento de
estradas que a acometer novas
infraestruturas”.♦

Xesús Seixo,
Secretario Xeral da CIG

‘Están destinados a
favorecer as clases altas’
Para a CIG os orzamentos son
continuístas, e seguen favore-
cendo ás clases máis adiñeiradas
e non garanten a mellora do ni-
vel de vida en xeral. A organiza-
ción sindical galega sinala que
os orzamentos parten duns cál-
culos equivocados. “O déficit
que anuncia o Goberno non é re-
al. A inflación vai ser máis alta e
o crecemento máis moderado.

Por este motivo tememos que un
ano máis o Goberno saque o di-
ñeiro deste erro de cálculos do
superávit da Seguridade Social”,
afirma Xesús Seixo. Segundo el,
“os orzamentos parécennos pre-
carios no aspecto social, nun Es-
tado que está sete puntos por de-
baixo da media europea en gasto
social. Isto reflite unha vez máis
que son uns orzamentos clasis-
tas destinados a favorecer ás cla-
ses adiñeiradas”.

Os presupostos poñen de
manifesto, segundo Seixo, “o
modelo de recadación de cartos
do PP. Parten da base de que os
impostos teñen que ser recada-
dos por vía indirecta e con iso
favorecen ás clases altas, elimi-
nando o sistema progresivo de
redistribución”.

No tocante á súa distribución

territorial, Seixo opina que “non
se teñen en conta ás nacións e re-
xións máis discriminadas de Es-
paña. Galicia é o máis claro
exemplo. O Plano Galicia tan só
se concreta en estudios e non en
investimentos reais. Non se in-
viste en paliar as consecuencias
do desastre do Prestige, algo que
xa esperabamos”.♦

Xabier Carro,
Secretario de Acción sindical
de UGT-Galicia

‘O Goberno esquece
as políticas sociais’

Para UGT “os PXE reproducen
todos os complexos do presiden-
te do Goberno”. Segundo este
sindicato, supoñen un parón total
no tocante a gasto social.  “Se-
guen colocando o déficit cero
por riba dun gasto social razoá-
bel. Estamos perdendo a posibi-
lidade de poder reclamar fondos
estruturais porque falta co-finan-
ciamento da Xunta e do Gober-
no, tal e como fan outros países
europeos”, afirma Xabier Carro.

En canto ás políticas de em-
prego, Carro sinala que “o Go-
berno esquécese delas e négase a
negociar coas forzas sindicais.
Aumentan as partidas ano tras
ano en subvencións directas ás
empresas e redúcense as partidas
destinadas aos traballadores.
Nós pensamos que debe ser ao

revés. Nestes orzamentos au-
mentan as axudas por contrata-
ción, o cal aumenta o traballo
precario, pero péchanse escolas
obradoiro. Nós pensamos que as
políticas de emprego deben reca-
er sobre o traballador e non so-
bre o empresario”.

En opinión de UGT, os orza-
mentos deberían contemplar
máis cartos en Educación, en
I+D+I, en políticas de emprego e
en protección social.  “O Gober-
no minte á hora de dar as cifras
reais. Din que os orzamentos au-
mentaron un 5,3% con respecto
ao ano pasado, mentres que o
gasto social fíxoo en mais do 7%.
Sen embargo, o primeiro dato es-
tá presentado coa inflación des-
contada e o segundo preséntase
en termos absolutos sen serlle
descontada a inflación que vai
ser de máis do 3%. Polo tanto, en
termos reais a partida social au-
menta menos que o orzamento en
conxunto”, afirma Carro. 

En canto aos investimentos
en Galicia, Carro sinala que “era
algo que agardabamos. Raxoi xa
anunciara que a súa política ía
ser de continuísmo a Aznar e po-
lo tanto estes orzamentos seguen
a reflectir a discriminación á no-
sa comunidade. O investimento
público en Galicia está nos ni-
veis de 1995, algo inexplicábel
cando se afirma que existe un
Plano Galicia. Semella que todos
os orzamentos deste  Plano gas-
táronos en elaborar os folletos
propagandísticos”.♦

Miguel Sebastian e Xosé Luís Barreiro.

REACCIÓNS SINDICAIS

Xesús Seixo.



CÉSAR LORENZO GIL
A morte de Manuel Ríos vol-
ve abrir un debate sobre a
violencia. Para o goberno, o
problema reside na segurida-
de dos estadios. Para a fami-
lia do falecido e a oposición,
as autoridades renegan da
súa responsabilidade ao non
acometer o problema de raíz.

Para moitos, especialmente os
familiares de Manuel Ríos, pa-
rece imposíbel que un home
morra por pedirlle a un grupo
de mozos que deixasen de mo-
lestar uns rapaces nun contor-
no ateigado de policías. María
Xosefa Suárez, nai do falecido,
preguntábase como era posí-
bel. “Acaso non saben que hai
xente que aproveita estas cou-
sas para facer mal?”. “Para que
pagamos tantos impostos en
policía?”

José Luis Rodríguez Zapate-
ro, secretario xeral do PSOE,
esixiulle ao goberno un plano
de actuación rápido para impe-
dir que a violencia siga tinxindo
de sangue espectáculos coma o
fútbol cada certo tempo. “Non é
cuestión de falar de grandes te-
mas e propoñer medidas draco-
nianas se non se corrixe o pro-
blema principal: a educación na
convivencia.”

En troques, Pilar del Casti-
llo, ministra de Deportes, adian-
tou que o seu departamento le-
vará ao Parlamento unha pro-
posta lexislativa que considere a
violencia “nos escenarios de-
portivos” ao mesmo nivel que
calquera outro tipo de agresión.
En realidade, este anuncio do
goberno é ben semellante ao re-
alizado polo agora secretario
xeral do PP, Mariano Raxoi,
cando dirixía este ministerio en
maio do 2001. Daquela, o gabi-
nete se comprometera a fichar
os siareiros considerados vio-
lentos e a perseguir a simbolo-
xía fascista. Hoxendía, todas
aquelas propostas reverdecen
outravolta horas despois dunha
traxedia.

Xustamente, organizacións
como Movimiento contra la In-
tolerancia veñen demandando
desde hai anos unha política de
control sobre as manifestacións
ideolóxicas violentas alleas ao
deporte ou ao espectáculo. Esta
asociación protestou duramen-
te contra a man branda da poli-
cía en casos de persecución de
delitos de exaltación do nazis-
mo ou manifestacións racistas
en medios de comunicación.
Xa en Galiza, a federación de
peñas do Celta pedira no verán
do 2000 unha forte sanción
contra o xogador Lionel Scalo-
ni, logo de que este berrase
“Vigo, no!” en plena Praza de
María Pita durante as celebra-
cións do primeiro título de liga
para o Deportivo.

A función da violencia

O portavoz da familia Ríos, Xo-
sé Manuel Tabuada, criticou du-
ramente as directivas dos clubes
de fútbol, por fomentaren a cre-
ación de grupos ultra no que “os
violentos descargan gratuita-
mente a súa adrenalina”. Para o
curmán de Manuel Ríos, é nece-
sario que medios de comunica-
ción e presidentes futbolísticos
reparen nos seus actos e traten
con seriedade un hábito xa xera-
lizado, como o enfrontamento
obrigatorio entre afeccións “su-
postamente rivais á forza”.

De feito, Ríos recibiu unha
pancada no fígado que o matou
por tentar evitar que un grupo
de siareiros posibelmente pró-
ximos aos Riazor Blueslle ba-

tesen a un mozo ataviado coa
camisa do Compostela. Esta se-
gue a ser a versión oficiosa,
mercé ao testemuño da muller
de Ríos e a outros agredidos
nas proximidades de San Láza-
ro, como o concelleiro do PP en
Santiago Xacobe Pérez.

O presidente coruñesista,
Augusto César Lendoiro, admi-
tiu, na noite do martes, 7 de ou-
tubro, que o ocorrido debe dar
para reflexionar en todas as ins-
tancias e corrixir comportamen-
tos. Quizais lembrou semellan-
tes palabras na boca de Jesús Gil
o día no que un membro do gru-
po ultradereitista Frente Atléti-
co, Ricardo Guerra, asasinase o
donostiarra Aitor Zabaleta.

A morte do pai de familia
coruñés igual serve para desve-

lar dunha vez a connivencia en-
tre a directiva do Real Madrid e
o grupo Ultrasur, considerado
en Alemaña unha banda terro-
rista ou para desvincular defini-
tivamente desexos de violencia
gratuíta con supostas afrontas e
rivalidades locais. 

Para moitos expertos e xen-
tes do fútbol, como o que fora
capitán da selección inglesa,
Bobby Charlton, a violencia
perto dos estadios cumpre unha
función social: desafoga os des-
contentos sociais fóra das can-
les democráticas. Para Charlton,
a solución era ben doada. “Non
hai delincuente máis fácil de de-
ter. Sabemos a que hora e en
que lugar se vai reunir cos seus
socios para buscar a quen lle dar
unha tunda.”♦
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Hai dez anos unha morte como a de Manuel Rí-
os en Santiago non tería dado lugar a tanto eco
mediático, pero as épocas politicamente conser-
vadoras sempre e en todas partes se distinguiron
polo relevo dado aos sucesos nas portadas dos
medios de comunicación. A posta á luz dun cri-
me, aínda que seña lonxano e circunstancial, pro-
voca unha sensación de inseguridade. O medo, á
súa vez, é un bo caldo de cultivo para os que gus-
tan de coartar as liberdades. Pero á marxe desta
cuestión non se pode negar a importancia do oco-
rrido ao final do partido de Santiago. Arredor
deste suceso é preciso sen embargo formularse
algunhas preguntas: Por que medran estes grupos
de mozos extremadamente violentos? Ten algo
que ver o abismo existente entre os bens que
anuncia a publicidade e a realidade dunha caren-
cia de emprego e da lacra do traballo lixo? Ten
algo que ver a hipocrisía, moi visíbel para a xen-
te nova, dunha clase política que nunca cumpre
as súas promesas, que é polo tanto inmoral, e que

baixo aparencias sedutoras resulta profundamen-
te inmobilista e intolerante? Por que cadeas ra-
diofónicas de prestixio como a Ser admiten no
seu seo locutores, como por exemplo o vigués
Eiroa, que avisan en directo do lugar de concen-
tración dos siareiros do equipo contrario e que lle
ofrecen micrófono libre ao máis lunático e agre-
sivo de cada grupo? Ten algo que ver con estes
enfrontamentos arredor do espectáculo deportivo
a propaganda localista de certos líderes políticos,
moi enfrontados ao nacionalismo como Francis-
co Vázquez, quen non dubidou en sacarlle os
cornos no estadio ao equipo contrario? Se lle
aplicásemos o seu propio discurso demagóxico
sobre o nacionalismo poderiamos dicir sen dubi-
dar que eles, co seu cantonalismo e localismo
exacerbado, son os instigadores teóricos do cri-
me ocorrido en Compostela. Sería certamente
esaxerado facerlles unha atribución directa deste
cariz, pero serve para comprobar como os sofis-
mas ás veces cárgaos o demo.♦

Frustración laboral, descrédito
da política e localismo

M.V.

A policía sabe quen foi o agresor, que segue en paradoiro descoñecido

A familia do deportivista morto quéixase
da falta de seguranza

O exemplo
vasco
Obviamente non é particular
da liga española o ambiente
de violencia marxinal que de
cando en vez golpea a
consciencia do deporte, da
movida nocturna ou dos con-
certos de rock. Segundo dife-
rentes estudios sobre o tema,
hai dúas castes de comporta-
mento violento gregario. En
países subdesenvolvidos, cun
alto índice de desigualdade
social, o espectáculo deporti-
vo pode servir de escusa para
expresar unha disfunción co-
lectiva: nun contorno hostil
no que a vida se fai moi difí-
cil, ao lado de evasivos indivi-
duais, como a droga, os me-
canismos de poder distribúen
mensaxes violentas para con-
verter o fútbol nunha espita
chantada no bocoi da frus-
tración. Sería este o caso do
Brasil ou da Arxentina, país
no que a situación foi tan
dramática que o goberno de
Néstor Kirchner recoñeceuse
incapaz para parar as pele-
xas entre as diferentes “ba-
rras bravas” e chegou a rati-
ficar a suspensión de encon-
tros na cidade de Buenos Ai-
res durante varias semanas.

Mais tamén no norte rico
se suceden os casos de violen-
cia xuvenil. Países como Ho-
landa, Reino Unido ou Alema-
ña tiveron fondos debates pa-
ra tentar corrixir unha ten-
dencia que compartía as saí-
das ao fútbol en carnicerías. O
estado que máis fixo por ato-
par un xeito de rachar as rai-
ceiras desa disfunción –que
nace nos barrios marxinais,
amparada neste caso pola ide-
oloxía nazi como xeito de iden-
tificación colectiva fronte a un
inimigo exterior, sexa un inmi-
grante negro ou un siareiro
contrario– foi o dos Países
Baixos. A través dunha expe-
riencia piloto para rematar
coa tradicional amizade entre
os partidarios do Ajax de
Amsterdam e os do Feyeno-
ord de Rotterdam, o goberno
patrocinou encontros ao redor
da selección holandesa, páxi-
nas da internet e encontros
para “desvelar os misterios”
do rival e humanizalo.

Non fai falta sequera saír
do estado. En Euskadi non
existe violencia relacionada
coa rivalidade futbolística
ou local. Siareiros da Real e
do Athletic poden sentar
xuntos na bancada. Ambas
as afeccións recoñecen a ri-
val coma propia nunha idea
de pertenza a unha comuni-
dade superior.♦♦

O fútbol convértese, ás veces, en embrullo perfecto para comportamentos violentos e gregarios, nos que non importa o xogo se-
nón a facilidade para atopar un inimigo común.                                                                                          PACO VILABARROS



Teremos que soportar
iste peso de sombras.
(Sombra do aire na herba. Luís Pimentel)

Días atrás os medios de comunicación
fixéronse eco da decisión da Sección
Primeira da Audiencia Provincial da

Coruña, plasmada no auto ditado o pasado día
9 de setembro, de alzar a imputación que ata
esa data pesaba sobre Arsenio Fernández de
Mesa, Delegado do Goberno en Galicia, e
Ángel del Real Abella, anterior Capitán Ma-
rítimo de A Coruña, como posibles responsa-
bles de senllos delitos contra os recursos na-
turais e o medio ambiente e contra os espazos
naturais protexidos por consecuencia da súa
intervención na crise do petroleiro Prestige,
imputación que fora acordada respecto de
ambos dous e de José Luis López-Sors, Di-
rector Xeral da Mariña Mercante, polo Xuíz
de instrución de Corcubión a resultas da que-
rela interposta pola Plataforma Nunca Máis.

Dende a nosa óptica, como integrantes da
Comisión Xurídica da Plataforma e respon-
sables da acción penal que en exercicio do
dereito de acusación popular encarna Nunca
Máis, cremos de interese anotar unha breve
valoración do contido e consecuencias xurí-
dico-procesuais da citada resolución xudi-
cial, sen máis outra intención que contribuír-
mos a unha mellor comprensión da cuestión.

Así, e fronte á impresión que pode resultar
de moitas das informacións difundidas a este
respecto, a primeira conclusión que cabe tirar
da resolución é que ratifica a existencia de in-
dicios de responsabilidade penal na conduta
dos responsables da Administración encarga-
dos da xestión da crise, os mesmos indicios
que determinaron a admisión a trámite da que-
rela presentada por Nunca Máis, e moi concre-
tamente na conduta do Director Xeral López-
Sors, cuxa situación de imputado mantense lo-
go de que a Audiencia expresamente rexeite o
arquivo ou sobresemento das actuacións que
respecto del pediu a Avogacía do Estado. 

A seguir, cómpre igualmente deixarmos cla-
ro que o alzamento da imputación respecto de
Arsenio Fernández de Mesa e Ángel Del Real
non ten carácter definitivo nin determina a ine-
xistencia da súa posible responsabilidade senón
que, como a Sala precisa no auto, a decisión éo
“sen prexuízo de que o transcurso das dilixen-
cias lle achegue motivos ao instrutor para confe-
rir novamente a condición de imputados aos ci-
tados”. Non hai nin sobresemento libre nin ar-
quivo das actuacións respecto de ningún deles.

Aexplicación do alzamento da imputación,
plasmada no propio auto, non é outra que a im-
presión que a Sala ten de que nin De Mesa nin
Del Real tiveron intervención decisoria nas de-
cisións críticas que determinaron obxectiva-
mente o agravamento do risco creado polo si-
nistro inicial e o resultado final que todos co-
ñecemos. A Audiencia, coas anteditas preven-

cións, considera que o primeiro dos menciona-
dos limitouse a exercer as súas competencias
como coordinador das distintas Administra-
cións e informador, e que o Capitán Marítimo
non foi senón un executor cualificado das or-
des emanadas da Autoridade Marítima Na-
cional personificada en José Luis López-Sors.

Pero tal conclusión, e por iso deixamos si-
nal da nosa discrepancia con ela, está exclusi-
vamente substentada nas propias declaracións
dos imputados, e dicir, parte de dar por certo o
por eles manifestado. É sabido que toda persoa
contra a que se dirixa unha acción perante un
Tribunal, por esixencia do dereito fundamental

a non declarar contra sí mesmo proclamado no
artigo 24.2 da Constitución, está naturalmente
eximida da obriga de dicir verdade imposta na
Lei ás testemuñas, dereito –o de mentir– que
determina para os tribunais, a efectos de proba,
conferirlle certeza ás manifestacións prexudi-
ciais para o inculpado, pero non as exculpato-
rias evidentemente, mentres non estean con-
trastadas con outros elementos.

Non embargante, a Sala de apelación deu
por acreditado todo o manifestado polos dous
querelados no seu descargo, incluso cando o
declarado se opón, non só a diversos indicios
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Colexio de
avogados de Vigo,
praza de América.
Dous avogados, duns
cincuenta, comentan:
“Formularios en
galego. Ha!
Directamente á
papeleira”.

“Un concello do
PNV subvenciónalles
libros a varios reos
etarras”. Así a
noticia. Como poñer
fin a este escándalo?
Se aínda fose un
paquete de películas
de Schwarzenegger e
Ozores! Pero
directamente libros!
Que falta de pudor! 

Os cortesáns
corean a volta do
“ciclón Fraga”. Días
despois festexan a
súa asistencia á gran
polbeirada do San
Froilán. Mentres haxa
rei haberá ceas no
pazo e cacerías de
corzos.

Nos anos setenta a
renda española
cuadriplicaba a de
Marrocos. Hoxe
multiplícaa por trece.
Non será hora xa de
modificar a
terminoloxía oficial e
eufemística de países
en vías de
desenvolvemento,
para volver chamarlle
pobos colonizados,
nacións sen historia,
parias da terra,
morenos do cola-cao
ou algo así?

Chegou ás
administracións a
lotaría de Nadal. A

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Prestige: Sobresementos e
responsabilidades

COMISIÓN XURÍDICA DA PLATAFORMA NUNCA MÁIS

No artigo explícase o estado do procedemento xudicial
contra Arsenio Fernández de Mesa e Ángel del Real.
Información para deixar traballar con rigor a xustiza.

Cartas

O monumento
de Muxía

No Nº 1.096 d’A Nosa Terra e en
relación a unha aberración urba-
nística que o goberno municipal
de Muxía situou no contorno do
santuario da Virxe da Barca, qui-
xera saír ao paso dunhas declara-
cións do escultor muxián Antón
Castro Fernández.

Estou totalmente de acordo
que esa actuación profana o san-
tuario e borra a natureza, mais se-
ría inxusto que puxese toda a cor-
poración do concello no mesmo
saco, xa que en Muxía hai un go-
berno municipal saído das urnas o
25 de maio onde o PP acadou a
maioría absoluta, maioría que
conqueriu sobre todo na vila con
perto de 800 votos e máis do 60%
do censo e non no resto do conce-
llo onde o PP estaría en minoría.

“A Ferida” é realmente unha

agresión, un dano colateral máis
na chamada zona Cero, consenti-
da politicamente, e non froito
dun destino que nos reservara a
historia, senón polos que man-
dan. Este concelleiro fixo o que
puido nos organismos corres-
pondentes, hoxe, ao mesmo que
no concello, ocupados por bárba-
ros, polo que penso que “cada
pau debe termar da súa vela”. Eu
non nacín na vila de Muxía, é
certo, pero coñecín o contorno
da Barca dende moi novo, antes
que moitos outros –por razóns de
idade–, muxiáns de nacemento
que “gozan e desfrutan” coa Fe-
rida e con outras moitas actua-
cións polas que eu sinto vergoña.

Dicir que todos os concellei-
ros non nacemos na vila e polo
mesmo non sentimos este tipo de
atentados é tan arriscado como
seu eu dixese que vde, ao non na-
cer na aldea non coñece a impor-
tancia que teñen as vacas cando

merca leite de cartón no mercado.
En Muxía temos instalada

moitas feridas dende que o PP se
fixo co goberno grazas a unha
operación de transfuguismo no
ano 95, sr. Castro, e vde., muxián
de nacemento, debera sabelo.
Non son só os pedroulos do Po-
rriño, instalaron unha auténtica
apoloxía do nacional-catolicis-
mo. Coma nos mellores anos da
Falanxe. Pregunte, pregunte no
seu contorno.♦

XOÁN POSE PAZ
CONCELLEIRO DOBNG (MUXÍA )

Cando fuches
facer as Américas

Estiven a botar unha ollada ao
proxecto de reforma da lei de ex-
tranxería; non fan falla moitos
coñecementos de Dereito para

percatarse da intencionalidade
coa que foi redactada. Na exposi-
ción de motivos afírmase a nece-
sidade de facilitar a ordenación
dos fluxos migratorios reforzan-
do as canles legais e perseguindo
máis efectivamente a inmigra-
ción ilegal; sinálanse como ob-
xectivos a simplificación de trá-
mites administrativos, a mellora
de medios e instrumentos sancio-
nadores, a incorporación da nor-
mativa da Unión Europea e das
modificacións derivadas da Sen-
tencia do Tribunal Supremo do
23 de marzo de 2003 (que anula-
ba once artigos da Lei Orgánica). 

Así de sinxelo: simplifícanse
trámites esixindo un papeliño (o
visado) en vez de 

tres ou catro pero a obtención
dese documento xa é outro cantar;
penalízase a máis mínima falta
administrativa porque neste país
certos personaxes poden roubar e
estafar e saen ao pouco tempo

ANA PILLADO

Continúa na páxina seguinte



Hai xa case dous meses que volvín de
Etiopía e a xente aínda se sorprende do
meu aparente mutismo. Decátome de

que, excepto ante moi contadas audiencias, de-
bo dar a sensación de non querer falar. Mais
iso, claro, é comprensible. Porque
xa a tele nos deu no seu día máis
ca abondo material para imaxinar
o que eu potencialmente puiden
ver. Bandullos inchados, caras de
fame, miseria, moscas, nenas cho-
rando, estampas tribais. Que tal en
Etiopía? Fatal, non? Adiantan al-
gúns. E para min con iso queda
fechada a conversa. Como boa
galega (benditas esas estratexias)
contesto sen contestar ou farfullo
algo inintelixible, que iso tamén o
fago ben cando quero.

Etiopía, como dicía a canción,
ten fame. Pero non fame de grans
de millo. Nin fame de escolas e hospitais. Non
ten fame de caridades do que nos sobra ou do
noso afán de sentirnos santas. Etiopía, coma
min, ten fame de xustiza. E esa é a que me fai
calar a boca. Por desgraza sei que teño que ir
falando pouco a pouco porque a voz é a arma
máis poderosa da que dispoñemos as persoas
pacifistas (e as outras tamén, que antes das

guerras de lume empezan as de enunciacións).
Falar para dicir unha vez máis que a solución
pasa por nós. A xente pensa que iso de querer
cambiar o mundo é cousa de idealistas. Pois
que llelo digan a Bush, Aznar e Blair, a ver se

non o cambiaron eles e sen ide-
ais, que xa é peor. Neste mundo
os designios da humanidade es-
tán en mans de sete gobernos sen
escrúpulos. E nós queixámonos
de cando en vez. Tampouco de-
masiado a miúdo, non vaia ser.
Esquecemos así con frecuencia
que somos nós quen eliximos
eses criminais. Así que é nosa a
responsabilidade. As sociedades
do sur non teñen case nin voz.
Vese nas reunións da OMC, vese
na tele, vese en todas as partes.
Para quen quere ver, claro, coma
todo. Que moito máis fácil resul-

ta pechar os ollos no Gran Hermano. E esa
voz non a podemos acaparar nós, pero temos
a obriga de facerlle un lugar.

Ó final parece que sigo sen falar de Etio-
pía. Pero estouno facendo. E máis que o farei.
Agora que por fin vou deixando atrás a fase de
saír á rúa e querer darlle de hostias a todo bi-
cho vivente. Para ver se imos espertando.♦

Nº 1.099 ● Do 9 ao 15 de outubro de 2003 ● Ano XXVI

ama de casa, o
electricista, o
xubilado, andan na
procura dun “número
bonito”. Hai números
bonitos e feos,
terminacións
atractivas. No
franquismo era
costume regalarlle a
cada familiar,
disperso pola pel de
touro ou por fóra,
unha participación. A
familia unida xogaba
á lotaría. Hai un libro
divulgativo que axuda
a non crer na
superstición dos
números e que aclara
as escasas
posibilidades de
facerse rico por esta
vía: O home
anumérico. O
analfabetismo
matemático e as súas
consecuencias de
John Allen Poulos.

De vivir, o Che
Guevara tería agora
75 anos. Aínda vive.
Os novos levan as
súas camisetas.
Edítanse os seus
libros, cargados de
política práctica e de
romantismo. Sen
embargo, de haber
hoxe alguén coma el,
encontraríase no
punto de mira de
Garzón e Bush. Quen
mellor que o Che que
loitou no Congo, en
Cuba e en Bolivia,
que proclamou
aquelo de un, dous,
moitos Vietnam, para
encarnar a faciana
do terrorismo
internacional?

Odón Elorza, alcalde
socialista de San
Sebastián, casou dous
concelleiros gais do
partido. Agora
deteñen un fillo dunha
concelleira socialista
acusado de pertencer
á ETA. Anda raro o
PSOE de Euskadi.♦

A silenciosa lembranza
de Etiopía 

MARÍA REIMÓNDEZ

Crónica dos sentimentos que deixan nunha galega as
vivencias nun dos países máis famentos de xustiza.

‘Neste mundo
os designios

da humanidade
están en mans

de sete
gobernos

sen escrúpulos”

en contra, senón ao propio sentido común.
Así foi cando, para xustificar a súa falta de
intervención nas decisións críticas, presen-
tan ao Organismo Rector da crise, o Centro
de Coordinación de Operacións –do que to-
dos formaban parte nas súas respectivas
condicións funcionariais por disposición do
Plano Nacional de Contixencias por Conta-
minación Marítima Accidental– como unha
sorte de gabinete cuxos membros permane-
ceron encerrados en despachos estancos sen
comunicación e incluso case que sen coñe-
cer as diversas decisións sobre o Prestige,
explicación que sinxelamente non é crible e
que, lonxe de describir a realidade, é resul-
tado dunha estratexia con fins pouco vela-
dos: concentrar en José Luis López-Sors to-
da a responsabilidade presentándoo como o
único e exclusivo decisor.

Tal versión aparece por vez primeira des-
pois de que os aludidos adquiriron a condi-
ción de imputados, é dicir, nesa condición

procesual, co-
mo xa dixe-
mos, na que as
declaracións
perante o xuíz
non están su-
xeitas á obriga
de dicir a ver-
dade, cousa
ben distinta da
posición pro-
cesual das tes-
temuñas. Pois
ben, curiosa-
mente o Sr. del
Real, antes da
súa imputación
e cando decla-
raba como me-
ra testemuña, é
dicir, obrigado
a dicir verdade
e non existindo
aínda unha es-

tratexia de defensa en marcha, manifestou
sen a menor sombra de dúbida que: “as deci-
sións no seo do CECOP se tomaron colexia-
damente.”

En definitiva, o procedemento penal que
se está a seguir perante o Xulgado de Instru-
ción de Corcubión ten que continuar o seu
curso de xeito rigoroso e sen atrancos, ata
completar as probas que se estimen axeita-
das para o enxuizamento de todos aqueles,
sen excepción, que resulten responsables da
catástrofe do Prestige. Estamos certos da
existencia de importantes intereses en que
este procedemento se peche en falso, mais
no respecto do bo fin que ten que perseguir
a Administración de Xustiza nun Estado de
Dereito, faremos o posible para evitalo.♦

Vén da páxina anterior

‘A Sala
de Apelación

deu por
acreditado todo
o manifestado

polos
querelados no
seu descargo,

incluso cando o
declarado se

opón ao sentido
común”

Nova sección de Manuel Rivas
O escritor e xornalista Manuel Rivas volve, desde
este número, ás páxinas d’A Nosa Terra cun artigo
semanal baixo o epígrafe de Un espía no reino de
Galicia. Manuel Rivas publicara xa neste semana-
rio varias series de artigos, caso da titulada Alguén
no faiado, nos anos oitenta, ou a máis recente O
gaiteiro solitario que hai algúns meses viu a luz en
libro, xunto con outros artigos do autor. Con esta
nova sección A Nosa Terra continúa o proxecto de
fortalecerse como medio de comunicación, ofre-
céndolle aos seus lectores un número máis eleva-
do e cualificado de contidos e aumentando o seu
plantel de redactores e colaboradores.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

previo pagamento da fianza, pero
os estranxeiros irán ao cárcere
“preventivamente” se van indocu-
mentados ao seu traballo, por
exemplo, porque “non son de
fiar...” A incorporación de norma-
tiva europea é moi construtiva:
control total coa obriga de comu-
nicar calquera variación das cir-
cunstancias iniciais, domicilio, es-
tado civil, situación laboral, etc...,
autorización previa para exercer
calquera traballo e contratación
por parte dos empresarios baixo a
súa responsabilidade e previo pa-
gamento das taxas administrativas
(a ver qué empresario se anima a
complicarse a vida e por enriba
pagar), devengo de taxas pola so-
licitude de visado, expedición de
todo tipo de documentos, autori-
zacións, modificacións, renova-
cións, prórrogas... 

Increméntanse ademáis das
arcas ministeriais, os casos de in-
fracción e sancións, que tamén se

estenden a transportistas e compa-
ñías aéreas, facilitando o interna-
mento en “Centros especiais” e as
expulsións con carácter preferen-
te, ¡perdón! “devolucións” (coma
se foran paquetes), que suporán a
prohibición de entrada no territo-
rio español por un prazo mínimo
de tres anos e un máximo de dez...
(¡por indocumentados!.... como
nos vellos tempos: vagos e male-
antes). A Carta Universal dos De-
reitos Humanos e o seu artigo 13
sobre a libre circulación, a nosa
Constitución, dereitos e libertades
fundamentais, a Lei de Procede-
mento Administrativo Común, a
do Réxime Local, etc... etc... son
unha quimera. Obriga de presen-
tarse persoalmente para realizar
calquera trámite, posibilidade de
inadmisión de solicitudes (a pesa-
res da numerosa xurisprudencia
ao respecto), obriga de inscripción
no Padrón Municipal e renova-
ción bianual, con libre acceso aos

datos estatísticos por parte da Di-
rección Xeral de Policía vía tele-
mática e potestade executoria. E
qué dicer dos artigos anulados:
que o Tribunal Supremo dí que
non se poden prohibir as reagru-
pacións familiares en cadea, mo-
dificamos as leis que fagan falla e
complicamos os requisitos para
exercer este dereito ¡non o prohi-
bimos!; que non vale esixirlle ao
cónxuxe dun extranxeiro residen-
te legal unha convivencia en Es-
paña dun ano, pois esixímoslle a
todos a residencia “legal” dun ano
e ademáis autorización para resi-
dir polo menos outro tanto, e acre-
ditación de solvencia económica,
e autorización para traballar, e por
suposto o visado, e... E para sol-
ventar estas anulacións, reforma-
mos as leis orgánicas precisas, fa-
cemos un novo regulamento á
medida, e ¡moi importante! enga-
dimos unha disposición adicional
substituíndo o termo “permiso”

polo de “autorización”... De regu-
larización, nin mu. 

Este proxecto ten carácter de
urxencia. Era prioritario estender
previamente unha campaña me-
diática criminalizando a inmigra-
ción: inmigrante = conflitivo =
ilegal = delincuente. Aínda queda
por ver que nos espera coa nova
Constitución Europea e os apor-
tes do Sr. Aznar, o seu amigo
Blair e o inviolábel Berlusconi. 

¿Avoíño, cando ti fuches fa-
cer as Américas, tamén era así?♦

MARGA BELLAS
ASOCIACIÓN MIGRATORIA

RESIDENTES ENFERROLTERRA
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É España
un país aínda
árabe?
O pasado árabe dunha parte
importante do actual terri-
torio español ten aínda os
seus reflexos xeopolíticos.
Así se deduce das palabras
do xeque iraquí Fanar Al
Jarbit , líder tribal do cha-
mado pola prensa “triángu-
lo suní”. Preguntado por un
xornalista (El País, 3 de ou-
tubro) que opina da presen-
cia de tropas españolas no
Irak, responde: “España
participou na guerra xunto
cos Estados Unidos e o Rei-
no Unido, ¿por qué? Os es-
pañois son case musulmáns
e non entendo o que pa-
sou”. “En calquera caso —
engade— dou grazas ao po-
bo español que se manifes-
tou contra a guerra”.♦

O Brasil,Cuba
e os intelectuais
anticastristas
Carlos Alberto Libanio
Christo, máis coñecido co-
mo Frei Betto, asesor do
presidente Lula, opina en
El País (5 de outubro) so-
bre a situación do Brasil e
máis sobre Cuba. Ante a
pregunta do xornalista:
“¿Que sente cando destaca-
dos intelectuais europeos,
non precisamente de derei-
ta, critican a Lula por non
aludir ás violacións de de-
reitos humanos en Cuba na
súa recente viaxe á illa?”,
Frei Betto responde: “Nós
temos unha visión de Cuba
que tal vez non seña a mes-
ma que a que teñen en Eu-
ropa (...). Desgrazadamen-
te, hoxe a palabra utopía é
unha palabra pouco axeita-
da e politicamente inco-
rrecta en Europa. Aquí non,
aquí é unha palabra ben di-
ta e benaventurada. Nós
ollamos Cuba con moito
respeto e admiración pola
súas conquistas sociais”. O
xornalista volve preguntar
se pensa que na illa hai vio-

lacións dos dereitos huma-
nos. “Cando falamos de de-
reitos humanos, nós esta-
mos a falar do dereito á ali-
mentación, á saúde, á edu-
cación... Desde este punto
de vista, ningún país de
América Latina asegura
tantos dereitos ao conxunto
da súa poboación como
Cuba. No Brasil aínda esta-
mos moi lonxe das con-
quistas de dereitos huma-
nos, temos que conquistar
dereitos animais (...) Nin-
gún de nós pode imaxinar
unha base militar cubana
en California, pero, onde
están eses intelectuais eu-
ropeos a protestar contra a
base de Guantánamo, en
Cuba?”. Frei Betto consi-
dérase ademais un socialis-
ta convencido porque “coi-
do que é inviábel un mundo
no que catro cidadáns  nor-
teamericanos –Bill Gates
[fundador de Microsoft],
Warren Buffet [Berkshire
Hathaway, seguros], Law-
rence Ellison e Paul
Allen– teñen unha fortuna
equivalente á suma do PIB
de 42 nacións con 600 mi-
llóns de habitantes”.♦

Manipulan
a opinión dos
empresarios
vascos
O pasado 28 de setembro o
diario El País titulaba, en
portada, “Os empresarios
vascos advirten dos riscos
económicos do proxecto rup-
turista”, en referencia ao pla-
no Ibarretxe . En páxinas in-
teriores podiase saber que a
xeralización aos empresarios
vascos correspondiase tan só
á opinión do Círculo de Em-
presarios,grupo conservador
que reúne a 50 grandes pa-
tróns da comunidade. Días
despois (o 3 de outubro) o
mesmo xornal informaba,
desta volta en páxinas interio-
res, de que “a patronal vasca
non falará até que o plano
Ibarretxe seña proxecto”.
Neste caso a información si
era representativa, posto que
se trataba da opinión de Con-
febask,asociación que agrupa
á practica totalidade dos em-
presarios do País Vasco.♦
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Un caso
BIEITO IGLESIAS

Sabemos, desde a descuberta –hai tantiños anos– de Matar un
rousinol, que un xurado de brancos tende a condenar a un negro con
probas ou sen elas. Daí que non nos admire un tribunal de

animalciños heterosexuais culpabilizando a unha lesbiana sen máis nin
mangas. Ningún dos tribunos oiría falar de Safo, da doncela lésbica que
Pondal apreciaba entre as outras necias fillas da Héllade. Como
tampouco os gardas que investigaron o crime de Mijas coñecerían nin
polo forro a Conan Doyle, Chandler ou Simenon. Sequera se molestasen
en interrogar ós sospeitosos habituais (terían resolto o caso en catro días),
táctica propia dos detectives máis nugallaos. Pensaron descubrir a
pólvora e metéronse en camisas de once varas. A literatura policial é unha
maqueta –unha versión reducida– da investigación científica; pero esa
ciencia inductiva e deductiva non se divulga en Hola ou Semana, lecturas
que circulan seguramente nos cuartelillos, entre as esposas dos
cereixeiros (picoletosprá modernidade clásica burguesa, que diría
Savater, léase España). Disque un asesor de Clinton,  impaciente porque
Bush sénior ignorase os rudimentos contables, lle espetou este
lavadentes: É a economía, estúpido. Dá gana de rifarlle á Benemérita: ¡É
o xénero negro, burricos! A Zapatero púxoselle nas cornas fusionar os
tricornes coa policía, e Aznar espera que o elector censure tamaña
arroutada nas urnas. Seica existe un tenro idilio entre pobo e garda civil, e
quen o estorbe será un rompe-praceres. Perdura un misterio: ¿Por que os
ingleses teñen tal cisma de asasinar en serie, arremedando a Jack o
Destripador? Enigma insondable, como esoutra manía viaxeira dos
xaponeses e a teima jineterados turistas sexuais hispanos.♦

Carlos Alberto Libanio Christo, Frei Betto.

Un Espía no Reino de Galicia

As curvas e
a Quinta emenda
MANUEL RIVAS

Asituación política na Galicia de principios do século XXI foi resu-
mida de xeito maxistral no século XVII polo satírico inglés
Samuel Butler (onde el di relixión pensen en democracia ou Cons-

titución): “Horrorízalles tanto o escoitar que se poña en dúbida a relixión
cristiá, como o ver que se practique”. En moitos lugares estase a debater
sobre a democracia imperfecta ou o que chaman estrés ou déficit
democrático. Nada diso atinxe a Galicia. Estamos nun sistema perfecto,
onde o goberno non só goberna con éxito esmagador senón que exerce a
oposición con éxito asoballante. Os disidentes galegos deberían publicar
un manifesto definitivo: A Quinta emenda, cun texto único: “Non direi
nada que poida ser utilizado na miña contra”.

Este estado de cousas tan peculiar é o que permite que en Galicia se produ-
zan fantásticos debates, á marxe da limitada política convencional. Por
exemplo, quen fixo as curvas? Fraga acusou no Parlamento ao socialista Tou-
riño de ser un porfioso productor de curvas. Presentouno como unha mostra de
ineficacia, de xestión negativa para Galicia. Unha falta tremebunda, arrepiante.
A claque aplaudiu en liña recta, pero o de Fraga  foi un lapso, un desleixo
do pensamento único. Cedeu á oposición o sagrado patrimonio das curvas.

—¿Que di que fixo?
—Curvas. Disque fixo curvas.
Galicia enteira ficou cavilosa, silente, nesa posición de iogui que ás

veces ten Galicia, a explorar co ollo interior o misterioso labirinto da
conciencia. E xa se sabe que a conciencia é unha curvadeira.

—Home –dixo á fin un valente–, curvas, curvas, ¡fixémolas todos! 
Chamou a atención que Touriño non se arrepuxera. Ben podía

erguer esa bandeira: “Se fixen curvas, señores, foi por patriotismo!”. O
galego sabe que a curva é a distancia máis curta entre dous puntos. O
galego reduce desconfiado nas rectas e acelera no arrolo das curvas.
Unamuno dicía en loanza de Valle-Inclán que escribía con curvas, en
marcha ondulatoria. Facer rectas fainas calquera.    

Cando perde as curvas, a terra perde a memoria. Galicia é unha xeolo-
xía erótica, con moito monte e moito val de Venus, moito rizo, moita volu-
ta. Semella un grande retablo barroco da man do Aleijadinho, aquel mestre
escultor brasileiro amigo do baile licencioso e de quen se dicía que fixo da
pedra e da madeira carne palpitante. Así vemos a paisaxe galega nos
mellores días, esculturada como carne palpitante de gorentosas curvas. E
non é casualidade que a nosa literatura máis sensual sexan os tratados de
xeoloxía e xeografía. O gran mestre é Otero Pedrayo, claro. Os seus
ensaios paisaxísticos, reeditados co título de Sereno e grave gozo, para di-
simular, son máis excitantes que A vida sexual de Catherine M. A montaña
copular, a doce bocarribeira, o mozo val, as ribeiras madurecidas, a exube-
rante serra, os ríos espondaicos, dactílicos, trocaicos... Ai, mi madriña!  

E logo está a filosofía. Como apuntou Ramón Piñeiro, na súa versión do
célebre texto de Heidegger, Volkswagen, o galego é un ser “para as curvas”.
No extremo exemplo existencialista, poderiamos dicir que o galego non fai
curvas por beber senón que bebe para facer curvas. Están de moda os paseos
marítimos, pero o galego raramente di “Vou dar un paseo marítimo”. O que o
galego di é “Vou dar unha volta”. Endexamais oirás dicir a un galego: “Vou
dar unha recta”. Ademais, a volta do galego adoita ser peripatética, quer dicir,
gosta de conversar na andaina. Cando vai con can, a volta torna perripatética.
E cando vai soíño, e fala en alto, é que o galego está a dar unha volta arredor
de si, que é a curva perfecta, a curva final. Por iso un epitafio sentido que lle
acae ben a calquera galego podería ser o de “Pasou a vida facendo curvas”.♦



A.N.T
A Asemblea do BNG entra na
recta final. Quintana e Noguei-
ra convértense en candidatos
ao lograr con moita folgura os
300 avais necesarios. Os distin-
tos partidos e colectivos inte-
grantes da fronte mostraron
tamén os seus apoios: todos se
pronuncian a prol da candida-
tura de Anxo Quintana, non
sendo UG. Aínda así, pensan
que a Asemblea “está aberta”.

Anxo Quintana e Camilo No-
gueira xa teñen os avais necesa-
rios para concorrer como candi-
datos a encabezar o cartel do
BNG nas próximas eleccións
autónomas. O prazo de presen-
tación rematou o 8 de outubro.
Anxo Quintana conseguiu 2.007
avais e Camilo Nogueira supe-
rou os 600. Nesta semana serán
elevadas a oficiais as dúas can-
didaturas.

Mentres tanto, os distintos
partidos e colectivos integrantes
do BNG mostraron os seus
apoios. Todos, quitado UG, deci-
diron apoiar publicamente a An-
xo Quintana.

Quen primeiro fixo público
a súa postura foi a UPG. Logo
anunciárono Inzar e o PNG.
Agora veñen de facelo Esquerda
Nacionalista e o Colectivo So-
cialista.

Esquerda Nacionalista deci-
diu apoiar a Anxo Quintana logo
de reunir a súa Mesa Nacional.
Fontes deste organización afir-
maron que Quintana é o que
“mellor pode representar o pro-
ceso de abertura á sociedade e
renovación xeracional”. EN con-
sidera tamén que Quintana “ofe-
rece garantías de manter o fron-
tismo como modelo organizativo
para o BNG e o respeto á plura-
lidade interna, argumentos que
forman parte do ideario político
fundacional de Esquerda Na-
cionalista”. Esta organización ta-
mén fai fincapé, ao igual que fi-
xera a UPG, en que Quintana “se
presenta ante a sociedade como
o candidato de maior consenso
na organización frontista de cara
a vindeira Asemblea”.

O Colectivo Socialista anun-
cia, pola súa parte, que a maioría
dos seus militantes apoiarán a
Quintana. Un dos membros da
súa direción, Samuel R. López é
o apoderado do ex alcalde de
Allariz na Coruña. Outros dous
dirixentes, o ex responsábel de
prensa do BNG, López Rico e o
deputado Eduardo Gutierrez
avalaron tamén a candidatura de
Quintana. O CS pronunciase ta-
mén a prol da unidade interna.

Por último, algo máis dun cen-
to de independentes, encabezados
pola ex concelleira de Compostela
Encarna Otero, anunciaron o seu
apoio ao actual senador.

O Congreso de Unidade Gale-
ga, pola súa banda, decidiu non
apoiar publicamente a ningún dos
candidatos, aínda que Camilo No-
gueira seña  militante desta orga-

nización. UG decidiu no seu con-
greso do pasado 20 de setembro
disolverse como partido e conver-
terse en corrente interna dentro do
BNG. Con todo, a maioría dos ex
militantes de Esquerda Galega
apoian a Nogueira. 

Outro colectivo, sen recoñe-
cimento órganico formal, os
“independentes” liderados por
Roberto Mera, tampouco expli-
citaron publicamente o seu
apoio. Esta corrente interna, ma-
lia carecer de proxecto ideolóxi-
co concreto, xogou un importan-
te papel de contestación na ante-
rior Asemblea. Nos últimos días
volveron expresar a súa crítica a
certos aspectos da organización
e ao seu funcionamento interno.

Os independentes de Mera
poderían presentar a súa propia
lista ao Consello Nacional, ao
igual que na anterior Asemblea. 

Nogueira, pola súa parte,

considerará a posibilidade de
presentar lista tanto ao Consello
nacional como á Executiva. De
darse esta circunstancia quedaría
fóra dun consenso interno que se
albisca cada día máis nídio, aín-
da que todos os sectores consul-
tados afirmen que “a Asemblea
está totalmente aberta e, ao final,
serán os militantes en votación
individual os que decidan”.

Camilo Nogueira denunciou
estes días os “consensos pola cú-
pula”, presentándose como o
“candidato das bases, por res-
ponsabilidade”. Esta afirmación
foi respondida por Beiras que se
preguntou se “Camilo o que di e
que eu son un irresponsábel. Eu
nunca actuei sobre a base de que
a verdade a tiña eu e para tomar
a decisión paseime moitos meses
dialogando”.

Beiras tamén afirma que dicir
que se está cociñando todo polas

alturas como afirma Nogueira é
“deturpar a realidade, desacredi-
tando o meu labor despois da re-
nuncia que fixen”.

O actual portavoz nacionalis-
ta considera que “o BNG debe
escoller un candidato que sirva
para as eleccións do 2005, pero
que tamén siga servindo para
dentro de dez anos, se non se aca-
da o poder”. O que seguramente
vai ser o presidente do Consello
Nacional do BNG pon como
exemplo dun cambio mal realiza-
do o do PSdG-PSOE que “cada
elección ten un candidato distin-
to e unha crise”. Tamén afirma
Beiras que non se pode facer no
BNG o que fixeron no último
congreso do PSOE, cunha reno-
vación tan grande “que non saen
da crise aberta”. Pronunciase así
por “unha renovación gradual no
BNG, aplicada tamén ao candi-
dato á presidencia da Xunta”.♦
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Latexos

Un caso
moi
especial
X.L. FRANCO GRANDE

Pola súa complexidade e
polas implicacións tan
diversas que contén,  o

caso Wanninkhof dará voltas
por moito tempo nas nosas
mentes. E, á par do feito non
acostumado do erro xudicial,
tan grave neste suposto, hai
moitas consecuencias colate-
rais de tanta actualidade e
importancia coma o caso en
si. E moi complexas e cheas
de contido social e humano..

Por exemplo, chama moito
a atención que, no seu día,
ninguén manifestase
oposición a ser integrante do
xurado cando o normal é que
a xente non queira formar par-
te del. Como se os nove mem-
bros do xurado estivesen dese-
xando o seu nomeamento. Ou
iso é o que resulta das
informacións que todos vimos
na prensa. Un feito este que
merece algunha consideración.

Porque, despois da
maneira que certa prensa tra-
tou o caso, e logo tamén de
que Dolores fose sinalada,
dentro e fóra dos medios xu-
diciais, como culpable
adornada de morbos e visce-
ralidades, calquera conxectu-
ra se volvía indicio, e xurdía
así unha idea comunal que
quedaba máis perto do
linchamento que da xustiza.
Eses cidadáns, agás dous de-
les, asumiran que eran os de-
finidores dunha culpabilidade
que non se poñía en dúbida.

E ninguén dos chamados
pola lei a facer luz nas súas
mentes lle axuda. Hai présa
por resolver o caso. As
autoridades queren un culpa-
ble e atopan eses fins a un
inocente, que iso é o de
menos. O triunfo, pois, non é
o da razón senón o do ánimo
xusticeiro máis elemental e
primario. Porque era a socie-
dade en xeral, aguilloada por
poderes pouco racionais e
contaxiada por eles, e tamén
pola singularidade do caso,  a
que estaba ditando o veredito.
Que foi radicalmente errado,
como é sabido. A voz era de
certo a voz do pobo, pero non
foi a voz de Deus.

O que demostra algo que
excede dos lindes deste caso:
que son sempre moi débiles as
defensas da sociedade fronte
ás presións da propaganda  e
do poder –sexa este o que
sexa–. Ocorre tamén en políti-
ca e nas demais tirapuxas ide-
olóxicas a que está sometido o
ser humano. Todos sen excep-
ción estamos baixo o poder
irracional da propaganda, da
imaxe que dispensa de pensar.
Algo que,  se non se encamiña
ben, pode ser mortal para  a
nosa saúde moral. Trátase, ó
cabo,  de salvar ó ser humano.
Nin máis nin menos. Pero su-
poño que iso non lle interesa a
ninguén.♦

O alaricano presenta máis de 2.000 avais e Nogueira supera os 600

Os partidos do BNG
apoian a Anxo Quintana, agás UG

Nin Anxo Quintana, nin Camilo
Nogueira poderán estar presen-
tes en todas as asembleas locais
para defender a súa candidatura.
Cobran, xa que logo, especial
relevancia os apoderados de
ambos candidatos. Non só foron
importantes á hora de recabar os
avais, senón que agora terán que
defender ante os militantes as
respectivas candidaturas. Os
seus nomes compoñen así unha
radiografía sobre a que se asen-
tan ambas os dous candidatos.

Anxo Quintana apoiase, sobre

todo, en concelleiros e ex cargos
das distintas comarcas, cunha
incidencia directa nas bases, en
virtude dos cargos que ocuparon
na organización. Destacan os con-
celleiros Santiago Domínguez Ol-
veira, Raimundo González Carba-
llo e Alexandre Vidal en Vigo,
Pontevedra e Ourense, respectiva-
mente. Na Coruña Samuel R. Ló-
pez. No Ribeiro Francisco Alonso.
En Bergantiños, Milagros Lantes.
En Lugo centro, Secundino Fer-
nández. En Compostela, Mariño
Noriega. No Ferrol, Luís Barcia.

Camilo Nogueira, pola súa
banda, apoiase, sobre todo, en
xentes que militaron en Esquer-
da Galega. Así o seu apoderado
principal é Xusto Fernández
Haro. No Ferrol, represéntao
Lourenzo Fernández Cuétara.
Na Coruña, Manuel Monge. En
Compostela, Xavier Lourenzo
Penela. En Pontevedra Manuel
Currás Meira. En Lugo, Fran-
cisco Villanueva. En Vigo Car-
los Cotobade. No Baixo Miño,
Francisco Lores Santacecilia e
en Pontevedra Carlos Balboa.♦

As xentes de Camilo e as de Quintana

Anxo Quintana e Camilo Nogueira.                                                                                                                   PACO VILABARROS



Carlyle dixo que os fermosos dis-
cursos non son a necesidade máis
urxente dun Parlamento, e a súa
máxima quedou patente nas se-
sións que celebrou o de Galicia o
7 e 8 de outubro. Non había máis
que escoitar a conselleira de
Asuntos Sociais da Xunta de Ga-
licia, María Xosé Cimadevila,
lendo a súa defensa da modifica-
ción da Lei 9/1991 de medidas
básicas para a inserción social, ou
o seu colega de Economía e Fa-
cenda, Xosé Antón Orza, facendo
o propio para defender o proxec-
to de lei de taxas, prezos e exac-
cións reguladoras, para decatarse
de que no pazo do Hórreo manda
máis Catilina que Cicerón.

Esta vez non é só que Catili-
na abusara da patientia nostra
senón que tampouco tivo que
fuxir nin se viu vencido na bata-
lla de Pistoia. Catilina Orza e
Catilina Cimadevila, así como
Catilina Pilar Rojo, conselleira
de Familia, que defendeu con
mellor estilo e máis convición o
seu proxecto de lei para a igual-
dade de mulleres e homes, limi-
táronse a aplicar o rodete e sacar
adiante o que eles querían. Fixé-
rono até con certa desgana, co-
mo se estivesen cansos de tanto
éxito parlamentario. A Pilar Ro-
jo, por exemplo, deixárona ab-

solutamente soa mentres falaba.
Apenas quedaron no hemiciclo
unha ducia de deputados, algúns
deles lendo o diario La Región,
a revista Trámite ou fotocopias
con recortes de prensa. Xaime
Pita, o único conselleiro que lle
adicou esta vez varias horas ao
Parlamento e dos poucos que pi-
saron a casa do Hórreo, tamén
fixo mutis varias veces. Debeu

pensar que eran cousas de mu-
lleres. Pilar García Negro, de-
putada do BNG, non pasou por
alto este detalle e fixollo saber á
conselleira cando lle tocou o
turno de palabra.

Unha cousa que lle chama a
atención ao cronista, novato a fin
de contas nesta materia, é que as
súas señorías non son moi madru-
gadores e abondos deles fanlles

rabos ás culleres ou nin sequera
pisan moito o hemiciclo. Xabier
Losada, do PSOE, por exemplo,
chegou hora e media despois de
comenzada a sesión; Xosé Ma-
nuel Beiras, tres cuartos de hora
despois, e non pasou moito tempo
na sala, igual que fixo o socialista
Antón Louro. Tamén tardou en
entrar na sala Pilar García Negro
pero aplicouse a fondo.♦
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do territorio
X.M. SARILLE

Aalgún inxenioso
ocorreuselle
chamarlle a iso

feísmo. Nen idea de se foi un
só ou unha asemblea de
especialistas buscándonos
definición a todos, ou a case
todos. Porque hai que ser op-
timista e atesourar moita pe-
tulancia para chamarlle feís-
mo á desfeita urbana, rural e
ambiental dos últimos coren-
ta anos na Galiza.  

Chegar ao feísmo implica
interese por criar cousas feas,
unha actitude, unha vontade
de producir fealdade. Para
iso cómpre discernir antes,
sentir o que é feo e o que é
fermoso, atrapar a beleza.
Despois é cando se pode pro-
vocar coa fealdade, sempre
cunha grande dose de ironía
ou unha certa afirmación pri-
maria do malo. 

Aquí non ocorre nada se-
mellante. Aquí manda a
ignorancia e o desprezo polo
entorno. En primeiro lugar
dos xestores públicos e
despois da maioría dos arqui-
tectos, preocupados polo
lucro, convencidos de que se
trata de medrar, sen puta idea
nen de ordenación, nen de
equilibrios. 

A sucesión de alcaldes do
Partido Popular en Barreiros,
por exemplo, cre
sinceramente que se debe
construír enriba das praias e
que se pode convivir, como
os porcos, coas augas
residuais que desembocan no
mar, cos blocos de cinco
pisos e cos galpóns rodeados
de cervexas e coca-colas que
chaman bares. Alcaldes por
maioría absoluta, ou sexa
que coidado co da vontade
maioritaria da xente, coa ide-
alización, porque ao mellor
temos que importar aires pa-
ra respirar, que diría Toñito
de Vilalba.

Idealización tamén a hai
neste conto do feísmo. Non é
unha desgraza de última
hora, dun tempo actual nega-
tivo fronte a unha antiga e
harmoniosa idade de ouro.
Insinúase iso e é falso. A
destrución acelerouse nestes
decenios, mais a
desestruturación é un vello
andacio que se comproba nas
descripcións dos viaxeiros,
os mellores contadores do
evidente. Borrow, Azaña, o
mesmo Tenorio e outros,
fican abraiados diante da
desfeita das terras que pisan.
E da miseria, pero esa é
outra cousa. Ou a mesma.  

Porque non viron os
paseos marítimos de hoxe
eses nachos. Agora temos pa-
seos marítimos nos lagos,
nos ríos e nas rías. De ferro e
de paus, con pontes e sen
elas. Non hai alcalde sen pa-
seo nen oposición que non
asinta. Os de Ourense han
chegar a Ribadavia cos seus
e o da Coruña a Madrid,
hombre y luego no!E daque-
la que mal nos fan?♦

A Pilar nacionalista, ademais de
responderlle á súa homónima da
Consellería de Familia bateu o fe-
rro a prol da cultura propoñendo
unha lei do libro, do fomento da
lectura e das bibliotecas públicas,
que foi rexeitada. “Toda cultura
moderna –dixo García Negro–, no
que ela teña de máis valioso, de-
mocrático e socializador, non se
comprendería sen a difusión do

pensamento, da literatura, da cien-
cia, das artes... que o libro permi-
te”. Defendendo a pluralidade e a
diversidade cultural da humanida-
de e das súas culturas e linguas,
como antídoto contra a pasividade
e a uniformización pensamental e
comportamental, e defendendo o
libro como un ben económico, un
produto que depende dunha indus-
tria, dunha rede comercial e publi-

citaria, da súa acollida nos medios
de comunicación de masas, a rela-
tora explicou o deber dos poderes
públicos de garantiren que o acce-
so ao libro se realice consonte á
súa condición de dereito cultural
de todos. Para isto, a lei que pro-
puxo Pilar García Negro compren-
de un artigo no que se instaba á
Xunta de Galicia a promover “a
través da consellería de Educación

e cultura e a través dos medios de
comunicación de titularidade pú-
blica, a propaganda e difusión das
autoras e autores pertencentes á li-
teratura galega, en todos os seus
ramos, modalidades e xéneros,
con respecto aos principios de plu-
ralidade, diversidade e ecuanimi-
dade que impidan calquera discri-
minación por ranzóns ideolóxicas
ou estéticas”.♦

Antón Louro tamén fracasou na
súa intención de que se elabore
un ditame por parte do Consello
da Cultura Galega, respecto dos
contidos culturais da Cidade da
Cultura. Entende o deputado so-
cialista que os últimos acontece-
mentos relacionados co faraónico
complexo cultural de Santiago
non fan máis que engadir maior
inquedanza e preocupación res-
pecto á oportunidade desta ini-
ciativa pola carencia de obxecti-
vos e de contidos culturais. O
custo final do proxecto, os conti-
dos e a finalidade da “megalítica
obra arquitectónica”, así como a
falta de transparencia do Gober-
no galego respecto aos obxecti-
vos e proxectos culturais que al-

bergará a Cidade da Cultura ele-
van a preocupación do deputado
Louro “sobre a posibilidade de
que este gran contedor no que a
arte, cultura e ciencia se deberan
relacionar a través das tecnoloxí-
as da información e a comunica-
ción, quede baleiro de contidos”.
A non explicación sobre as dife-
renzas xurdidas entre o arquitec-
to Peter Eissenman e a Xunta, a
falta de claridade no proceso de
selección das empresas que de-
senvolven o proxecto e o silencio
da Consellería de Cultura sobre o
modelo de xestión, os custos do
proxecto, etc., están a provocar,
segundo el, a desvinculación des-
te macroproxecto da sociedade
civil á que vai dirixido.♦

Xosé Ferreiro Abelleira quedou
coa palabra na boca cando quixo
que a Xunta se persoase no pro-
ceso xudicial que instrúe o xuíz
da Audiencia Nacional Baltasar
Garzón contra o militar arxentino
Ricardo Cavallo como represor e
xenocida de varios cidadáns ga-
legos. O nacionalista contou non
só coa súa ardente proclama con-
tra a ditadura militar arxentina,
senón que tamén tivo ao seu fa-
vor a non menos afervoada de-
fensa da súa proposición non de
lei por parte do deputado socia-
lista Miguel Cortizo.

Non serviu de nada. Maximi-
no Rodríguez Fernández, en no-
me do PP, encargouse de conven-
cer os seus de que a Xunta de Ga-

licia non pode considerarse ofen-
dida polas barbaridades cometi-
das por Cavallo. “Non afectan
–dixo– aos intereses propios da
administración autónoma”. Até
citou, fóra de contexto, a Norber-
to Bobbio, o filósofo italiano de
“Cada vez sabemos menos”.♦

Obra megalítica Vítimas da ditadura arxentina

Libro galego, sen propaganda

Xosé Ferreiro Abelleira.

Algúns deputados aproveitan as sesións para practicar aficións persoais como o debuxo.                                     PACO VILABARROS

No Hórreo manda máis Catilina
ca Cicerón

PERFECTO CONDE

A maioría parlamentaria do PP evitou que a oposición conseguise modificar o
proxecto legal sobre igualdade de xéneros que pretende levar adiante a Xunta.

Parlamento



R.V.A.
O xuiz Olegario Somoza Castro
fallou unha sentencia na que lle dá
a razón ao Padre Silva no conten-
cioso que a Xunta tiña contra el
para poder construír un Estadio de
fútbol no actual terreo da Ciudad
de los Muchachos. A Xunta recla-
máballe os terreos, máis de 63.500
metros cadrados, á Asociación
promovida polo padre Jesús Silva
para albergar nenos orfos dado
que existía un contrato de compra
que databa do ano 1985.

Sen embargo, o xuíz deixou
sen efecto tal contrato porque no

mesmo se estipulaba que o terreo
tiña que estar destinado á cons-
trucción de vivendas sociais. Na
mesma sentencia, o maxistrado
considera que o Goberno galego
actuou de “mala fe” e que esta
roldou “cotas de escándalo”. “A
Administración no só ignorou os
seus compromisos para construír
vivendas sociais, senón que, ade-
mais, malia existir resolucións
xudiciais que llo impedían, a
Xunta incluso procedeu ou auto-
rizou a realización de activida-
des executivas sobre tales terre-
os, en dúas ocasións, dando lu-

gar a sendas denuncias no marco
do penal”, engade a sentencia.

Somoza Castro considera
que por este motivo o contrato
queda sen valor. Deste xeito,
Concello e Xunta terán que dar
marcha atrás ao seu proxecto
Novo Milenio que pretendía
aproveitar os terreos do antigo
estadio do Couto para fins non
claros. O máis probábel agora é
que Goberno e Concello reco-
rran a sentencia na Audiencia
provincial e que o caso sexa diri-
mido finalmente polo Tribunal
Supremo.♦
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O pasado 22 de setembro cele-
brouse a conmemoración cívica
do segundo aniversario do de-
rrubamento do emblemático
edificio do Asilo de Anciáns de
Adelaida Muro da Coruña que,
entre outras características ur-
banísticas salientables, posuía a
galería máis grande de Galicia
na sua cara sur como enorme
solaina que se deixaba ver den-
de o Paseo Marítimo do Orzán e
outros lugares do centro da ci-
dade. Cunha capacidade para
trescentos internados, alí esti-
veran recluídos personaxes po-
pulares coruñeses como o “ne-
grito das gravatas”, de viva
lembranza aínda entre os habi-
tantes maduros da Coruña, por
pór un exemplo que a moitos
lles soará.

Un amplo grupo de residen-
tes da zona reuniuse diante do
valado que fecha o terreo bal-
deiro do antigo edificio, baldei-
ro á espreita máis evidente dun-
ha especulación urbanística que
foi denunciada publicamente
polo voceiro do grupo munici-
pal do BNG, Henrique Tello, na
sua intervención, deixando cla-
ro o sentido daquela concentra-
ción cidadá e do espírito que in-
forma todo o proceso de mani-
festación que protagonizan des-
de hai varios anos as forzas da
oposición e do movemento ve-
ciñal, así como diversos colec-
tivos encabezados pola Comi-
sión en Defensa do Asilo que,
por boca do seu coordinador,
Manuel Monge, tivo palabras
de cualificación moi negativa
para os poderes políticos que
permitiron o atropelo e o duro
mercadeo posterior, no acto que
a continuación celebrou na
Asociación de Veciños do Ba-
rrio e no que tamén tomou par-
te o concelleiro coruñés do
BNG, Mario López Rico.

Mais á marxe dos detalles
sociais e políticos que arrodean
este asunto, xa mil veces trata-
dos e denunciados, hoxe debe-
mos poñer énfase nun feito mais
global e obxectivo que se pode
sacar en consecuencia desta irre-
parable desfeita: a carencia de
sensibilidade cívica que atinxe,
en maior ou menor grao, a todos
os estamentos públicos e, con-
cretamente, ós concellos sempre
expostos ó perigo que significa a
gadoupa do diñeiro que paira no
contorno urbanístico e que deco-
te está presente en todo xénero
de irregularidades, tentacións e
seducións. E contra isto, como
está demostrado na práctica, non
existe máis antídoto que a forta-
leza moral e a ética da cousa pú-
blica como parte integrante e in-

separable da praxe política. Me-
llor irá, seguro.♦♦

O asilo
de Adelaida Muro

MANUEL LUGRÍS

O acto de segundo aniversario dun im-
portante edificio da cidade serviu para
denunciar as ansias especulativas que
pairan sobre a configuración urbanística.

A Coruña A Xustiza bota abaixo o proxecto da Xunta
de converter Benposta nun campo de fútbol



P.C.
O Concello de Ferrol vai aco-
meter a construcción dun no-
vo aparcadoiro na praza de
Amboaxe, que lle dá entrada
ao barrio histórico da Mag-
dalena. Con esta medida pon
en perigo a posíbel mención
de Patrimonio da Humanida-
de e volve introducir tráfico
rodado no centro da cidade.

A política urbanística do actual
goberno municipal  de Ferrol -
integrado por sete concelleiros
do PP e seis concelleiros de
Independentes por Ferrol- entre
os que está o responsábel desta
área, Francisco Pita Romero,
está empezando a atopar os
seus primeiros atrancos. Inspi-
rados pola idea fixa de que a
coalición nacionalista-socialis-
ta que os precedeu na planifica-
ción urbanística da cidade só
cometeu erros e desaforos, os
novos planificadores empren-

deron unha desatada política fa-
vorecedora da construción de
aparcadoiros soterrados que xa

alcanza a praza de Amboaxe,
auténtico corazón do histórico
barrio da Magdalena e porta

grande do Ferrol Vello. Zona
que se prentende declarar, xun-
to co arsenal e os castelos da
Ría, Patrimonio da Humanida-
de.

Os anteriores responsábeis
urbanísticos de Ferrol partían da
base de que o barrio da Magdale-
na é un conxunto histórico que
forma parte do patrimonio cultu-
ral e monumental, e sentían a
obriga de potencialo e protexelo
para as vindeiras xeracións. Ago-
ra, diante do anuncio de que PP e
IF queren construír un aparcadoi-
ro no subsolo da praza de Ambo-
axe, os responsábeis locais do
BNG consideran que este pro-
xecto “pon en perigo a harmonía
estética da praza e a do conxunto
do barrio, ademais de supor unha
ameaza para a funcionalidade pa-
ra a que foi deseñada”.

O BNG considera que, de
levarse adiante este proxecto,
non só non disminuiría o tráfico
interior senón que, pola contra,

por actuar como reclamo de co-
ches, porduciría o resultado
contrario, intensificando notá-
belmente a circulación en zonas
nas que habería que tender máis
á racionalización e mesmo ápe-
onalización. “A construcción
deste aparcadoiro –di o BNG–
pode considerarse unha agre-
sión a unha zona dun gran valor
arquitectónico e mesmo contra-
ria aos intereses da candidatura
de Ferrol ao Patrimonio da Hu-
manidade”.

Dende o grupo municipal so-
cialista, que encabeza Amable
Dopico, tampouco se ve con bos
ollos a construcción deste apar-
cadoiro na praza de Amboaxe.
Pola súa parte, o BNG sostén
que Amboaxe “ten que seguir
sendo un lugar para o goce e o
lecer cidadán” e apoia “un pro-
xecto de mellora que contemple
a retirada do monumento aos ca-
ídos, devolvéndolle á praza a súa
estética orixinal”.♦
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Asociedade española e a cultura política española
están enchoupados de franquismo. Só o
franquismo máis profundo pode aturar o

espectáculo dun presidente do Goberno, que se cre Xe-
fe do Estado, e dun estado despótico, e escolle ao seu
Sucesor dun xeito absolutamente humillante tanto para
o elexido como para os preteritados. É humillante para
unha sociedade que teña dignidade. Quen acepte como
normal ese modo de entender o político carece de
dignidade cidadá, é un súbdito e merece que lle cuspan. 

E se iso acontece na política española o que ocorre
na Galiza xa é esperpento. Boa parte da imprensa ga-
lega celebra con alegría a nova que demostra a vitali-
dade do noso país, cando en Europa se están a piques
de cerrar as axudas ás rexións menos desenvolvidas,
cando a crise do Prestigevai empezar a facer o seu
efecto de vez no sector pesqueiro, cando Leymaxa es-
tá nas últimas, cando seguimos na cola de todos os in-

dicadores de progreso socioeconómico por moito que
a propaganda o negue, a Fraga Iribarne instaláronlle
un marcapasos! E xa fala!! E xa pregunta polos seus
asuntos!!! Quen lle dera a un mozo de vinte anos que
estea san!!!! 

De entre todo ese chapapote xornalístico destaca
nun xornal editado aquí unha foto puramente franquis-
ta, unha foto para os anais da profesión xornalística.
Esta vez non é o Caudillo reincorporado ás súas tarefas
habituais no Pardo logo de saír do hospital
completamente restablecido da flebite pasaxeira, esta
vez é o actual presidente da Xunta, señor Fraga
Iribarne, reincorporado ao seu despacho. O xornalismo
que nos serven aos galegos non pode baixar máis no
pozo do xudre, está a ser o
amplificador das notas de
prensa franquistas que envía
esta Xunta grotesca. 

Temos que crer eses
disparates que nos contan?
Pode un xornalista dar por bo
sen máis o parte oficial que
relata que Fraga Iribarne
cadrou que pasaba por un
hospital a facerse unha
revisión e o Equipo Médico
Habitual decide que, xa que
estaba alí, era ben instalarlle
un marcapasos? Pode un xor-
nal dar por boa a nota da consellería que di que ás pou-
cas horas xa gobernaba, que o día despois desde a
cama do seu domicilio xa despachaba? Que goberno de
chiste é ese? 

Non sei que fai toda esa xente á que operan do
corazón e cambian a súa vida, que aprendan do
presidente da Xunta que está mellor que antes. Será
cousa de instalármonos todos un marcapasos para
mellorar a saúde. 

A falta de dignidade desa prensa acompáñase da
falta de respecto e de humanidade no tratamento da en-
fermidade e da vida mesma que exhibe impudicamente
o señor Fraga Iribarne. Esa falta de respeto para si pro-
pio tamén é un insulto aos anciáns e doentes. 

O que o Equipo Médico Habitual oculta é que o
presidente da Xunta é un ancián con serias doenzas,
eses profesionais están a avergoñar e a desprestixiar a
toda a profesión médica, como se carecese de sentido

ético da súa profisión e esti-
vese toda ela rendida ao po-
der político. E o que a Pren-
sa do Réxime oculta aos
cidadáns e que estamos sen
presidente da Xunta e sen
goberno autonómico desde
hai moito tempo. Xusto can-
do máis o precisamos, nos
momentos máis delicados e
cando os desafíos son máis
graves. 

É importante ter
memoria, todos debemos ter
memoria de todo isto. Só

desde a memoria teremos a oportunidade de, a que este
esperpento acabe, iniciar unha nova vida colectiva dig-
na. As nosas vidas non terán dignidade mentres
vivamos enlordados neste franquismo serodio.♦

O Tempo Aberto

Esperpento
nos xornais
SUSO DE TORO

Anuncian dende a Empresa Mix-
ta de Augas de Ferrol –Emafesa–
que este mes dará comezo a re-
posición das conducións de auga
no casco histórico. Uns traballos
máis que necesarios se temos en
conta sucesivas avarías, cortes
no subministro e desastres varios
que os cidadáns padecen con re-
signación. As obras comezarán
pola rúa da Terra. Consistirán na
substitución dunhas canaliza-
cións que, por incrible que pare-
za, levan case un século en fun-
cionamento. Despois os traballos
avanzarán progresivamente cara
ao centro da cidade.

En relación con este asunto,
hai uns días que dende o Conce-
llo se propoñía a emisión de dú-

as facturas por aboado no canto
dunha. Deste xeito saberiamos
canto pagamos pola auga que
consumimos e canto porque al-
guén retire o noso lixo da porta
da casa. Pero os socios privados

da empresa de augas desbotaron
a medida, xa que estiman que es-
ta suporía importantes perdas
económicas para a compañía
mixta. E se eles o din, por algo
será.

Mentres tanto, o Concello
anunciou recentemente unha su-
ba da auga porcentual ao IPC pa-
ra 2004. As causas, apuntaron,
son o importante déficit que vén
arrastrando Emafesa. Ademais

dende a institución municipal
procurarán rematar cos impagos
correspondentes a estes servizos,
que roldan xa o millón e medio
de euros.

Se lles parece moita suba,
pensen nas vantaxes: esquecerse
de abrir a billa e observar o fluír
dese indescritible líquido escu-
ro. Ou non bater de novo co fac-
tor sorpresa do geyser despois
dun corte no subministro non
anunciado... Ademais terán
compensacións. Os que padece-
ron hai un mes varios días de
restricións debido a unha avaría
beneficiaranse de descontos. Se-
rán 0,67 euros a restarlles aos re-
cibos de decembro. Non estiman
que abonda?♦

Ás voltas
co líquido elemento

MARTINA F. BAÑOBRE

Os canos da auga do centro histórico van ser reparadas. Ademais,
Emafesa anunciou unha suba do servizo para o vindeiro ano.

Ferrol

O Goberno ferrolán pretende construír un
aparcadoiro subterráneo na zona histórica

‘O que o Equipo Médico Habitual
oculta é que o presidente
da Xunta é un ancián con serias
doenzas, eses profesionais
están a avergoñar e a desprestixiar
a toda a profesión médica”

O novo goberno municipal é crítico coa maior parte das actuacións da anterior corpo-
ración. Na imaxe, traslado da estátua de Franco para facer un aparcadoiro na praza.



Un intelectual á fronte dun
concello, circunstancia atípica.

Non me teño por un intelec-
tual. Son militante do BNG desde
os quince anos, hai vinte e catro
anos, e como tal sempre estiven a
disposición da organización. O
traballo de catro anos na oposición
deunos a posibilidade de acceder á
alcaldía nestas últimas eleccións.
Un fontaneiro pode ser un bo al-
calde, un empresario tamén, e un
escritor e profesor tamén pode ser
alcalde, xa non digo bo.

Atípico tamén é o goberno
municipal.

Si, pola xenerosidade das tres
forzas que integran o goberno e a
súa disposición a participar cun
sentido de servizo ao concello.
Desde o comezo hai moita cohe-
rencia programática, respecto
mutuo e corresponsabilidade na
toma das decisións.

Pero haberá problemas.
Somos tres forzas políticas e

estamos a dar os primeiros pasos
de acoplamento, pero nestes tres
meses e medio houbo estabilida-
de, capacidade e respecto ao la-
bor dos outros.

¿Como ve á oposición do PP?
Aínda está por atoparse. O

PP pasou nos últimos tres anos
por un proceso de escisión, divi-
sión e debilitamento. Por riba
perdeu a alcaldía, algo que esta-
ba cantado na rúa pero que a eles
colleunos por sorpresa e están a
recuperarse do shock.Aínda que
os primeiros cen días non son in-
dicativos da oposición que se vai
facer, van ter difícil o seu traba-
llo pola absoluta incapacidade
demostrada nos anteriores catro
anos de goberno.

Unha consecuencia dos ca-
tro anos anteriores foi o aban-
dono do plan de residuos co-
marcal baseado na compostaxe.

Nos últimos catro anos a xes-
tión do PP a respecto dos resi-
duos sólidos urbanos foi un au-
téntico disparate. En 1999 o Mo-
rrazo estaba en condicións de
poñer en marcha un plan de resi-
duos baseado na compostaxe e
de calidade europea, pero a estas
alturas temos un servizo do ter-
ceiro mundo. O PP entorpeceu o
plan de residuos do BNG e o
PSOE, privatizou a recollida e
tratamento do lixo, aprobou unha
taxa política e altamente defici-
taria e permitiu que se degradase
o servizo. Hoxe a mancomunida-
de debe tres millóns de euros á
concesionaria. O complexo me-
dio ambiental está paralizado e
nin sequera funciona a empaca-
dora, a grande aportación do PP
ao plan. Ademais, os vertedoiros
están selados e entregouse o ser-
vizo a SOGAMA. Estamos nas
mans de SOGAMA.

Vaia panorama. ¿Como
pensan saír adiante?

Estamos peor que en 1998 e
rectificar a situación vai requirir
moito tempo e salvar algunhas
dificultades. Na recollida temos
que garantir que se saca o lixo de
diante das casas. A concesionaria
incumpre o contrato desde hai
dous anos e medio porque se
considera á marxe do convenio
xa que o goberno anterior o in-
cumpriu. Ademais non se lle pa-
ga desde hai quince meses.

Ou sexa, pouco hai que facer.
Hai tres obxectivos. Primei-

ro, garantir o financiamento do
sistema, asegurar os pagamentos
e conseguir que non represente
un déficit para os concellos que,

no caso de Moaña, ascende a se-
tenta millóns de pesetas ao ano.
Segundo, esixir á concesionaria
un servizo en condicións. Tercei-
ro, recuperar o plano de residuos
orixinal, que en dous anos pode-
ría funcionar de novo. Pode que
haxa deficiencias que corrixir e
haberá que recuperar os plans de
sensibilización social.

Pero precisarán da Xunta
para o financiamento e non
embargante, non parece moi
disposta.

A xestión dos residuos na Ga-
liza está a piques do crack econó-
mico. Converteuse nunha bandei-
ra de confrontación política can-
do é un problema igual para to-
dos. O plan español de residuos,
que segue directrices europeas,
contempla á Galiza como unha
excepción. Mentres no Estado
impleméntanse políticas de redu-
ción, reciclaxe e compostaxe,
aquí prímase a incineración e dá-
se unha cota de residuos que a
Xunta quer ampliar. A viabilidade

do sistema á longa é imposíbel e
a Xunta terá que aceptar a exis-
tencia de plans alternativos, aínda
que sexa como complementarios.

Na axenda política tamén
está a vía rápida.

Á vía rápida aplicáronselle
moitos eufemismos, pero o pro-
xecto inicial, de hai doce anos, di-
cía que era unha vía de penetra-
ción e con iso dise todo. O BNG
sempre defendeu un plan integral
de mellora das comunicacións
por estrada: investir na mellora da

C-550, construcción das circun-
valacións de Cangas e Moaña,
mellora das redes provincial e lo-
cal e eliminación da peaxe de
Rande. Esta idea non excluía ne-
cesariamente un novo vial, baixo
a fórmula máis recomendábel,
pero optouse polo modelo am-
bientalmente máis agresivo e en
concreto para Moaña, o menos
útil. O resto dos investimentos
quedaron aparcados. Querían un
vial de Domaio a Aldán e por ón-
de pasase pouco lles importaba.

Pero houbo alegacións.
Máis de tres mil, pero non as

tiveron en conta, impuxeron un
proxecto mesmo con ocultacións
aos partidos que entón estaba-
mos na oposición e aos veciños.

O alcalde de Cangas non se
queixa.

Porque quedou como el que-
ría, pero ao de Moaña coáronllas
todas.

Contodo, a obra está aí.
Desde que asumimos o go-

berno tentamos levar unha políti-
ca realista a respecto da vía rápi-
da, pero os efectos e deficiencias
están aí. Tentaremos que se redu-
zan os efectos negativos e que se
corrixan as deficiencias máis no-
tábeis. Aprobáronse por unani-
midade cambios básicos como a
eliminación de aterrados e terra-
pléns e a construción de falsos
túneles e viaductos.

Tamén mencionou a peaxe
de Rande, pero ¿non se corre o
risco de bloquear a autoestrada?

Nin a Plataforma nin o BNG
nin este alcalde renuncian á gra-
tuidade. A privatización fai máis
difícil este obxectivo pero non o
impide. O que ocorre é que nin a
Xunta nin o Goberno central te-
ñen asumido que estamos ante
unha vía de comunicación me-
tropolitana semellante ás circun-
valacións das grandes cidades,
que por principio son gratuítas.

Pero o Morrazo non forma
parte da Mancomunidade Me-
tropolitana de Vigo.

Hai unha vida económica,
xeográfica e social que xira arre-
dor de Vigo. Para ir á universida-
de, á FP, aos servizos sanitarios
ou a traballar hai que ir a Vigo. É
unha área metropolitana de feito
se ben non está recoñecida de
dereito. É un problema da lei,
non da realidade. Por outra ban-
da, a autoestrada é unha espiña
dorsal no país, un eixo económi-
co e hai que valorar se queremos
que sexa un negocio para o sec-
tor privado ou se pretendemos
que cunhas peaxes brandas sexa
un instrumento que permita o de-
senvolvemento económico.

Por último, cambiemos de
tercio, chega ao goberno dun
municipio cun urbanismo a
simple vista caótico.

Non acepto o diagnóstico.
Temos Normas Subsidiarias des-
de 84, un dos primeiros conce-
llos en telas. Os criterios de or-
denación eran sólidos e aínda
hoxe correctos no básico. Os
problemas veñen máis do sola-
pamento de competencias entre
administracións, por exemplo na
costa, dunha insuficiente disci-
plina urbanística e da expansión
dalgúns núcleos antes da aproba-
ción desas normas. Hai pouco
tempo que Moaña ten capacida-
de de xestionar as súas normas e
desde 1997 estase a producir un
medre urbanístico en liñas xerais
ordenado, sostíbel e susceptíbel
de continuar no tempo.♦
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Xosé Manuel Millán
‘O lixo converteuse nunha bandeira política,

cando é un problema igual para todos’
HORÁCIO VIXANDE

O ensinante e escritor Xosé Manuel Millán é alcalde de Moaña desde o prin-
cipio do mandado desta corporación ao encabezar a lista do BNG. O rexedor
está á fronte dun goberno de coalición no que tamén se integran socialistas e
Iniciativa polo Morrazo. Como alcalde recíbenos nun concello recén remata-
do, un edificio que proxectou o BNG, construíu o PP e que inaugurou Millán.

PACO VILABARROS
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Unha das transformacións máis
significativas que acometeu a ci-
dade de Pontevedra nos pasados
catro anos foi a abertura á acce-
sibilidade do seu medio urbano.
Por iso foi unha das cidades se-
leccionadas pola FEMP para ex-
poñer a súa experiencia dentro
das xornadas sobre adecuación
do medio á diversidade que se
están a celebrar en Donostia du-
rante esta semana.

A intervención do tenente al-
calde de Urbanismo, Cesáreo Mos-
quera e da Tente. Alcalde de Medio
Ambiente Urbano, Carme da Sil-
va, centrouse en explicar os princi-
pios que animaron estes proxectos,
ademais de enumerar e exemplifi-
car as acometidas levadas a cabo.

Os principios aos que fixeron
referencia os concelleiros resú-

mense na necesidade de vincular
a calidade de vida dos espacios
públicos urbanos á posibilidade
de que todos os individuos, inde-
pendentemente da súa condición
social, física, psíquica ou senso-
rial, poidan desenvolverse plena-
mente neles. A integración admi-
nistrativa e política non é só
cuestión de Asuntos Sociais se-
nón que é transversal a todos os
departamentos municipais. Os
espazos públicos deben ter usos
polivalentes e integrados e as ac-
tuacións deben ir máis alá do
simples cumprimento da norma-
tiva, pulando pola participación
directa dos discapacitados no
planeamento destas.

En canto á relación de proxec-
tos levados a cabo fíxose fincapé
na eliminación de barreiras en toda

a cidade e as acometidas integrais
de determinadas zonas (Oliva, Sa-
gasta, Curros Henríquez, etc.). 

As solucións concretas
abranguen desde a iluminación
ata a pavimentación pasando por
sinalización vertical e horizon-
tal, semáforos, rasantes...

A conclusión que presenta-
ron en Donostia é que o tremen-
do esforzo económico e traballo
resulta rendible socialmente e
mesmo gratificante persoalmen-
te para os políticos que os pro-
moven cando se aprecia os resul-
tados de ver a nenos e vellos, a
persoas con calquera tipo de dis-
capacidade, invadindo os espa-
cios urbanos, recuperando o seus
uso social, contribuíndo a cons-
trucción dunha sociedade máis
xusta e solidaria.♦

Balance da accesibilidade
X. C. GARRIDO

A eliminación de barreiras arquitectónicas foi un dos
piares da política social e urbanística dos últimos
anos. Agora a FEMP recoñece o esforzo acometido.

Pontevedra

Guisa e Napo UXÍA E BRAIS

CARTOS, ALGÚNS CARTOS

O lobo de san Froilán
LOIS DIÉGUEZ

Lugo celebra a San Froilán no decurso destes dias. É un xeito
de lembrar a un fillo da cidade, nado no Regueiro dos Hortos
aló polo século IX. Os sus biógrafos din que era un grande ora-
dor, e contan aquilo do lobo e mais as pombas. As pombas, sei-
ca, (unha branca e outra vermella), deron-lle a forza da pala-
bra e da paixón cando, sen el decatar-se, se lle meteron pola
boca. O lobo, temeroso animal, andou  con el polos camiños
montesios tal un can de ollos doces e disciplinada obediéncia.
E ainda por riba levaba-lle nunhas alforxas as suas pertenzas,
libros, sobre todo. A história comezara aquela noite de rezo.
Tan entretido estivo no choio que non se decatou da merenda
que o lobo estaba a facer co pobre burriño. O santo, ao ve-lo,
debeu-lle botar unha bronca do diaño, e castigou-no dicindo-
lle que desde aquel momento o selvaxe faria as funcións de
carga próprias do burro. E asi foi, o lobo volveu-se bo. A his-
tória sempre nos atraeu, mais co permiso do santo que tamén
nós celebramos, seguimos a pensar que o lobo sempre será lo-
bo por moito que se disfrace. A nosa cidade é unha boa  mos-
tra diso: lobos disfrazados ainda vos hai. Santos, nengun.♦

Subliñado

E QUEDARÁ ALGO PARA
SACAR DO ‘PRESTIGE’?

A.N.T.
Os acordos de colabora-
ción entre a Mesa pola
Normalización Lingüística
e os concellos galegos con-
solídanse paseniñamente.
Avanza o proxecto da orga-
nización de defensa da lin-
gua de implicar aos muni-
cipios para desenvolver un-
ha política activa co idio-
ma. Síntoma disto é o acor-
do asinado o catro de outu-
bro para que Vilar de San-
tos se incorpore como so-
cio da Mesa. O alcalde da
localidade, Xosé A. Xar-
dón e o representante da
Mesa, Xosé Manuel Sari-
lle, rubricaron o convenio.

A partir de agora o con-
cello de Vilar de Santos pa-
gará unha cota anual de tres-
centos euros e xuntamente
coa Mesa levará a cabo ac-
cións de normalización en-
tre a veciñanza, a mocidade
e as empresas radicadas no
ámbito municipal.

Vilar de Santos incor-
pórase a outros concellos
da zona que xa asinaron
convenios semellantes, co-
mo é o caso de Allariz, que
no pasado mes de agosto
comprometeuse a aportar
mil cincocentos euros ao
ano e a realizar programas
semellantes aos de Vilar de
Santos.

A Mesa e catro conce-
llos do contorno de Vilar
de Santos estudan a posibi-
lidade de realizar de forma
conxunta actividades de
promoción da lingua.

Vilar de Santos ten vida
administrativa galeguizada
desde os primeiros manda-
dos democráticos, é pio-
neiro na incorporación do
galego ás empresas do
contorno e sempre pulou
pola normalización da lin-
gua. Ademais, é socio da
Mesa desde 1988, aos pou-
cos de fundarse esta orga-
nización.♦

Vilar de Santos
colaborará coa Mesa

Pequenas Obras Mestras da Nosa Literatura
COLECCIÓN FROITA DO TEMPO

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.

N O V I D A D E
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Xefa 
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

Veño de estar con ela
e coa súa orquestra
de cans sen fala,

pero que rascan as pulghas
e alimentan os carrachos
da vida, talmente
nosoutros na metáfora
diaria que tan pouco nos
preocupa. Falamos destes
músicos da miseria que
son os cans abandonados
pola mesquindade
humana. Arestora leva
consigo nove, tres que
gastan fitas de colores
rechamantes: son as
cadeliñas que viaxan na
dianteira, en desafío aos
carricoches de marca pola
M-30 de Cangas. E cando
sentan, para que Xefa fale
das ofertas –”sonche moi
listas, pobriñas, anda
lévame unha, que ha
ghardar o eudo moito
mellor cós outros”–
comeza o recital das
guitarras contra a guerra
dos parasitos. Afinan
pescozo e peito, abeiran a
cabeza sobre o mastro de
violino, poñen os ollos en
branco de pracer, para que
as “púlicas” viaxen,
muden o círculo, e moitas
van e caen, fican sen
medos no asfalto, corren,
choutan polas beirarrúas,
ao compás das alzas que
levitan. 

—¡Xefa, que fas con
eles aquí, porcallenta,
lévaos para Romarigho! 

Vai e acarréxaos
recalando na Casa de
todos para comer as
sobras dos corenta
contedores do lixo: remexe
ela coas maus sacrílegas,
mete brazo e saca ventres,
pelicas, ósos, cabezas de
peixe, latas mal lambidas...
Todo vale e alimenta,
distrae o estómago. Un es-
pectáculo é velos comer
sen loita, facendo memoria
daquela familia que os
criou coma xoguete ou
riso, lambendo a mau de
dona Pura e de don Casto
e fill@s. Cando esta
pervertida nos deixe, as
canceiras de Moaña, de Vi-
go e do mundo non terán
sitio para os cantos e os re-
zos, para as cen mil patas
traseiras que afinarán as
cordas dos pescozos, as so-
fraxes e os peitos cheos de
insectos comeóns,
parasitos epidémicos,
noites de rastro e de ausen-
cia, malleiras, hemiciclos
cheos (metáforas), morte
peor. E nosoutros teremos
así borrada a sombra da
miseria, o mal exemplo da
loucura, o insomnio do
ruín papá-mamá por aquel
“ ¿no sabes, Ludivina?, la
pobre perrita nuestra”.
¡Que teñas longa vida, mu-
ller! e os leves contigo sem-
pre amigos, en feliz
compaña, en manifesto. ♦♦
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MARÍA BOULLOSA
Os cogumelos, protagonistas
dos xantares de outono, xa non
precisan dun terreo para cultiva-
los. A empresa pontevedresa Hi-
fas da terra, afincada en Bora,
ofrece dende hai tres anos a po-
sibilidade de recoller setas na
sala, na cociña ou no balcón. “O
autocultivo non é a novidade,
senón a achega da producción de
cogumelos aos ámbitos urbanos.
Ninguén vai ao monte a ver me-
drar unha seta, e desta maneira
medran na propia casa”, declara
Catalina Fernández de Ana,
principal responsábel do proxec-
to. A iniciativa consiste na venta
de sacos que se poden colocar en

calquer lugar da casa. “De cada
saco obtense un promedio de
tres kilos de cogumelos que se
sacan directa-
mente para coci-
ñar. Soen durar
dous meses e me-
dio nos que o cul-
t ivador recol le
tres col lei tas”,
afirma Catalina
Fernández. Se-
gundo esta em-
presaria a xente
está moi satisfei-
ta con esta posi-
bil idade. “É un
xeito de achegar o mundo do
fungo á cidadanía. Aos tres días

de recibir o pedido, as setas xa
empezan a crecer e os clientes
síntense partícipes da agricultu-

ra e ¡sen manchar
as mans!”. Os pe-
didos entréganse
nun prazo de 24
horas e hai dúas
pos ib i l i dades .
“Poden adquirir a
seta Pleurotus ou
a xaponesa Shii-
Take, coñecida
pola súa fin tera-
péutica. No caso
desta última pre-
císase un xardín,

pero a Pleurotus pode cultivarse
en interior”, explica Catalina

Fernández. Ademáis, non preci-
san de gran atención, tan só fa-
cer algúns buracos para que as
cerrotas poidan sair ao exterior.
Tamén hai outras recomenda-
cións : “Os sacos non deben es-
tar no mesmo sitio durante toda
a tempada. No inverno é reco-
mendábel situalos nun lugar
quente como a cociña; pola con-
tra, no verán é mellor un sitio
máis fresco”, relata Catalina.

Cada saco custa 14 euros e
conta cun libro de instrucións.
“Ademáis se os cogumelos non
medran, ou produce menos do
previsto, voltamos a enviar outro
pedido”, asegura Catalina Fer-
nández de Ana.♦

Recoller zarrotes no salón

A.N.T.
A Plataforma Nunca Máis de
Lugo vai organizar unha rua-
da popular coa que sumarse
ás celebracións do San Froi-
lán. A festa terá lugar o sába-
do 11 de outubro, véspera do
Domingo das Mozas, día de
maior afluencia de público
nestas festividades patronais.
Ademais, tamén consistirá un
acto de desagravio co mar.

Sen ser reivindicativo, o acto de
Nunca Máis pretende sumarse á
festividade, e no mesmo van par-
ticipar máis de dez grupos locais
de música tradicional. Estas for-
macións animarán as rúas duran-
te a tarde e a noite do sábado e
nun momento determinado do
serán partirán de distintos puntos

do casco histórico para concen-
trarse nun lugar central.

Nunca Máis pediu á cidada-
nía que participe na troula e que
leve consigo a simboloxía da
Plataforma, lucindo camisetas,
escarapelas ou adhesivos.

Está previsto que tamén se
produza unha interpretación de
romance de cego, así como que
se poña en escena unha obra dra-
mática de rúa de carácter breve.

Por outra banda, a xornada
coincide co Día de Ferrol, moi
tradicional no San Froilán e ao
que acoden moitos ferroláns.
Aproveitando a celebración, a
Plataforma pretende que acto, que
non terá carácter reivindicativo
senón que será festivo, tamén con-
sista nunha acción desagravio ao
mar.

Inicialmente Nunca Máis ti-
ña pretensións máis ambiciosas e
ultimara os contactos para orga-
nizar na rúa da Raíña unha Mos-
tra da Galiza Mariñeira na que se
exhibisen embarcacións tradicio-
nais e que, cara ao público, va-
rias persoas realizasen activida-
des profesionais relacionadas co
mar, tales como redeiro ou car-
pinteiro de ribeira. Distintas ac-
tuacións de grupos musicais de
todo o país completarían o pro-
grama. Esta foi unha proposta
que presentou ao concello, re-
calcando sempre que non había
intención reivindicativa.

Aínda que para cumprir con
este obxectivo foron moi positivos
os primeiros contactos co concello
e coa concelleira de Cultura e pre-
sidenta da Comisión de Festas, Pu-

rificación Burgo (PSOE), segundo
se ía achegando a data técnicos e
autoridades municipais foron po-
ñendo atrancos até que Burgo
anunciou a imposibilidade de le-
var a cabo esta actividade.

Para desbotar a Mostra da Ga-
liza Mariñeira o concello argu-
mentou razóns de falta de tempo
para organizar os actos, aínda que
Nunca Máis lembroulle que xa es-
taban feitos todos os contactos.

Ante a negativa municipal, a
Plataforma tivo que renunciar a
parte dos seus obxectivos por
falta de permisos municipais e
de financiamento, xa que no or-
zamento para a actividade esti-
mara nunhas necesidades de cin-
co mil euros, que debía aportar o
concello. De todos xeitos, Nunca
Máis agarda que a ruada sexa un

Tamén será nun acto de desagravio ao mar

Nunca Máis participará no San Froilán
cunha ruada o sábado 11 de outubro

GONZALO

Alexandre Bóveda
Na historia do nacionalismo galego

X. Enrique Acuña

Un apaixonado percorrido documental e biográfico pola curta vida e
intensa obra de Alexandre Bóveda.

Unha figura mítica da nosa historia, vítima dun fusilamento en agosto de 1936,
que non impediu que a súa obra e mensaxe chegase íntegra

ás novas xeracións do século XXI.

Historias Gráficas
A NOSA TERRA



H.V.
Tras a desaparición do núme-
ro de información da Telefó-
nica, o 1003, trece opcións
distintas pasaron a ofrecer o
mesmo servizo con números
que comezan por 118. O
11828 de Retecal e o 11818 de
Telefónica son os máis baratos.

Aínda que hai trece novas posi-
bilidades para requirir informa-
ción sobre números de teléfono,
algunhas empresas como Telefó-
nica ofrecen o servizo con nú-
meros e prezos distintos, aínda

que a compañía que ostentou o
monopolio só deu publicidade
sobre o máis caro deles.

Desde un teléfono fixo a
chamada ao 11828 de Retecal
costa 0,32 euros e no mesmo só
se subministran dous números
por chamada. Consultar o
11818 de Telefónicaten un pre-
zo de 0,3546 euros e nel só se
dá un número por consulta. Os
restantes números de informa-
ción teñen un custo de cone-
xión de como mínimo 60 cénti-
mos de euro máis unha cantida-
de sempre superior a 40 cénti-

mos por cada minuto, agás no
caso do 11883, que só impón
cota de conexión, 1 euro, pero
no que só se ofrece un número

por comunicación.
Con respecto ás consultas

desde teléfonos móbiles, as tari-
fas son aínda máis complicadas,

xa que son distintas segundo ca-
da operador. Mesmo hai compa-
ñías que non informan sobre o
custo destas chamadas. Non
embargante, no caso do 11828
(Retecal)e 11818 (Telefónica)
consérvase o mesmo prezo que
para as chamadas desde os fi-
xos, que ademais son as máis
baratas.

Os restantes servizos ofre-
cen cotas de conexión de como
mínimo 90 céntimos de euro
máis a correspondente cantida-
de por minuto, que nunca baixa
dos 0,65 euros.♦
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FONTE: FEDERACIÓN DE CONSUMIDORES EN ACCIÓN.

Os novos números de información telefónica
CUSTO DESDE TELÉFONO FIXO (EN EUROS SEN IVE)

Número Conexión Por minuto

11828 0,32 (2 núm. por chamada)

11818 0,3546 (1 núm. por chamada)

11850 0,60  (1º min.) 0,30 /min

11888 0,75  (1º min.) 0,50 /min

11812 0,75  (1º min.) 0,70 /min

11877 0,80 (1º min.) 0,40 /min

11844 0,80 (1º min.) 0,40 /min

11811 0,80 (1º min.) 0,40 /min

11822 0,80 (1º min. 0,40 /min

11881 0,90 (1º min.) 0,90 /min

11819 0,95 (1º min.) 0,75 /min

11824 0,97 (1º min.) 0,75 /min

11883 1,00 (1 núm. por chamada)

Os novos números de información telefónica
CUSTO DESDE TELÉFONO MÓBIL (EN EUROS SEN IVE)

Número Movistar Vodafone Amena

Conexión Por minuto Conexión Por minuto Conexión Por minuto

11828 0,32 (2 núm. por chamada)

11818 0,3546 (1 núm. por chamada)

11888 0,45 (1º min.) 0,65/min 0,60-0,50* (1º min.) 0,70-0,60*/min Non informa

11822 0,80 (1º min.) 0,40 /min

11883 1,00 (1 núm. por chamada)

11881 0,90 (1º min.) 0,90 /min

11819 0,94 (1º min.) 0,79/min 1,24-1,152* (1º min.) 1,022-0,92*/min 2,00  (1º min.) 1,60/min

11824 0,94 (1º min.) 0,79/min 1,24-1,152* (1º min.) 1,022-0,92*/min 2,00  (1º min.) 1,60/min

11811 1,02-0,87* (1º min.) 0,90-0,75*/min 1,02-0,87* (1º min.) 0,90-0,75*/min 1,052-0,901* (1º min.) 0,932-0,781*/min

* Prezo en horario reducido

Sobre a información desde teléfonos móbiles chamando aos números 11812, 11850, 11877 e 11819 as compa-
ñías que ofrecen o servizo non proporcionaron tarifas.

11828 Retecal SA

11818 Telefónica de España SAU

11850 Conduit Europe SA

11888 Telefónica Páginas Amarillas

11812 Bigworld S.L.

11877 Diverta Com. y Telefonía SL

11811 Nueva Información Telefónica SA

11822 Telefónica de España SAU

11881 Neo-Sky SA

11819 Gavilanes Siglo XXI SL

11824 Multiasistencia, Gestión y Ayuda SL

11883 Teledis Información y Servicios SL

O desaparecido 1003, substituído por trece posibilidades
O 11828 e o 11818
os números de información telefónica máis económicos

H. VIXANDE
O pasado luns 29 prestou decla-
ración no xulgado de Ribadavia
o ex alcalde popular desta locali-
dade en relación cunha demanda
debida ás irregularidades rexis-
tradas no matadoiro comarcal. O
vicepresidente da Deputación e
alcalde de Arnoia e o propietario
de Carnes Viana xa comparece-
ron diante do tribunal.

Os datos indican que en maio
de 1999 o daquelas presidente da
Mancomunidade, Roxelio Martí-
nez, acordou con Carnes Viana
que pasase a sacrificar os seus
animais no matadoiro comarcal
de Beade, en lugar de facelo no
Matadoiro do Pino, de carácter
privado e onde pagaba 23 pese-
tas por quilo en canal. O conve-
nio coincidiu cunha rebaixa de
taxas no matadoiro do Ribeiro
desde as 26 pesetas a 19. A deci-
sión tomouse sen a participación
do pleno da Mancomunidade,
pese a ser obrigatorio.

O matadoiro do Ribeiro esta-
ba calculado para dar servizo ex-

plotacións comarcais e tiña unha
capacidade de 350.000 quilos ao
ano, pero Carnes Viana mata uns
3.000.000 de quilos ao ano. En-
tre as consecuencias do incre-
mento da actividade figura que
se dispararon os gastos, feito que
coincidiu coa rebaixa da taxa,
polo que o matadoiro comezou a
acumular unhas perdas de entre
60.000 e 11.000 euros ao ano. O
déficit corría a conta dos conce-
llos da Mancomunidade e provo-
cou malestar mesmo en munici-
pios gobernados polo Partido
Popular, como no caso de Me-
lón, onde o seu alcalde é precisa-
mente carniceiro e consideraba
esta situación como unha discri-
minación en favor de Carnes
Viana. Contodo, este malestar só
se expresou nas reunións da
Mancomunidade pero non che-
gou a maiores.

Ademais, o incremento de
actividade sobordou a capacida-
de da depuradora. O Servizo de
Protección da Natureza da Guar-
da Civil ten realizado varias me-

dicións nas que se proba a pre-
senza de vertidos de sangue coa-
gulada ao río, entre outros. A ins-
trucción desta causa tamén in-
clúe estes feitos.

Por outra banda, o convenio
asinado entre a Mancomunidade
e Carnes Viana implicou a cesión

de parte das instalacións do ma-
tadoiro co fin de que a empresa
puidese conseguir un rexistro sa-
nitario e así realizar actividades
relacionadas coa exportación dos
seus productos. Cando posterior-
mente procedeuse a privatizar o
matadoiro non se rescindiu este
contrato, de modo que a única
empresa á que lle resultaba viá-
bel a operación de xestionalo era
precisamente Carnes Viana.

Ademais, no convenio de ce-
sión destas instalacións acordou-
se que Carnes Viana adiantaba
100.000 euros para obras de
adaptación, cantidade que se lle
tería que descontar das súas acti-
vidades, aínda que é ilegal que se
desconte unha taxa polas débe-
das contraídas pola Administra-
ción.

Por todas estas irregularida-
des abriuse un proceso no que
ademais do concello de Carba-
lleda de Avia están persoados co-
mo acusación particular o conce-
llo de Ribadavia (un voto dun
tránsfuga permitiu este persoa-

mento) e o BNG. O acusados son
as dúas persoas que presidiron a
Mancomunidade durante os últi-
mos anos: o daquelas alcalde de
Ribadavia Xosé Pérez Iglesias
do PP (hoxe gobernan Ribadavia
o PSOE e o BNG) e o de Arnoia,
vicepresidente da Deputación e
man dereita de Xosé Luís Baltar,
Roxelio Martínez, así como o
propietario de Carnes Viana, Xe-
sús López Viana.

A instrucción deste caso co-
mezou o ano pasado despois
dunha demanda presentada polo
concello de Carballeda de Avia
en base aos datos extraídos dun
informe ofrecido pola Manco-
munidade Intermunicipal Volun-
taria de Concellos do Ribeiro
tras a correspondente solicitude
do concello de Ribadavia. Esta
petición de información foi posí-
bel cando o PP perdeu a maioría
en Ribadavia. Entón, a oposición
do BNG e do PSOE, xunto co
voto dunha persoa tránsfuga,
aproveitou a situación para re-
quirir aclaracións.♦

Carnes Viana beneficiouse dunha rebaixa nas taxas e da súa privatización

O ex alcalde de Ribadavia declara no xulgado
por irregularidades no matadoiro do Ribeiro

NÚMEROS DE CADA COMPAÑÍA

Xosé Pérez Iglesias, anterior alcalde de
Ribadavia



Nº 1.010 ●

Por fin, logo de sete anos, revisouse o Pacto de
Toledo. Foron precisos tres anos para que unha
comisión de expertos, procedentes de todos os
grupos parlamentarios, chegasen á conclusión de
que manter na miseria cinco millóns de cidadáns
non é xusto. A realidade é diáfana. O 12,5 por
cento da poboación española percibe pensións
iguais ou por debaixo do salario mínimo inter-
profesional (400 euros mensuais). Desde o go-
berno faise gala de que as pensións incrementá-
ronse anualmente de acordo coa inflación, pero
isto non significa que se mellorasen, simplemen-
te se mantivo a feble capacidade adquisitiva do
pensionista. A mellora se-
ría real se ademais do pa-
rámetro do IPC, se aplica-
se un aumento de acordo
co índice de crecemento
da riqueza, o PIB. Somos
o país cun crecemento
máis alto, cada ano somos
máis ricos, a pesar de to-
do. Mais cinco millóns de españois non gozan
desta riqueza, senón que a súa pobreza relativa é
maior.                                                               

Profundicemos máis no tema. O sistema de
aplicar o IPC coma único parámetro para o cálculo
dos incrementos comporta unha inxustiza manifes-
ta. Vexámolo. Nun ano no que este índice medrou
nun 4 por cento –como sucedeu unicamente– ao
pensionista que percibe unha paga máxima (3.000
euros mensuais) subiráselle en 120 euros; mais o
que gañaba 400 euros só sumará 16 euros máis ao
mes. Como podemos constatar, as diferenzas entre
os privilexiados e a maioría é cada vez meirande.

En múltiplas ocasións, debatín este tema pu-
blicamente. Sempre xurdiron aqueles que argu-
mentan que é xusto que aqueles que máis cotiza-
ron perciban pensións máis altas. Visto así, pare-
ce lóxico. Non obstante, permítome discrepar. Te-
ñen razón os que así opinan se o seu concepto so-
cial das pensións responde á estrutura dunha so-
ciedade anónima, onde por lei percibe máis divi-
dendos aquel que máis accións posúe. Non é este
o meu concepto da función das pensións nun es-
tado social (non digo socialista). O presuposto da
Seguridade Social debe ser unha ferramenta para
paliar os efectos negativos do sistema, polo tanto,
o importe das pensións debe tender a proporcio-
nar un mínimo de benestar para todos e cada un
dos cidadáns. O xubilado que percibe unha pen-
sión de 3.000 euros seguro que tivo unha vida la-
boral máis cómoda e un nivel de vida máis alto. É
probábel incluso que se puidese ter permitido un

plano de pensións privado. Aquel que, en troques,
gaña 400 euros, con certeza gañou menos salario
e en moitos casos tivo que aceptar traballos nos
que nin cotizaba á Seguridade Social. Como com-
pensación, castigámolo a unha vellez miserábel.

Aínda hai máis. Nun estado no que se presupón
que existen leis xustas e sen dúbida recursos sufi-
cientes, pódese permitir que miles de viúvas perci-
ban pensións por debaixo de 200 euros? Non es-
quezamos que a muller que depende da pensión do
seu marido, na maioría dos casos exigua, á morte
deste só ten dereito a percibir o 47 por cento desta.
A pesar disto, a Seguridade Social permitiuse a

burla de programar un
anuncio televisivo no que
dúas viúvas se congratula-
ban de ter pasado de co-
brar o 45 ao 47 por cento.
Pensións de orfandade, de
incapacidade e algunha
máis son sen ningún xéne-
ro de dúbida unha vergoña

para o goberno actual e para os que o precederon.
Goberno, sindicatos e partidos políticos xusti-

fican esta realidade, alegando que calquera au-
mento significativo das pensións, significaría, a
curto prazo, a creba do sistema. É evidente que a
meirande lonxevidade da poboación actual é un
problema en toda Europa e que todos están mati-
nando en mudar o sistema de pensións. Certo. Pe-
ro en todos os países do noso contorno os pensio-
nistas gañan máis ca os nosos.

Para o goberno, a Seguridade Social debería ser
autónoma e as teses de protección social do PP
anatemizan calquera posibilidade de detraer cartos
dos orzamentos xerais para este terreo. Iso é tan ex-
travagante como dicir que non se poden financiar
os diferentes departamentos estatais con fondos
procedentes deste ingreso, algo co que seguro non
estarían de acordo.

Pensemos que os pensionistas gastan un míni-
mo de 300 euros mensuais. Isto significa un mon-
tante total de 2.100 millóns de euros, o que se con-
verte nun ingreso de 236 millóns de euros para o
estado en concepto de IVE, sen ter en conta outro
tipo de achegas procedentes de taxas e impostos in-
directos. Se o estado reingresase este diñeiro á cai-
xa da Seguridade Social, a modo de desgravación
para eles, cada pensionista podería cobrar 32 euros
ao mes máis. Se esta desgravación se fai nas pagas
máis baixas, é posíbel que as pensións se puidesen
equiparar ao salario mínimo interprofesional.♦

JORDI CLIVILLÉ é economista. jordicliville@hotmail.com

España descolocada
en Europa

MANUEL CAO

As negociacións para a aprobación da Constitución Europea
parecen complicarse. A situación estratéxica e as prioridades en
política exterior do goberno de José Mª Aznar están alonxando
o Estado dos centros de decisión europeos nunha lóxica illa-
cionista similar á do período franquista posterior á II Guerra
Mundial. A alianza principal tende a establecerse cos EE UU
apostando por unha aventura en solitario máis centrada nas re-
lacións económicas e culturais cos países de América Latina
mentres que o papel e a construción de Europa é vista cada vez
con maiores reticencias no referente á asunción e aplicación
das directrices de Bruselas en materia de políticas interior.

Boa parte dos grupos de centro dereita que soportan a estru-
tura de poder principal do Estado son moi celosos das compe-
tencias propias e do exercicio das mesmas sen límites e cortapi-
sas externos. Lonxe quedan aquelas propostas elaboradas polo
líder e fundador do Partido Popular, Manuel Fraga, nas que se
abogaba pola participación das CC AA na política europea ao
recoñecer que as políticas comunitarias non podían denominar-
se “exteriores” senón que formaban parte do acervo común in-
terno polo que, entre outras cousas, non lle sería de aplicación o
explicitado no artigo 149. 3º da Constitución Española de 1978.
Un dos cambios máis importantes do goberno de maioría abso-
luta de Aznar foi a consideración da Unión Europea como unha
área de libre comercio con atribucións económicas limitadas pe-
ro con menor influencia, aínda, en asuntos políticos, sociais e
culturais. Europa é vista coma un espazo de convivencia forza-
do pola situación xeográfica pero case alleo dende o punto de
vista cultural, institucional, de modelo social e tradición históri-
ca. O pacto tripartito implícito con Blair e Berlusconi e a arris-
cada participación no Grupo dos Azores son eventos de máxima
importancia que delimitan unhas preferencias estratéxicas e un-
ha políticas de alianzas nas antípodas do europeísmo decidido
dos gobernos socialistas de Felipe González. 

Ocorre que o peso específico dos países tende a conver-
xer, no medio prazo, coa situación real da súa economía, de-
senvolvemento tecnolóxico, político e institucional sendo
complicado manter posicións de predominio asentadas en pe-
ares febles. Na nova Europa da ampliación, España vese equi-
parada a Polonia por semellanzas demográficas e coinciden-
cia de intereses no relativo á atribución de poder decisorio.
Tal alianza, de comenencia e a curto prazo, non agoira gran-
des beneficios no futuro pois Polonia é un competidor direc-
to en materia de fondos de solidariedade, buscador de inves-
timentos multinacionais e interlocutor privilexiado cos EE
UU. Nesta negociación, sería grave que España quedara orfa
de aliados ao coincidir os intereses dos catro grandes.

Pódese culpar a Aznar de osadía e lixeireza no tratamento,
estratexias e decisións no ámbito internacional mais cómpre
recoñecer a difícil situación na que se atopa España, agobiada
pola presión dos países do Magreb, as tendencias soberanistas
nos territorios máis desenvolvidos e a perda, debido á amplia-
ción cara ao leste, duns fondos europeos tan beneficiosos para
a economía española. En todo o caso, Aznar tomou pola súa
conta e con risco colectivo, decisións que nos comprometen a
todos como cidadáns e que terán gran trascendencia para o no-
so benestar socioeconómico e para a estabilidade institucional
sen atender as chamadas da opinión pública e sen ter en conta
as opinións dos demais grupos políticos. A ausencia de con-
senso nas decisións democráticas claves é unha eiva que, máis
cedo ou máis tarde, tende a pasar factura en forma de aumen-
to da conflitividade, deslexitimación das regras do xogo, ero-
sión da convivencia política e inestabilidade institucional con
externalidades negativas para o corpo social.♦

‘A alianza con Polonia non agoira
grandes beneficios no futuro

pois o país eslavo é un competidor
directo en materia de fondos”
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José Mª Aznar e Silvio Berlusconi.

O reparto de Toledo
JORDI CLIVILLÉ

‘O s pensionistas con pagas
máis baixas cada vez perden

máis poder adquisitivo”

A.N.T.
O prezo da vivenda está sobreva-
lorado entre un 8 e un 20%. É un-
ha información lanzada a pasada
semana polo Banco de España
que vén incidir no perigo de que
esteñamos a padecer unha burbu-
lla inmobiliaria que podería es-
toupar de aquí a poucos meses.
Até agora as especulacións neste
sentido foran desacreditadas po-
los responsábeis gobernamentais,
pero o aviso do Banco de España
que non fala de burbulla, pero
ofrece datos preocupantes e por
outra parte doados de observar a
simple vista, desatou as alarmas. 

O ministro de Economía, Ro-
drigo Rato recoñeceu, nada máis

saber deste informe, que proba-
belmente seña preciso levar a ca-
bo certas modificacións na políti-
ca de vivenda. Rato dicía isto ao
teren constatado fontes oficiais
que o prezo da vivenda subía a un
ritmo do dobre que o do solo ur-
banizábel. Razoando en conse-
cuencia, o ministro descubriu que
o argumento tradicional, sobre to-
do de construtores e PP, de que a
vivenda subía polo prezo do solo
e non por influencias especulati-
vas, estaba víndose abaixo.

Cales serían esas novas polí-
ticas que anuncia Rato? Proba-
belmente, a máis lóxica, o au-
mento da oferta pública de vi-
venda, máis barata, que inflúa á

baixa sobre os prezos. Esta me-
dida, de tradicional cariz social-
demócrata, veu sendo moi de-
mandada en Galiza nos últimos
anos polas maiorías municipais
nacionalista e socialista.

Paradoxalmente, tras o informe
do Banco de España e as declara-
cións de Rato, os construtores ga-
legos de varias cidades saíron de
novo á prensa para aludir ao eleva-
do prezo do solo, ignorando as ci-
fras que contradín esta análise. Es-
taban a defender o seu interese.
Máis sorprendente aínda foi que o
conselleiro de política territorial,
Núñez Feixoo, se sumase aos argu-
mentos dos construtores e non ao
do ministro do seu partido.♦

Rato contradí os construtores e
recoñece que o sector precisa rectificacións

O prezo da vivenda medrou o
dobre que o do solo urbanizábel



Nº 1.010 ● Do 26 de

A.N.T.
Nunha operación conxunta, as
policías francesa e española
detiveron 34 persoas suposta-
mente relacionadas co aparato
de captación de novos mem-
bros para a ETA. Entre eles,
destaca a presenza do fillo
dunha concelleira socialista. 
Segundo os datos manexados
polo Ministerio do Interior, os
detidos formaban parte do apara-
to de ‘contratación’ da ETA, un
grupo de apoio aos comandos
encargado de captar novos mem-
bros para a organización armada.
Esta operación, dirixida polos
xuíces Laurence Le Vert, do Tri-
bunal antiterrorista de París, e
Baltasar Garzón, da Audiencia
Nacional, encádrase na serie de
actuacións “preventivas” deriva-
das da incautación de diverso
material na detención de Jon
Ibon Fernández de Iradi, Susper,
en decembro do 2002.

A detención máis sorpren-
dente foi a de Ramón López Cid,
Makana, en Altsasu (Navarra),
localidade na que a súa nai, Julia
Cid, é concelleira do PSN-
PSOE. A alcaldesa da vila, Asun-
ción Fernández, de Aralar, reco-
ñeceu que houbo un rexistro po-
licial na casa que o detido com-
parte coa súa esposa e expresou
a súa vontade de tratar esta de-
tención nun próximo pleno mu-
nicipal. Julia Cid decidiu non fa-
lar nun primeiro momento e dei-
xou que fosen os seus compañei-
ros no Partido Socialista os que
expresasen a súa sorpresa e dor
polo ocorrido.

En Iruñea, a policía detivo,
entre outros, dous dos trillizos
Compains, acusados outras ve-

ces de promover a kale borroka
na capital navarra. En Murgia
(Araba) foi detido Agustín Gor-
bea, membro do sindicato LAB.

A policía francesa xa confir-

mou que non se atoparon nin
armas nin explosivos nos rexis-
tros das casas de Baiona, Uzta-
ritze (País Vasco-francés) e
Bordeos onde foron detidos

cinco supostos colaboradores.
Aínda que as hipóteses policiais
falan dun intento da ETA de
ampliar o seu escenario de cap-
tación ás mocidades abertzales
dos partidos que actúan en Ipa-
rralde. Esta suposición foi des-
prezada por varios líderes na-
cionalistas da provincia, que se
queixaron dos intentos de cri-
minalizar organizacións políti-
cas alleas á violencia.

Os papeis de Susper

Esta macrooperación policial é a
terceira que se realiza tendo en
conta a documentación obtida do
rexistro do domicilio de Susper
en Baiona (Iparralde). Nas dúas
anteriores, Garzón e Le Vert ti-
veron de poñer en liberdade va-
rios dos detidos sen cargos.

A Audiencia Nacional consi-
dera estas detencións actos pre-
ventivos contra as estratexias da
ETA de ir renovando pouco a
pouco as súas estruturas. A idea
do goberno español é deter posí-
beis futuros membros de coman-
dos, antes de que teñan delitos de
sangue ás costas.

Mais para os líderes abertza-
les, esta estratexia agocha unha
arela de criminalizar os indepen-
dentistas, ao relacionar todas as
actividades políticas dos partidos
de esquerda nacionalista con ac-
tividades paralelas á violencia.

Para outros expertos en loita
contra a ETA, as pistas que dei-
xou Susper, xefe militar do gru-
po armado, fuxido dunha comi-
saría gala desde decembro, xa
non teñen valor porque a estrutu-
ra da organización mudou de ob-
xectivos e métodos.♦
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Non hai nada peor ca a sensación
de engano do electorado, mani-
pulado, como un xoguete nas
mans dos políticos. Vivenda, sa-
nidade, inbfraestruturas, inmi-
gración e nacionalismo. Todos
estes temas, incluídos en todos
os programas electorais das lis-
tas que concorren o vindeiro 16
de novembro ás eleccións auto-
nómicas catalás, están a ser trata-
dos com puro electoralismo. Que
o acceso á vivenda, privativo pa-
ra importantes sectores da socie-
dade, coma os mozos ou as fami-
lias numerosas, sexa tratado co-
ma unha auténtica poxa ou ca-
rreira de números, metros cadra-
dos e millóns é sinxelamente
vergoñoso. Da mesma maneira
que o é tratar así o fenómeno da
inmigración que, máis alá da mi-
seria que viven os que chegan a
esta terra, é tamén, segundo as
sondaxes, unha das principais
preocupacións dos cataláns.

Respecto ás infraestruturas
quen leva a palma é o AVE. A
velocidade á que vai circular,
nada alta para un tren moderno,
e os buracos que se van atopan-
do perto da vía, aparecidos co-

mo por pura maxia ou puro em-
bruxo, pensarán no PP, trátanse
cunha frivolidade que non é
propia do bo facer que tradicio-
nalmente se lle atribuíu á políti-
ca catalá. Oíuse de todo, incluso
as palabras dalgún político que
dixo, maniqueamente, que nin
el nin a súa familia subirán ao
AVE Lleida-Zaragoza-Madrid.
Unha cousa é que o goberno
central se teña trabucado, e moi-
to, no trazado e nas obras do
tren, que se poidan mellorar
moitas cousas, que se teñan in-
cumprido os calendarios da súa
posta en marcha polas ansias de

ficar ben co electorado, que te-
ñan conseguido ao fin e ao cabo
quedaren fatal coa cidadanía e
demais. Nesta liña acéptase cal-
quera crítica, pero que os suce-
sivos tristes episodios protago-
nizados polo trenciño sirvan pa-
ra facer que a xente lle colla me-
do cando aínda non se estreou, é
demasiado.

O nacionalismo é utilizado
electoralmente polos políticos
que tentan abandeirar hexemoni-
camente o sentimento catalán di-
vidindo o colectivo da sociedade
que se sente nacionalista. En-
fróntase acaso a esquerda por

políticas sociais? E a dereita por
políticas económicas? Como
moito, enfróntanse por detalles
destes temas e pouco máis. En
troques, os nacionalistas discu-
ten porque queren roubar espazo
nacionalista. A última lea, la-
mentábel, é a protagonizada por
CiU e Esquerra Republicana a
causa das seleccións deportivas
catalás e o organismo que as pro-
move. A Plataforma Pro-selec-
cions Esportives Catalanescola-
borou durante anos co goberno
converxente. Arestora decidiu
chegar a un pacto cos republica-
nos porque senten que o goberno

de Pujol non cre verdadeiramen-
te no seu proxecto. Naturalmen-
te, ao executivo non lle sentou
nada ben este feito que conside-
ran case traizón. O triste da si-
tuación é o debate que desembo-
cou e a verborrea grotesca na
que derivou. Se o nacionalismo
político se rexe polas seleccións
deportivas, por que piden ambos
os partidos tantas competencias?
Non é para eles, acaso, máis im-
portante un sistema de financia-
mento polo que Catalunya se
poida rexer por si mesma, maio-
res competencias en inmigración
para tratar de perto este fenóme-
no na comunidade que máis es-
tranxeiros acolle?

Non se trata de desprezar un
proxecto como o das seleccións;
trátase de ter medida coas pala-
bras e respecto polos temas que
realmente lles preocupan aos ci-
dadáns. Vai pola vivenda, pola
sanidade, polas infraestruturas,
pola inmigración e si, tamén po-
lo nacionalismo.

Todo vale para gañar votos
no postpujolismo, diría Maquia-
velo convertido en politólogo do
século XXI.♦

Electoralismo maquiavélico
A. MARQUÈS

Os partidos inician a campaña con poucas pro-
postas pragmáticas e demasiados engados ao
electorado máis tramposos ca un trile nas Ramblas.

Barcelona

Trinta e catro detidos, entre eles o fillo dunha concelleira socialista

A policía desarticula
o aparato de ‘contratación’ da ETA

ENDESA
afasta
a súa
dirección
de Galiza

A.N.T.
A empresa eléctrica EN-
DESA, primeira do sector
no Estado español, deci-
diu centralizar a súa es-
trutura en Barcelona e
en Sevilla. Este transla-
do afasta máis a direc-
ción de Galiza, a pesar
de que a central térmica
das Pontes é fundamen-
tal no esquema empre-
sarial da compañía.

En Sevilla instalara-
se a central de xeración
de enerxía, culminando
así un camiño de anos
na centralización deste
servizo en Andalucía.
Na capital catalá estará
a sede de ENDESA Dis-
tribución Eléctrica, on-
de se fraguará o novo
escenario de liberaliza-
ción do mercado eléctri-
co.

Na nova organiza-
ción, Galiza non conta
con ningún estabelece-
mento de decisión, ao
contrario que Aragón,
Extremadura ou as Illas
Canarias, onde seguirá
habendo presenza insti-
tucional da empresa. Pa-
ra os analistas, esta deci-
sión pode responder a
unha renuncia a disputar
o control do mercado
eléctrico galego.♦

Baltasar Garzón dirixiu a operación contra o grupo de captación da ETA.



A.N.T.
Calquera reforma que se faga na
Constitución requerirá do con-
senso de todas as forzas políticas.
Esa é a mensaxe dos país da Car-
ta Magna de 1978. Manuel Fra-
ga xa aludiu á necesidade de to-
car o seu texto de aquí a pouco.

Os pais da Constitución de 1978:
Gabriel Cisneros, Gregorio Peces-
Barba, Miquel Roca, Manuel Fra-
ga, Miguel Herrero y Rodríguez
de Miñón e José Pedro Pérez
Llorca, reuníronse o pasado 7 de
outubro para emitir unha declara-
ción simbólica da conmemora-
ción do 25º aniversario da Carta
Magna. Jordi Solé Tura foi o úni-
co ausente por motivos de saúde.

O lugar elixido para a cere-
monia foi o Parador de Gredos,
pero non é a primeira visita. En
febreiro de hai 25 anos, escolle-
ran o mesmo parador para ence-
rrarse até dar os últimos retoques
ao borrador da Constitución e
para acordar un texto de reafir-
mación da Carta Magna.

O acto, alcumado Declara-
ción de Gredos, estivo presidido
polo vicepresidente do Goberno
e ministro da Presidencia, Javier
Arenas, acompañado polos ex
presidentes do Congreso e do
Senado da lexislatura constituín-
te e polos parlamentarios da épo-
ca como Santiago Carrillo ou
Luis González Seara. Tamén
acudiron representantes do PP,
PSOE, CiU e Coalición Canaria,
mostrando o seu apoio ao docu-
mento. IU non acudiu, o mesmo
que o PNV que nin sequera res-
pondeu á invitación dos organi-
zadores, quizais para manter a
súa postura de 1978, cando se
abstiveron na votación da Cons-
titución. O BNG tamén estivo re-
presentado, en contra do que deu
a pensar a información dos me-

dios. Segundo fontes do partido,
“José Antonio Labordeta, acudiu
en nome do grupo mixto, no que
o BNG está integrado”. 

No 25º aniversario, a proble-
mática situouse arredor da refor-
ma constitucional. O PP ocupa o
posto máis conservador, mentres
que socialistas e nacionalistas
son partidarios de facer cambios,
aínda que tampouco existe con-
senso entre eles á hora de decidir
as reformas. Non embargante,
todos acordaron que os eventuais
cambios deberán respeitar as re-
glas de xogoda Carta Magna.

A declaración de Gredos é un-
ha reafirmación da Consitución
na que interviu ordenadamente
cada relator. Os temas tratados

son diversos, dende o “recoñece-
mento á cidadanía española como
protagonista da conquista da de-
mocracia”, até alusións ao Estado
Autonómico como “proxecto
descentralizador do poder políti-
co máis importante da historia de
España”. Ao final do documento,
os asinantes expresan a súa felici-
dade pola confianza que deposita-
ron neles os partidos políticos hai
dúas décadas para tan ardua ta-
rea. “Desexamos que esta conme-
moración sirva para difundir en-
tre todos os españois o ensino dos
principios e valores da sociedade
democrática”

Gabriel Cisneros, do PP, foi o
encargado de redactar o borrador.
No texto elude a conxuntura polí-

tica e menciona que “os cambios
deben facerse con maior ou igual
consenso” que na pasada redac-
ción constitucional; mensaxe acor-
de coa filosofía do seu partido.

Pola súa parte os relatores do
PSOE  e de CiU, Peces Barba e
Roca, admitiron o texto de Cisne-
ros, aínda sendo partidarios de re-
formas. A razón que viñeron a dar
é que era un día de consenso e non
de “batalla sobre a conveniencia
de reformar a Constitución”. Tan
só se limitaron a sinalar que o tex-
to servía para “estabelecer a meto-
doloxía da reforma”.

Fraga quere reformas

Manuel Fraga utilizou o seu tur-

no para destacar o “papel insubs-
tituíbel da institución monárqui-
ca como motor do cambio e ga-
rante das institucións”. Con todo,
o presidente da Xunta non mostra
unha liña paralela ao seu partido,
senón que avoga pola necesidade
de reformas. De feito, deixou
constancia do seu pensamento na
Real Academia de Ciencias Mo-
rais e Políticas nunha conferencia
titulada A Constitución vista ho-
xe, á que tamén asistiu o presi-
dente do Goberno, José María
Aznar. Nesa conferencia, Fraga
mostrouse partidario de “propor
e sopesar moitas reformas consti-
tucionais concretas” para intro-
ducilas como enmendas no mo-
mento en que o xogo político llo
permita. Tamén aproveitou a oca-
sión para rectificar a súa posición
ante a primeira Constitución, on-
de renegaba a regulación do Es-
tado Autonómico. Agora recoñe-
ce que aquela medida permitiu
conciliar a unidade do país con
niveis de autogoberno impensá-
beis hai dúas décadas.

A conmemoración do 25º
aniversario da Constitución non
remata na aprobación do texto
do 7 de outubro. Están previstos
outros actos até o 6 de decem-
bro, día no que rematarán as ce-
rimonias cun acto especial no
Congreso. Manuel Fraga pode-
ría ser protagonista doutro dos
actos. Jordi Pujol foi invitado
por Juan José Lucas, o presiden-
te do Senado, para ser portavoz
dos presidentes autonómicos o
día 31 de outubro. A pesar desta
invitación, Pujol négase a repre-
sentar este papel porque tería
que ser crítico coa “utilización
da Carta Magna en contra de Ca-
taluña”, por iso Manuel Fraga
foi mencionado no Senado para
ser o representante dos presiden-
tes autonómicos.♦

Nº 1.099 ● Do 9 ao 15 de outubro de 2003 ● Ano XXVI

Cando vostedes lean este artigo
os madrileños xa estaremos en
campaña electoral. É un dicir
porque xa levamos “a intemera-
ta” con esta leria. Pero como to-
dos os ollos miran para nós por
ver como remata semellante cu-
lebrón, pois hai que gardar as
formas. Por iso non teño máis re-
medio que agasallalos con estas
andrómenas polo menos en tres
xornadas como naquelas pelícu-
las da miña nenez que tiñan que
verse dous ou tres mozos segui-
dos. Sei que serán comprensivos
comigo. Dous artigos para po-
ñernos en situación e un para fa-
cer o análise do acontecido. Imos
aló. 

Como toda campaña que se
precie, esta semella unha gran
feira na que todo está en venda e
todo pode mercarse, nunca me-
llor dito. A poxa comeza polas
inauguracións dos que teñen po-
der para facelo. Ou sexa, os que
teñen cousas que inaugurar por-
que a oposición non pode exer-
cer tan rendible oficio. Unha

Maternidade de Moneo por aquí,
unha Radial de saída de Madrid
cara a Zaragoza e Barcelona por
aló ( iso si, de peaxe), Un AVE
na mesma dirección no que, se-
gundo din os xeólogos de Ara-
gón, hai que rezar varias
Aves...Marías para non caer nos
buratos. Todo para que se saiba
quen ten os cartos –mellor dito
quen os administra, porque os
cartos son nosos-, quen dirixe es-
te “Estado de obras”, quen ten o
xenio, a decisión e o Boletín Ofi-
cial. E quen pode adxudicar can-

do rematan as poxas. Ese si que
é o poder. E o demais son lerias.
Polo outro rego, a oposición ten
que contentarse con prome-
ter.....milleiros de vivendas so-
ciais, máis seguridade, máis em-
prego –ou emprego máis dura-
deiro–, máis gasto social, más
escolas públicas, mellor sanida-
de, etc, etc. Discurso que, por
outra parte, tamén utiliza a derei-
ta. Por iso, a esquerda ten que
deterse en xestos para ver se o
contrario aparece máis feble por-
que, de momento, vai sobrado,

polo menos coa lingua pequena
aínda que non berren, por se aca-
so. Deste xeito, Rafael Simancas
e Matilde Fernández repiten a
cotío que a candidata Esperanza
Aguirre é medoñenta porque non
quere debater cos seus dous opo-
ñentes. Ten moito que tapar por-
que non quere publicar a lista
dos seus bens, para que non se
lle vexa demasiado o seu perfil
de condesa consorte, etc. E a
condesa consorte fai fincapé en
que Simancas é máis radical que
os de IU e que é un “resentido” .

Isto do resentimento debe ser un-
ha consigna porque un prohome
do PP díxome o mesmo hai uns
días mentras tomabamos unha
copa na presentación dun libro
dun escritor galego. E así vai a
poxa. Mentres os madrileños se-
guen a preguntar por que demo
teñen que votar dúas veces en
pouco máis de catro meses. Hai
apostas para tratar de adiviñar a
cantidade de abstención. Volta-
rán saír as monxas, os impedidos
e outros colectivos amañados.
Pero que vou dicir deste asunto
nun xornal galego. “Para que ga-
ñe a democracia”, di o lema do
candidato socialista. A democra-
cia en Madrid quedou ferida en
xuño. Ferida moi grave. Segui-
ron afondando na ferida todo o
verán na tristemente famosa Co-
misión de “desinvestigación”. O
día 26 escoitaremos último parte
médico que cerrará, de momen-
to, o culebrón madrileño. Pero o
que seguirá sen deterse será a
poxa política. Como sempre ás
nosas costas. Continuará.♦

Poxa
MANUEL LOMBAO

O PP abriu a campaña electoral autonómica demostran-
do quen é o que ten o diñeiro para facer obras públicas
e inauguralas. O PSOE segue a xogar en inferioridade.

Madrid

Os seus redactores piden consenso ante posíbeis reformas

Manuel Fraga
partidario de modificar a Constitución

Os “pais” da Constitución reuníronse en Gredos para analizaren os primeiros 25 anos de democracia constitucional.



A rede de falsos disidentes non
só lograba información para o
Goberno cubano, senón que lle
transmitía datos e opinións a
Washington.

O médico Pedro Arturo Véliz
e Odilia Collazo escribiron o in-
forme sobre a situación dos de-
reitos humanos que lle pedía a
Sección de Intereses dos Estados
Unidos. Foi o informe que des-
pois levou a Xenebra o departa-
mento de Estado. Odilia relata
como facían por lle contar as
verdades e abrirlle os ollos á
Sección de Intereses para que
non cometesen tolerías a conta
de se guiaren polo seu propio
discurso. Por exemplo, na crise
dos balseiros a funcionaria da
Sección de Intereses non se que-
re convencer de que é unha irres-
ponsabilidade o que están a fo-
mentar os norteamericanos. Odi-
lia invítaa á súa casa e ela escoi-
ta o martelar duns veciños que
están a facer unha xangada.
Asustados, mudan de opinión.
Pouco despois, a propia Odilia
Collazo repartía folletos que
alertaban contra a inseguridade
das xangadas. Coa súa actua-
ción, estes homes e mulleres tra-
taban de levalos a posicións de
cordura. O informe dos dereitos
humanos concibido polo Gober-
no norteamericano dunha punta
á outra e aprobado por todos os
disidentes, ten elementos abs-
tractos sobre dereitos e liberda-
des, pero tamén di que en Cuba
non se tortura, que non hai pre-
sos de conciencia, que non hai
desaparecidos políticos. É un in-
forme que manda facer a oficina
de Intereses e que aproba o Go-
berno de Washington. Como é
que ningún medio comenta isto?
A Sección de Intereses pídelles
aos seus disidentes informacións
estratéxicas que en calquera país
serían consideradas coma espio-
naxe: zonas militares, datos eco-
nómicos etc. Pero por esta vía,
os disidentes lexitimaban moitas
informacións e lograban que os
adversarios renunciasen a esas
actitudes soberbia de considerar
que todo o que lles di o Goberno
de Cuba é falso. Así asumiron in-
formación real do país.

Como explica a actuación
do representante da Sección de
Intereses Norteamericanos na
Habana, James Cason?

A actuación dun diplomático
é expresión das decisións do seu
goberno el quixo acelerar a pro-
vocación para xustificar unha in-
tervención armada. Os diplomá-
ticos teñen que aterse a determi-
nadas normas e hai límites que
non se poden traspasar. El traspa-
sounos todos. Coa súa actuación,
el buscaba que Cuba pechase a
Oficina de intereses. Nós eramos
conscientes disto. Cason segue
no seu posto na Habana e entre
un representante activo e un fra-
casado é mellor termos un fraca-
sado coma el. A súa situación
nestes momentos é que non se
pode fiar de ninguén na súa rede
de confidentes. Por riba, Cason
non ten estatus de embaixador. É
simplemente un funcionario do
Goberno norteamericano adscri-
to á embaixada suíza na Habana. 

A disidencia preséntase co-
mo de ideoloxía liberal.

Presenta, pero no medio dun
discurso de dereitos humanos e li-
berdade de expresión tamén se es-
timula a violencia. Por exemplo
na visita do senador por Carolina

do Norte, Henry William Barker,
que chega enviado por Lincoln
Díaz-Balart e lles mostra aos disi-
dentes un catálogo de armas para
que sinalen as que prefira. Pedro
Luís Véliz parouno: “Faga o fa-
vor, que eu son médico, a nosa
oposición non é violenta”. No dis-
curso da dereita mantense a posi-
bilidade da intervención armada.

O de Raúl Rivero é un caso
de censura?

Raúl e dos poucos xornalistas,
dentro dos famosos trinta e cinco
que se proclamaron como tales,
que o son de verdade e que escri-
ben ben. O seu caso lamentábel é
o dunha persoa que se vendeu co-
ma un mercenario máis. No libro

aparecen probas do diñeiro que
cobraba. De repente converteuse
no xornalista cubano máis publi-
cado de todos os tempos en Amé-
rica Latina. Aos xornalistas de
Cuba non nos publican unha liña
en ningures. Que diría España dun
xornalista partidario da ETA que
publicase regularmente en medios
europeos? Un caso de censura?
Falamos de alguén que escribe pa-
gado por un goberno estranxeiro
contra un país que vive unha gue-
rra económica de natureza política
e que en calquera momento pode
sufrir unha guerra militar. Os xor-
nalistas que traballamos en Cuba
non temos privilexio ningún. Eu
fago cola coma todo o mundo nas

tendas de alimentación. Por que
ten Raúl Rivero atributos de poder
e riqueza que a maioría non te-
mos? Nós asumimos as priva-
cións da situación actual pero non
somos masoquistas. Eles só poden
vivir así mediante a conspiración
e o suborno. 

Como explica o silencio dos
medios europeos sobre as decla-
racións dos falsos disidentes? 

Todos tiveron acceso a esa
información. Eu non dubido que
moitos teñan informado sobre
estas revelacións e fosen censu-
rados. Coñezo moitos bos xorna-
listas acreditados na Habana, pe-
ro son vítimas do pensamento
único que se vive en Ocidente. ♦
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Israel contra
o perigo
de paz
GUSTAVO LUCA

No verán de 1982, o
exército de Israel inva-
diu o Líbano e matou

máis de vinte mil palestinos.
Os Estados Unidos, colabora-
dores tácticos, diplomáticos e
militares deste masacre
dixeron que o Estado de Israel
tiña todo o dereito a defender-
se, unha frase que a Casa
Branca repite dende os tempos
de Truman sempre que se de-
creta un bombardeo contra os
acampamentos palestinos.

Mentres queimaban con
metralla e napalm as
choupanas e pendellos dos
acampamentos do Líbano no
82, os Estados Unidos, con
Reagan na presidencia,
lanzaban a súa campaña
universal contra o terrorismo.
Fins dos 80, a parte do mundo
que ten televisor contemplaba
as acusacións de Ronald
Reagan contra Libia, Siria e
Irán, estados delincuentes. Un-
ha maneira de meter en coren-
tena países da que desconfía
un historiador israelita especia-
lizado en Palestina, o profesor
Yehoshua Porath, da Universi-
dade Hebrea de Xerusalén. 

Porath apunta na outra
dirección: o obxectivo central
do goberno de Israel na
invasión do Líbano foi evitar o
perigo dunha solución política
negociada para a ocupación de
Palestina. Non crean nos aten-
tados atribuídos aos estados
delincuentes, vén dicir, porque
na realidade son obra da deses-
peración de fuxidos do
masacre do Líbano no 82.

Todas as fases da guerra
cobran sentido cando se obser-
van dende esta perspectiva. Os
acampamentos do exilio pales-
tino son coma os terminais
nerviosos do mundo árabe que
se bombardean con gasolina
así que nace ou se concibe un-
ha proposta de paz. E o
sistema central destes acampa-
mentos está na Palestina inter-
vida, ocupada, empobrecida e
humillada hora a hora. 

Hai moitos anos que os go-
bernos de Israel e os EE UU
bloquean todos os pasos cara a
unha solución negociada. A
matanza do Líbano foi a
resposta de Israel á tregua
observada pola OLP na frontei-
ra do Norte. Co masacre de Ie-
nín, en abril de 2002, o goberno
de Sharon queimaba os restos
dos compromisos de Oslo. Aín-
da así, no verán pasado, unha
dirección palestina rodeada de
tanques, sen luz nin auga,
termou con éxito por unha
tregua de sete semanas e media
por moito que os soldados de
Sharon non deixasen de matar e
se acelerase a construción do
Muro. Nos bombardeos sobre
Siria e os acampamentos de Lí-
bano, os sionistas queiman a
promesa de paz que acompaña
a II Guerra do Irak e o que que-
daba do road map, o famoso
plano que nin de paz se chama-
ba para non alertar os F-18.♦

Rosa Míriam Elizalde,
autora de Los Disidentes

‘O Informe de dereitos humanos dos EE UU
recoñece que en Cuba nin se tortura nin hai

presos de conciencia’
GUSTAVO LUCA

Eran algúns dos homes e mulleres disidentes máis citados na prensa. Agora descó-
brese que traballaban para o Goberno revolucionario. A xornalista Rosa Míriam Eli-
zalde escribiu con Luís Báez Hernández a experiencia de oito destes falsos oposito-
res no libro Los Disidentesque vén de publicar Editora Política ( edit.63@enet.cu ).

A.N.T.



A.N.T.
A Unión Europea discutiu en
Roma o seu futuro como entida-
de cohesionada cunha lexislación
propia supranacional. O proxec-
to obriga a un novo reparto de
poderes que non acaba de con-
vencer os países menos ricos.

O texto saído da Convención pre-
sidida por Valéry Giscard d´Es-
taing na que durante ano e medio
traballaron cento cinco políticos
dos vintecinco países da Unión
(quince membros máis dez a pi-
ques de entrar, que teñen plena voz
e voto), está causando diverxen-
cias entre os diferentes Estados
arredor da cuestión do reparto de
poder. Aposición mantida na Con-
ferencia Intergobernamental por
Aznar en conxunto co presidente
polaco, Alexander Kwasniewski,
está afondando máis as malas rela-
cións co bloque dos “grandes”
Francia e Alemaña, iniciadas polo
reparto de fondos e agravadas co
apoio de Aznar á invasión do Irak.
Aznar, “adaíl” dun grupo formado
por Estados menos ricos, reclama
que se manteña o reparto de poder
saído do Tratado de Niza á hora de
obteren maiorías. 

Os tres criterios que se seguí-
an até agora estaban baseados
nun tanto por cento determinado
por estado, por poboación e no
“voto ponderado”. O que conse-
guira o goberno español en Niza
foran 27 puntos de voto pondera-
do no Consello fronte aos 29 dos
Estados grandes, a base de ceder
na representación do Parlamento
europeo, pasando de 64 e catro a
50 escanos. “O voto ponderado
non vale nada, só para boicotear
acordos, mentres que un voto no
parlamento pode supor que se
aprobe ou non un acordo. A pro-
posta de Aznar non vai triunfar,
pódelle servir para conseguir cal-

quera cousa sen importancia real
que poida presentar como un gran
triunfo. Será unha batalla perdida
xustamente fronte ao criterio dos
Estados e da poboación”, afirma
o eurodiputado Camilo Nogueira. 

A pesar da súa “belixerancia”
de cara aos medios de comunica-
ción, Aznar xa deixou claro que
está aberto ao diálogo “para buscar
unha solución aceptábel para to-

dos” aínda fóra do Tratado de Ni-
za. Os países máis pequenos pro-
babelmente darán o seu visto bo
ao texto constitucional se conse-
guen pactar a presenza dun comi-
sario por país. “É lóxico que Ale-
maña teña máis peso pola súa po-
boación, pero como estado ten o
mesmo peso que Chipre: o criterio
dun estado, un voto é o que debe
prevalecer”, comenta Nogueira.

No fondo destas loitas apare-
ce o quebracabezas dos pactos de
estabilidade. Mentres que Fran-
cia, que sofre a maior recesión
económica dos últimos tempos,
xa anunciou que incumprirá o
pacto durante tres anos consecuti-
vos, os membros comunitarios
apresúranse a buscar novas nor-
mas para o próximo reparto de
fondos. O Estado español, que re-

cibe oito mil millóns de euros se-
ría un dos máis afectados de man-
térense as actuais normas de dis-
tribución cando ingresen o próxi-
mo ano os dez novos membros.

As outras cuestións

O escándalo representado por Az-
nar fronte Francia e Alemaña está
provocando que cuestións tan im-
portantes coma a creación da figura
do do presidente estábel, do minis-
tro europeo de Exteriores, a elimi-
nación do dereito a veto en deter-
minados asuntos chave, a inclusión
da Carta de Dereitos Fundamen-
tais, a consecución dunha política
de defensa ou o futuro do reparto
dos fondos estruturais máis aló de
2007 queden relegados a un segun-
do plano. Ao mesmo tempo ocúl-
tanse cuestións transcendentais pa-
ra a Galiza coma o recoñecemento
das nacións sen estado ou que estas
e as comunidades autónomas poi-
dan participar no Consello de mi-
nistros con pleno dereito tal coma
sucede cos ländersalemáns.  

“O que trata Aznar é unha
cuestión irrelevante e ao único que
vai levar é a quebrar a representa-
ción parlamentaria”, asevera No-
gueira. “O que debería preocupar é
que nos recoñezan coma nacións
porque de non ser así produciríase
a extraña contradición de que An-
dorra poida entrar na UE e ter o
mesmo voto no Consello de Mi-
nistros que o Estado español e Ca-
talunya, coa mesma lingua, non”.

Aínda queda por ver tamén
se se incluirá no preámbulo do
texto a referencia ao cristianismo
que piden entre outros o presi-
dente español, como base da
construción de Europa.

Ao achado dun sentimento
nacionalista europeo semella que
aínda lle restan moitos bandazos
que sufrir.♦
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“Cuando esto cambie…” suxeríame sen
moito entusiasmo nin convición unha hu-
milde vendedora de colares de coralino
encarnado no monte da Pedra, na Sierra
Maestra cubana, que podía gañar ao mes
con esta actividade un mínimo de cinco
veces máis que o Arquitecto xefe da Ofi-
cina do Conservador da segunda cidade
máis importante do país. Nesa outra Cu-
ba que é Santiago pode advertirse aínda a
inmensa complexidade que rodea o pre-
sente e futuro da illa: dende a fatiga sisté-
mica ao entusiasmo cederista. Percíbese
unha estendida sensación de espera, de
incerteza respecto do que poida pasar nos
próximos anos, quizais meses. Non hai
dúbidas a respecto dos logros sociais da
revolución cubana, insuperables aínda
para moitos países da rexión, máis ricos
en termos de PNB. A subsistencia en con-
dicións de bloqueo e período especial, re-
alidades que asfixian pero que tamén ser-
ven de lexitimación para mil e un deslei-
xos, faise a duras penas, pero cunha defi-
nición clara das prioridades sectoriais e
demográficas que poucas fendas pode ad-
mitir en tempos de batalla das ideas. 

É de supoñer que exista plena
consciencia sobre a actual encrucillada.
La Habana tende pontes cara ao exilio
moderado, autoriza a Menoyo a residir na
illa, anuncia medidas liberalizadoras da
entrada e saída para os cubanos que emi-
graron e que hoxe envían importantes re-

mesas de dólares, mentres reforza as re-
presalias selectivas e intensifica o discur-
so político para consumo interior. No re-
cente Congreso dos CDR (Comités de
Defensa da Revolu-
ción), a loita contra a
delincuencia, contra a
subversión, ocupou o
primeiro plano. Ta-
mén a liquidación de
gando maior, fiel ex-
poñente da desespe-
ración e/ou deriva de-
litiva. Apenas dúas li-
ñas se dedicaron á
importancia de “con-
vencer de su error a
muchachas con tendencia a prostituírse”,
un problema dunha envergadura inoculta-
ble pero que moitos non queren ver. É
chocante a tolerancia con que o sistema
dixire o proxeneta mentres reprime sen

contemplacións o intermediario agrícola.
“Se lucha cuando hay porqué”, dicía

José Martí. Que hai de cosmética superfi-
cial e que de apego e convicións na socie-

dade cubana, entre os
seus dirixentes medios
e capas administrati-
vas? Coincidindo co
congreso dos CDR,
celebráronse en mil e
unha rúas de todos os
lugares de Cuba festas
populares nas que po-
día correr a cervexa e
as tortas achegadas
polos cidadáns men-
tres outros se afanaban

na reciclaxe de latas para facer as veces de
adornos. Pero soamente un elevado nivel
de consciencia pode facerlles comprender
a todas esas persoas a tesitura na que se
atopa a sociedade cubana. Os tempos para

resistir son longos; apenas se poderá pro-
gresar nas actuais condicións interna-
cionais. E moita consciencia será precisa
para defender a precariedade actual, a de-
licada situación material. Congresos, cur-
sos e manifestacións tamén se celebraban
nos países do Leste, pero chegado o mo-
mento ninguén se mobilizou para defender
o sistema. Pasará o mesmo en Cuba?

Hai unha xeración preparada para to-
mar o relevo de Fidel. Existe un aparato
con mil e unha prolongacións disposto a
defender a revolución. Esa continuidade
semella estar garantida nun primeiro mo-
mento. Pero despois? Pode caer todo po-
lo seu propio peso, vítima da inexistencia
dese porqué do que falaba Martí? O fra-
caso da experiencia cubana resultaría un
revés inmenso para os que aspiran a cons-
truír unha sociedade distinta e mellor. As
forzas progresistas de América Latina, no
poder ou na oposición, deben facer moito
para evitalo. Iso significa tamén facer
chegar a mensaxe de cambio preciso, di-
fícil, complexo, pero inevitable. Un Bush
na Casa Branca  pode ser de grande utili-
dade para aparcar as tensións pero mais
tarde ou mais cedo o que hoxe pode pasar
por ser un desastre perfecto podería aca-
bar sendo un perfecto desastre.♦

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

(IGADI), www.igadi.org

Cuba.
Quen espera, desespera?

XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘O s tempos para resistir
son longos; apenas se
poderá progresar nas
actuais condicións

internacionais”

A chegada de máis membros obriga a un novo reparto do poder

Aznar rebélase na Conferencia Intergobernamental

Schöder, Chirac, Balir e Aznar coa Presidenta do Parlamento europeu, Nicole Fontaine.



CÉSAR LORENZO GIL
Non foi o Pontevedra do ‘Hai
que roelo’ nin o seu adestrador
José Aurelio Gay pode saír moi
satisfeito do xogo dos granates
diante do Celta, pero os ponte-
vedres mereceron a vitoria e só
a incompetencia do xuíz de liña
Rafael Guerrero lles impediu
dar a sorpresa no duelo diante
dos vigueses. O gol anulado no
minuto 28 da prórroga marcou
un choque de pouco xogo e
bonitos tantos. Finalmente, a
ruleta rusa dos penaltis dei-
xou a bala mortal do lado do
pobre, que segue contando os
partidos contra o veciño do sur
por derrotas nesta competición.

Anda o Celta canso e sen brillo,
coma un vaso de bo cristal que
acaba opaco de tantos paseos polo
lavavaixelas. O equipo de Lotina
non funciona porque non ten ga-
rantías en ningunha das súas liñas.
Os porteiros parecen máis estrelas
do rock ca profesionais; na defen-
sa falta un xefe que lidere os seus
compañeiros; Luccin aína non re-
gresou das vacacións e adiante, se
Milosevic non pode xogar, direc-
tamente non hai recambio.

A anguria económica do Celta
–froito da falta de previsión e de
investimento na canteira– conver-
teu a tempada no ceo dos celestes
nun paseo agónico por todos os
campos. Certo é que a copa é trai-
zoeira e que o ano pasado tamén os
vigueses fixeron o ridículo diante
do Numancia, mais o ocorrido en
Pasarón parece xa un andazo, unha
doenza medio crónica para a que
Lotina aínda non achou remedio.

Tendo o rival así de abouxado,
foille máis doado ao Pontevedra
xogar ao fedello e aproveitar os
erros célticos. Bustos fixo un go-
lazo aproveitando un fallo de co-
locación de Pinto e o xogo grana-
te brillou cando expulsaron o cél-
tico Contreras. Mais o gol de Jan-
dro e o erro do árbitro no seu se-
gundo gol acabaron coas ilusións
dun equipo que unha vez máis as-
pira a rachar a súa maldición e
volver ao fútbol profesional.♦
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Víase vir
MANUEL PAMPÍN

Aínda teño no corpo
un calafrío tras o que
acaba de ocorrer en

Santiago; rematara o parti-
do en San Lázaro, e ao
decatármonos de que había
incidentes cos “Riazor
Blues”, comentámolo Sergio
Delpont –xornalista de
deportes da TVG– e eu; “xa
están estes montándoa outra
vez; calquera día temos un-
ha desgraza”.

Agora veñen os choros e
os laios; acaba de morrer
unha persoa de xeito absur-
do; volven encherse páxinas
de xornais e espazos en
radio e televisión,
pontificando uns e outros
sobre o que se debe facer
con estes personaxes
sinistros que integran os
grupos ultras.

Todos, menos os
verdadeiros responsables; os
políticos que seguen sendo
totalmente permisivos, e os
clubes que apoian e
respaldan a violencia destes
túzaros (o cualificativo é
bastante suave) aos que hai
que castigar dun xeito exem-
plar dunha vez por todas.

E tamén son culpables
moitos futbolistas que, nun-
ha demostración de demago-
xia e irresponsabilidade, sa-
údan e animan os ultras, pó-
ñense as súas bufandas e ca-
misetas, e entoan cánticos
hostís contra os rivais; aínda
está recente, por exemplo, a
penosa atitude do
deportivista Scaloni berran-
do aquilo de ‘Vigo no!’. 

A democracia debe ser
tolerante, pero ao mesmo
tempo inflexible cos que
atacan a súa base; por que
se segue permitindo a
presenza destes grupos nos
estadios, moitos deles de
clara ideoloxía neonazi?;
por que non son
sancionados os clubes que
lles dan trato de favor e
mesmo os subvencionan?

Son preguntas que debe
responder o goberno, o ver-
dadeiro encargado de resol-
ver o problema; xa non é
unha mera cuestión depor-
tiva, se non un conflito
social de enorme
dimensión; non son
partidario de medidas radi-
cais, pero neste caso, a lei
debe ser implacable.

A comisión antiviolencia
non serve para nada tal e
como está formulada; hai
que facer un seguimento ri-
goroso e efectivo dos ultras;
acabar cos símbolos
fascistas nos campos, o ape-
dreamento de autobuses…
aniquilalos no máis amplo
sentido da palabra; xa
saben o dito: “morto o can,
acabouse a rabia”.

Igual Acebes podería
adicar máis presuposto de
Interior a este asunto;
como segundo el non hai
delincuencia, tampouco ha-
bería violencia no fútbol.

A este paso, acabarán
convencéndonos de que Es-
paña vai ben.♦♦

DUELOS GALEGOS NA COPA DO REI
Os grandes acabaron papando os miú-
dos. Nin Deportivo nin Celta xogaron
ao seu nivel nos enfrontamentos con-
tra Compostela e Pontevedra. Mais ao

final, árbitros, experiencia e fortuna
xogaron en contra dos máis modes-
tos. Nin sequera o Rácing de Ferrol
puido co Alavés, da segunda división.

A.N.T.
A xunta directiva do F.C. Barcelo-
na, presidida por Joan Laporta, le-
vará ao Consell de Notables do
club, integrado por destacados
personaxes do barcelonismo, unha
proposta para lle retirar a medalla
de honor da entidade a Francisco
Franco, logo de estudar o contido
da proposta popular que contou co

apoio de 3.000 sinaturas.
Esta medalla foille concedida

ao ditador no 1974, coincidindo
coa celebración do 75º aniversario
do club catalán. Segundo os datos
que manexa o vicepresidente do
Barcelona para asuntos sociais,
Alfons Godall, esta mención non
foi unha iniciativa da directiva
blaugrana senón que os entón diri-

xentes do Barça recibiron un “avi-
so claro” por parte do Palacio del
Pardo (onde estaba a residencia do
xeneral) para que o xefe do Estado
non ficase fóra das celebracións.

A decisión, de se producir, se-
ría pioneira, xa que esta é a pri-
meira ocasión na que un club de
fútbol formula internamente a
posibilidade de lle retirar unha

condecoración a un gobernante.
Para os asinantes da proposta,
cómpre que se rachen os vínculos
máis desagradábeis co pasado.

A decisión final non chegará,
polo menos, até o 20 de outubro,
cando o Consell de Notables –que
pasará a denominarse en breve
Consell Asesor Externo– dea o
seu parecer sobre a polémica.♦

O Barça quere quitarlle a medalla a Franco

O Pontevedra,
o máis prexudicado da xornada

C.L.
Foi un partido triste o da Mala-
ta. As bancadas baleiras, o Ala-
vés, incómodo e o propio Rá-
cing de Ferrol teimoso compu-
xeron un cadro melodramático
que acabou no punto de penalti
con rosas do deserto xirando no
céspede e xeonllos doridos.

Os verdibrancos atravesan

unha crise de xogo que está preo-
cupando incluso na liga (onde son
favoritos para entraren na liga
posterior de ascenso). Mais na
Copa faltou a bravura do ano pa-
sado diante do Deportivo. Houbo
medo e apatía, principalmente lo-
go de que Fabiano vise o segundo
cartón amarelo e o campo albia-
zul parecese para os locais máis

pina ca unha parede do Himalaia.
Chegaron ambas as escadras sen
folgos ao final da prórroga e iso
notouse no resultado final. Só tres
dos dez penaltis acabaron entran-
do. Máis de un dos poucos siarei-
ros racinguistas deberon voltar
para a casa pensando que viviran
máis un terceiro acto de La Tra-
viataca un partido de fútbol.♦

O Rácing, contra a soidade

C.L.
Despois da morte de Manuel
Ríos, o partido de San Lázaro
até perdeu o nome, mais antes
das pancadas asasinas, houbo
bos tiros por parte do Compos.
Os albicelestes foron mellores
ca o Deportivo, pero demostra-

ron ter moi pouca experiencia
en partidos chave. Os coruñeses
acabaron gañando sen molestá-
rense, xogando a medio gas.

Se o Compos tivese marcado
nalgunha das súas xogadas de ata-
que (Fran Caínzos dispuxo dun bo
disparo poucos minutos antes do

gol de Tristán), quizais os bran-
quiazuis tivesen sufrido meiran-
des problemas. De feito, o ades-
trador visitante, Javier Irureta, tivo
que confiar no ‘pote máxico’ de
goles de Pandiani, intres antes de
que o seu competidor na liña de
ataque arranxase o “problema”.♦

A vitoria máis amarga do Dépor

A imaxe da televisión demostra que o gol anulado ao Pontevedra debería ter subido ao marcador.



Un intre da representación de Tanxarina no teatro Principal de Santiago co gallo do Galicreques 03.                                                                                                                                                        ANDRÉS PANARO

Sexualidade e
cultura
Durante toda a semana desenvolveuse
en Pontevedra o curso “Sexualidade e
Cultura” organizado pola Universida-
de Internacional Menéndez Pelayo. O
curso estivo coordinado por Xosé M.
Buxán Bran, profesor da Facultade de
Belas Artes e crítico de arte de A No-
sa Terra, nel debateuse arredor das
distintas sexualidades en relación coa
creación cultural. Juan Antonio Suá-
rez, Xosé Santos, Mª Xesús Fariña,
José Miguel Cortés, Beatriz Suárez
Briones, Rafael Carrasco ou Kerman
Calvo son algúns dos participantes.♦

Miró
na Coruña 
Càntic del solé o título da exposición de
Joan Miró que estará aberta na sede de
Caixa Galicia da Coruña até o 30 de no-
vembro. Son 111 obras que o artista reali-
zou en torno ao poema de Francisco de
Asís. Pintura, escultura e gravado nunhas
pezas elaboradas entre os anos 1965 e
1968 que tiveron como fin a ilustración
dun libro do poema. A mostra, da Funda-
ción Miró, viaxará despois a Compostela.
É a primeira vez que se mostra tanta obra
do artista en Galiza nunha exposición que
demostra, en especial, que Miró é un dos
grandes nomes da escultura europea.♦

Anubía
premiadas en Italia
As tres compoñentes de Anubía foron re-
coñecidas co premio Teresa Viarengo que
se concede en Italia a traballos discográ-
ficos de grupos femininos. A convocatoria
quere homenaxear a cantante tradicional
Teresa Viarengo, representante do Canto
Popular Contadino, especialmente dedica-
da á recuperación da música propia da pro-
vincia de Asti, próxima a Turín, de onde
era orixinaria. O premio foi concedido con
anterioridade a grupos como Värttinä ou
Les Violines. Recentemente a formación
de pandereteiras reduciuse a tres com-
poñentes das seis integrantes iniciais.♦

Dez anos
de Tic-Tac
Un dos títulos máis coñecidos de Suso
de Toro cumpre dez anos e Xerais  fai
unha nova edición coa versión definiti-
va revisada de novo polo autor. O libro
inclúe ademais un estudo titulado “Au-
topsia (Epílogo á inglesa)” na que o
profesor da Universidade de Ohio, An-
tonio Francisco Pedros-Gascón elabora
unha análise sobre a narrativa do autor
e, en concreto, sobre esta novela de es-
pecial releve na nosa historia literaria
contemporánea. En Tic-Tac De Toro dá-
lle vida a Nano, a particular personaxe
de boa sorte literaria e tamén teatral.♦
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bre Frankfurt a gran feira do libro e alá van representación
de dezasete editoriais galegas máis a asociación do gre-
mio nun momento no que o tema de debate a escala case
planetaria , pero con especial relevancia nunha literatura

como a nosa, é a crise do libro. 350.000 poranse á vista no feirón da
cidade alemá. A semana que ven comezarán as xornadas laborais co
inicio do congreso “Un mar de literatura” que citará en Vigo escrito-
res como Caballero Bonald, Suso de Toro, Víctor Freixanes, Alfre-

do Conde, rosa Regás, Manuel Vicent, Zoe Valdés, Alfredo Bryce
Echenique ou Luísa Castro, que integran o programa preparado po-
lo Museo do Mar, edificio do arquitecto César Portela que esta se-
mana abre exposición noutro centro da cidade, o Museo de Arte
Contemporánea de Vigo. Remata en Coimbra o congreso de litera-
turas africanas e comeza en Santiago un ciclo de cine deste continen-
te, o primeiro do Cineclub na Sala Yago. Só uns números máis adian-
te, a Fundación Torrente mostra Os mundos de Carlos Casares.♦

A

TTEEAATTRROO
DDEE
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Xosé M. Buxán Bran.

Personaxe, 1971, de Miró.

Suso de Toro.



CARME VIDAL
A pouco do acidente do Presti-
ge a Plataforma contra a Bur-
la Negra botaba a andar o pro-
xecto de elaboración dun dis-
co-libro no que participaran
escritores, ilustradores e músi-
cos. Máis de trescentas persoas
responderon á convocatoria e
o resultado é Sempre Mar.

Despois de varios meses de ela-
boración, Sempre Mar está a
punto de ser presentado ao pú-
blico. O libro-disco de Burla
Negra bate unha nova marca de
autoría colectiva. Son 167 os
autores dos textos que se inclú-
en nun libro que ten ilustracións
de 18 artistas e ofrécese cun du-
plo CD no que interveñen 17
grupos musicais. Algúns deles
son os que participarán no festi-
val que para presentar Sempre
Mar se celebrará na Sala Nasa
de Santiago de Compostela o
día 13 de novembro, cando se
fai un ano de que o Prestige em-
barrancara nas nosas costas. 

A diferencia dos anteriores
libros colectivos editados arre-
dor do atentado do petroleiro, a
convocatoria de Sempre Mar foi
aberta non só a escritores coñe-
cidos senón a todos os que qui-
xeran colaborar no proxecto con
algún texto. “O valor do libro
non está na súa calidade litera-
ria, que tamén a ten, senón no
valor simbólico e testemuñal do
que vivimos. Os textos mostran
a carraxe do momento” di a es-
critora Rosa Aneiros, unha das
coordinadoras, para quen neste
primeiro aniversario está “ben
ler agora o que a xente escribiu
neses días de ira, recuperar
aquela resposta e reflexionar so-
bre todo o que pasou”. No libro
interveñen tamén autores cata-
láns, vascos e asturianos que se
sumaron á protesta literaria con-
tra o Prestige. Entre os autores
dos escritos de Sempre mar. Cul-
tura contra a burla negra ató-
panse os escritores Margarita
Ledo, Yolanda Castaño, Gonza-
lo Navaza, Antón Riveiro Coe-
llo, Fran Alonso, Suso de Toro,

Rafa Villar, Carlos Santiago, Se-
chu Sende, Manuel Outeiriño,
Miro Villar, Alexandre Nerium
ou María Lado. Ruxe-Ruxe,
Zenzar, Liñaceira, María Ma-

nuela, Pilocha, Paloma Suances
ou Milladoiro son algúns dos
músicos que compoñen a lista
dos 17 grupos musicais que in-
terveñen no dobre CD. 

A película, máis adiante

Mentres, continúan as con-
versas de cara á realización
dunha longametraxe sobre o

Prestige que correría a cargo
de distintos directores de ci-
ne. Até o momento, varios
guionistas e profesionais do
audiovisual integrados en
Burla Negra mantiveron en-
contros e comunicacións con
algúns directores que mostra-
ron o seu interese en partici-
par neste proxecto que estaría
composto por varias curtame-
traxes, cada unha dun autor
diferente. Os promotores da
iniciativa, que constituíron a
produtora “Produccións do
País de Nunca Máis” mante-
rán nestes días un encontro
con representantes da produ-
tora Mediapro e terán novas
confirmacións do apoio dos
directores convidados. Non
queren dar nomes até as sina-
turas dos compromisos que
non se farán oficiais até den-
tro duns vinte días pero entre
os posíbeis participantes xa
se barallan nomes como os de
Xurxo Coira, Fernando León
de Aranoa ou Xabier Villaver-
de, entre outros.♦
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Burla Negra presenta
o seu libro-disco no aniversario do Prestige
Máis de trescentos artistas participan en Sempre Mar

A.N.T.
Só Xerais, Rodeira e A Nosa Te-
rra superaron o pasado ano o nú-
mero de cen novos títulos publi-
cados. No tramo dos cen aos cin-
cuenta novos volumes súmanse
Galaxia e Edicións do Castro
mentres as seguintes vinte em-
presas sacaron do prelo cin-
cuenta ou menos títulos de nova
publicación no ano 2002. Os
datos pertencen a un informe da

Asociación Galega de Editores. 
Con 220 Xerais sitúase na

cima do listado de editoriais se-
gundo o número de novos títu-
los do pasado ano. Síguelle Ro-
deira con 114 e A Nosa Terra
con 105, as tres únicas empresas
que computaron unha produción
de máis dun cento de novos li-
bros no 2002. Galaxia con 88 e
Edicións do Castro con 52 com-
pletan a lista das empresas que

superaron o medio cento de no-
vidades editoriais mentres Obra-
doiro e Kalandraka sumaron 50
cada unha. Segundo os dados da
Asociación Galega de Editores
nove editoriais máis entrarían na
lista dos que teñen máis de vin-
te novos títulos no 2002 e serían
Cumio (49), Sotelo Blanco (41),
Nova Galicia (41), Tambre (36),
Espiral Maior (32), Toxosoutos
(28), Baia (28), Ir Indo (25) e

Hércules (23). Everest, Sálvora,
Laiovento, Tris Tram, Positivas,
Nigra Tea, Linteo, Lóstrego e
Xuntanza completan o listado
da AGE. 

A Asociación Galega de
Editores computou tamén o nú-
mero de títulos dos fondos edi-
toriais das empresas e, neste
apartado, inflúe de forma deter-
minante os anos de existencia
da editorial. Deste xeito, Gala-

xia sitúase no primeiro lugar
con 1.585 títulos no seu fondo,
síguelle Do Castro con 1.285 e
a continuación sitúase Xerais
que con 1.116 configuran a trí-
ada que sobrepasa os mil títu-
los. As editoriais Rodeira e A
Nosa Terra que se situaban na
cabeza das de máis publica-
cións do pasado ano ocupan
nesta categoría os postos cuarto
e octavo respectivamente.♦

Só tres editoriais publicaron máis de cen libros en 2002
Xerais, Rodeira e A Nosa Terra, selos que máis libros engadiron aos fondos

Contra os días que se viñan ba-
rallando inicialmente, o Foro
Negro celebrarase definitiva-
mente no Instituto Galego da
Información de Santiago o 13 e
14 de decembro. O encontro,
convocado por Burla Negra,
quere ser un espazo de refle-
xión sobre a propia plataforma
e o estado da cultura un ano
despois do Prestige. 

“Semella que no último ano,
a historia da cooperación entre
os axentes do mundo da cultura
deixou de ser disgregada e epi-
sódica e, de forma exemplar, os
creadores puxémonos ao servizo
da cooperación para afrontar o
camiño cara a un horizonte de
dignidade. Mais, e agora que?
Cal é o seguinte paso?”. Despois
da revolta no mundo da cultura

que se desenvolveu no último
ano, a Plataforma contra a Burla
Negra decidiu parar para refle-
xionar sobre o seu propio futuro
e sobre o estado e as posibilida-
des da cultura galega. Con este
fin están a artellar o Foro Negro
que se celebrará en decembro en
Compostela pero do que xa se
están a desenvolver as fases pre-
paratorias. A primeira, a de ins-
crición no encontro, para o que
se activaron os correos electró-
nicos burlanegraforonegro@ya-
hoo.com.br ou foroburlane-
gra@yahoo.es. A plataforma
convida igualmente a remitir
propostas e alternativas para o
mundo da cultura e suxestións
para a propia realización do en-
contro co fin de que teña o talan-
te dunha asemblea aberta. 

A cita terá lugar en Compos-
tela un ano despois daquelas
primeiras asembleas multitudi-
narias do mundo da cultura que
deron lugar ao nacemento da
Plataforma contra a Burla Ne-
gra. “Ademais de analizarmos
os problemas queremos que se
dean alternativas. Cremos que é
necesario un debate sobre a cre-
ación cultural despois dun ano
de mobilizacións no que a cultu-
ra se mostrou activa con proxec-
tos interdisciplinares” comenta
o escritor Sechu Sende, un dos
organizadores do Foro Negro. A
plataforma está aberta a distin-
tas propostas e, entre as que xa
se estudan, atópase o debate
arredor do Xacobeo, das rela-
cións dos creadores coa admi-
nistración, a cuestión da identi-

dade, o estado do mundo edito-
rial ou mesmo a análise do futu-
ro de Burla Negra. 

“A colaboración do mundo
da cultura nas distintas iniciati-
vas de Nunca Máis abriu un no-
vo camiño. Demostrou que se
poden facer proxectos de cali-
dade e con repercusión social”
afirma Sechu Sende. Dentro
duns días colgarase na páxina
da plataforma unha primeira
proposta de configuración do
foro que aínda estará aberta a
novas modificacións e incorpo-
racións. “Convidamos a xente a
que participe tanto neste perío-
do previo como no propio Foro
porque queremos que conserve
o espírito asembleario que
mantivo Burla Negra desde a
súa creación” explica Sende.♦

O Foro Negro da Cultura celébrase en decembro

JANO Rosa Aneiros é a coordenarora do libro.
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A.N.T.
Desde que Víctor Freixanes
chegou á dirección de Galaxia
esforzouse na elaboración dun
redeseño da editorial que afec-
tou tanto ás coleccións exis-
tentes como ao proprio cadro
de persoal. A presentación dos
novos títulos da renovada co-
lección Costa Oeste xunto co
anuncio de que o escritor Xosé
A. Neira Cruz será o responsá-
bel das áreas de infantil e xu-
venil confirman que a mudan-
za era de longo percorrido.

Os tres novos títulos da colec-
ción Costa Oeste puñan sobre a
mesa o novo formato desta se-
rie dirixida especialmente á
mocidade. O deseñador Fausto
Isorna puña capas novas a títu-
los como O armiño dorme de
Xosé A. Neira Cruz, Durmindo
sobre os espellos de Jordi Sie-
rra i Fabra e, do mesmo autor, a
nova edición de Nun lugar
chamado Guerra. Muda de ca-
ra Costa Oeste como aconteceu
con outras coleccións como a
propia Literaria, a recuperada
Illa Nova ou a completamente
reformulada histórica revista
Grial. Como naqueles casos,
tamén se dan cambios na per-
soa responsábel das coleccións
que para a área de infantil e xu-
venil que engloban as series
Costa Oeste e Árbore –da que
están 16 títulos en prepara-
ción– será o escritor Xosé A.
Neira Cruz. Recoñecido autor,
profesor da Facultade de Xor-
nalismo e director da revista
Fadamorgana, Neira Cruz ma-
nifestou unha “satisfacción en-

gadida” por entrar a formar
parte do proxecto de Galaxia
de man de Freixanes e en pleno
proceso de renovación. 

Congratoulouse tamén
Freixanes da nova “fichaxe” de
Galaxia e defendeu que “nos
momentos de crise hai que xo-
gar ao ataque”, en referencia ao
debate aberto sobre o estado do
mundo editorial. 

Todo Fole

Falou o director de Galaxia da
modernización da histórica
editorial pero tamén do res-
pecto á tradición da que goza.
Nese proxecto enmárcase a

creación das Bibliotecas de
autor dedicadas aos “clásicos”
das nosas letras e das que ata
o momento se abriron as de
Ramón Otero Pedraio e
Eduardo Blanco Amor. De Pe-
draio publicáronse Contos do
camiño e da rúa e Contos de
¨Santos e Nadal mentres que
de Blanco Amor despois de
editar Xente ao lonxe e Os
biosbardos saíu do prelo nas
últimas semanas as crónicas de
Chile a la vista. En adiante,
Galaxia espera comezar a pu-
blicar as bibliotecas de Cun-
queiro e Casares e en breve pu-
blicará en tres volumes a obra
completa de Ánxel Fole.♦

O escritor Xosé A. Neira Cruz renovará
as áreas de infantil e xuvenil en Galaxia

Espiral
Maior
MARTA DACOSTA

Remataba xullo e M. A.
Fernán Vello facía
públicas as

dificultades de Espiral
Maior e a posibilidade de
que un dos proxectos máis
ambiciosos e dignos do noso
panorama editorial se
esvaecese. Xa antes,
certificaramos a morte de
Letras de Cal, como un
síntoma máis dunha
enfermidade que parece
afectarlle a todo o corpo
editorial.

A posibilidade de que
Espiral Maior poida
desaparecer debe facernos
reflexionar e reaxir,
primeiro sobre a hipótese
da debilidade da poesía,
xénero cualificado de
menor en canto ao seu
valor mercantil e difusión
mediática e que se asegura
ten poucos lectores, tal e
como confirman as vendas.
Eis a primeira
contrariedade, pois a
poesía é o xénero maior da
nosa literatura, e conta cun
alto número de produtores.
É unha cuestión difícil de
asumir, especialmente
porque sabemos que os
libreiros non parecen
mostrar moito interese pola
poesía, non a colocan nas
súas vitrinas, apenas está
nas páxinas dos xornais e, a
primeira vista, parece que
non se pode vender o que
non se ofrece, e a moitas
persoas nos consta que non
é por falta de demanda. 

Mais hai unha segunda
reflexión. Non erran os
editores cando sinalan a
Administración e a política
de normalización lingüística
da Xunta como
corresponsábeis da
situación que hoxe nos fai
lamentarnos pola posíbel
perda dunha das coleccións
de poesía máis importantes
da nosa literatura (aí temos
o atraso na oficialización
das normas). O que sucede
con Espiral Maior é só un
síntoma da enfermidade
que vimos padecendo desde
hai séculos e que aínda non
está a ser tratada
debidamente: a
anormalidade. Unha
anormalidade que nos
aproxima á realidade
doutras literaturas mentres
vive de costas a unha
produción que funde as
súas raizames na Idade
Media. Unha anormalidade
que o goberno debe atallar,
como en calquera outro
país, con campañas de
fomento da lectura en
galego, e tamén medidas de
promoción do libro. 

A situación actual pon en
evidencia que urxen
campañas que procuren a
normalización da nosa
literatura, e tamén que esta
non é a política lingüística e
cultural que Galiza
precisa.♦♦

A colección Literaria ofrecerá
como novidade das próximas
semanas a última novela da es-
critora belga Amélie Nothomb,
unha das autoras do momento
que máis recoñecemento con-
sigue de lectores e público. O
novo título de Nothomb chega
ás librarías galegas antes da
súa tradución ao español.

Publicada no pasado ano en
Francia, a nova novela da escri-
tora belga Amélie Nothomb su-
biu de seguida ás cimas das lis-
tas de vendas. Superando mes-
mo as marcas dos seus últimos
títulos, a nova obra de Not-
homb (Xapón, 1967) conver-
teuse nun chanzo máis da exi-
tosa carreira literaria da autora
de títulos como Hixiene do
asasino, primeiro libro publi-

cado en 1992, Estupor e tre-
mores, Metafísica dos tubos,
Cosmética do enemigo ou A sa-
botaxe amorosa. Será este últi-
mo o primeiro que vexa a luz
en lingua galega e farao antes
de que Anagrama –selo que pu-
blica toda a súa obra– o dea co-
ñecer para o público español.
Nas próximas semanas a edito-
rial Galaxia porá a venda Un
nome de diccionario, título da
tradución ao galego da novela
na que Amélie Nothomb parte
da complexa historia dunha
muller que nace no cárcere ao
estar a súa nai acusada do asa-
sinato do pai debido a unha fal-
ta de acordo sobre o nome que
lle porían ao bebé. 

Non será esta a única novi-
dade que Galaxia ofreza en

breve en canto á creación lite-
raria. Despois de anos sen
ofrecer ningún novo título, a
editorial dirixida por Freixa-
nes achéganos unha nova no-
vela do escritor e académico
Camilo Gonsar titulada A mor-
te da aurora. Dous narradores
máis novos pero xa cunha im-
portante obra publicada verán
incrementar a súa bibliografía
en Galaxia coa publicación de
A vida que nos mata de Xabier
López, premio García Barros,
e Ámote de Xosé Carlos Ca-
neiro. En Illa Nova, a editorial
ultima a posta nas librarías das
traducións que Otero fixo dos
textos do Ulises cun estudio
esclarecedor sobre a natureza
e as características do traballo
do escritor galego.♦

A última novela de Amélie Nothomb

Xosé Antonio Neira Cruz.



Título: Mar de bronce.
Autor: Xosé Vázquez Pintor.
Edita: Xerais.

Pode sorprender que as novelas
de Vázquez Pintor (referímo-
nos aos últimos títulos) estean
tan habitadas e protagonizadas
por vellos, e non debería, vista
a pirámide poboacional. Non
debera sorprender tampouco
porque se Vázquez Pintor que-
re literaturizar a memoria, o
máis normal é acudir a esta xe-
neración.

Vellos e mar neste caso.
Experiencia da vida e da forza
bruta desatada, ameazante e
garimosa, co-
ma no tópico,
sempre ese
camiño, sem-
pre esa metá-
fora, sempre
esa casa, o
mar desexa-
do. Vellos e
mar, memo-
ria, acordanza
de naufraxios
e amores, sin-
graduras, ca-
miños, portos
e ceifas, o sal.
A novela dá
nunha botella chea de palabras
guindada no mar da vida. Co-
mo a novela que escribe Anxo,
vello Gorospe, protagonista
principal.

Todo comeza cos amores
que Anxo, vello Gorospe, Gha-
lerna, lembra e relembra. E
prendidos nas lembrazas veñen
os amigos, vén o pai Abel Go-
rospe, vello fodón, e vén a Fá-
brica pexando ansias de mar
maior, volve todo de ganchete,
a golpes. 

A obra lembra o novelar de
Caneiro, comezando polo de Os

séculos da lúa, burladores e
amantísimas, salvando distan-
cias sobre todo de dous estilos
moi persoais e inconfundíbeis,
pero esa necesidade do amor
une moito, igual que esas perso-
naxes desválidas, condenadas a
vivir vidas equivocadas. O vello
Gorospe sempre quixo ser mari-
ñeiro pero non puido. Os pare-

cidos non rematan aí, tamén es-
tán presentes nas series de pala-
bras, agora desprovistas da fu-
ción reparadora de espíritos do-
ídos, pero non da carga poética.
E máis aínda, pois que vello
Gorospe, o Ghalerna, escribe un
libro e un libro sempre están a
escribir o(s) protagonista(s) do
autor de Verín.

Memoria, mar, amor, pin-
tas de humor, todo (des)gober-
nado polo azar (lendo a Váz-
quez Pintor, nunca se debe pa-
sar por alto o azar) nunha fu-
xida cara adiante que pon nos
ollos un defiar fragmentario
de contínuas digresións, ás
que o participativo lector pos-
moderno ganduxará, se quixer,
na historia única final, na su-
xestión para a que foron feitas
as digresións. Na suxestión, na
evocación, esa característica
inseparábel da poesía. E hai
moita poesía aquí, sempre hai
moita poesía na escrita de
Vázquez Pintor (e en Caneiro,
outra vez). 

Inclusive aquí, no Mar de
bronce, a faciana poética co-
meza sendo o verdadeiro mo-
tor dunha historia que progre-
sa a golpes poéticos. Reivindi-
cación poética que remata en
exercicio puramente narrativo
e devén, a toda hora, reivindi-
cación da literatura en maiús-
culas, esa na que cada palabra
ocupa o seu lugar e non hai
unha de máis nin outra de me-
nos, esa onde a palabra recu-
pera toda a súa a sonoridade,
sen migalla de artifício, de
forzado rebusco, cunha natu-
ralidade pasmosa. Da literatu-
ra e da língua. As personaxes
demostran un comportamento
lingüístico, unha fidelidade e
compromiso coa lingua, para
pór de exemplo.

Visto o cal, a verdadeira es-
trutura, armazón real, radica
nunhas personaxes que se lle
fan moi próximas ao lector, que
recenden a autenticidade. Per-
sonaxes duras e tenras, con de-
fectos, virtudes e vidas que se
encontran.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Obra cumio
de Blanco Amor
Xente ao lonxeestá conside-
rada por moitos a grande
obra de Eduardo Blanco
Amor. Agora Galaxia
reedítaa
dentro da
biblioteca
particular
do autor
ourensán.
A través do
testemuño
de Suso da
Severa, un
adolescente
que se vai
facendo
home, o
escritor retrata o ambiente do
Ourense de primeiros do
século XX, nun percorrido
coral polas diferentes clases
sociais xusto no momento no
que os obreiros toman
consciencia da súa posición e
inician as mobilizacións.♦

Chuvia amarga
A Deputación de Pontevedra
edita en galego a novela
Pepiño, de Xosé Fariña. Esta
obra, gañadora do Premio do
Centro Galego de Buenos Ai-
res no 1957 e editada en
español durante o
franquismo, narra a historia
dun rapaz do medio rural que
vai contan-
do nun
ton duro e
sen conce-
sións, o
amarguexo
da aldea
galega, do-
minada po-
la represión
política (ca-
ciquismo) e
a falta de li-
berdade de pensamento (bru-
xaría e superstición). Páxinas
de amor e morte onde non
hai espazo para o sentimenta-
lismo. Unha puñalada
literaria que lembra un tempo
xa perdido.♦

O baile
das máscaras
Nicomedes Pastor Díaz
escribira De Villahermosa á
China no 1858, inicialmente
en español. O autor de Vivei-
ro perfila nesta obra unha in-
triga romántica moi do gusto
da época na que logo dun
baile de máscaras, varios
personaxes van
narrando
as súas
penas de
amor, as
angurias
dun mundo
demasiado
pechado
para deixar-
lles rédea
solta ás pai-
xóns que o
escritor
narra nas densas 417 páxinas
desta reedición en galego
que asina Toxosoutos,
en tradución de
Rosa María Peña.♦

Hai moita
poesía
na escrita
de Vázquez
Pintor e
ese é
outro
paralelismo
que
mantén
con
Caneiro.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. ANXOS DE GARDA.
Anxos Sumai.
A Nosa Terra.

2. CASA SKYLAB .
Jaureguizar.
Xerais.

3. MITOS E MEMORIAS .
Darío Xohán Cabana.
Xerais.

4. TARXETA VERMELLA .
Xosé Miranda.
Xerais.

5. IRMÁN DO VENTO .
Manuel Lourenzo González.
Xerais.

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

2. OS REIS DE GALICIA .             
Anselmo López Carreira.
A Nosa Terra.

3. NUNCA MÁIS.
GALIZA Á INTEMPERIE .

Suso de Toro.
Xerais.

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

5. GUÍA DOS CASTELOS
MEDIEVAIS DE GALICIA .

Ramón Boga. 
Xerais.

Tabela das letras

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

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

Vidas equivocadas e tensión poética
Vázquez Pintor recrea as lembranzas a redor do mar

Xosé Vázquez Pintor.

O Sindicalismo Nacionalista
Galego (1972-1982)

BERNARDO MÁIZ - BIEITO ALONSO

A cuestión sindical galega
na década 1972-82.

Dez anos que conformaron
as bases do que é hoxe

o sindicalismo nacionalista e
a propia CIG.

A NOSA TERRA
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Título: Por conto alleo.
Autor: Camilo Franco.
Edita: Galaxia.

A editorial Galaxia vén de
sacar a segunda entrega da

recuperada colección Illa No-
va. Por conto alleoé o título
que lle dá nome a este traballo
dado á luz polo escritor Camilo
Franco. Franco destaca no eido
da narrativa galega actual por
mostrarse especialmente recep-
tivo a todo o que as novas tec-
noloxías –e máis nomea-
damente a in-
ternet– poida
engadirlles ós
seus escritos. 

Deste inte-
rese nace o pro-
duto que nos
amosa e que
ten unha dupla
funcionalidade
cara ó lector: a
da interpreta-
ción, tal e co-
mo calquera
outro texto li-
terario pode
dar indepen-
dentemente
da calidade que lle queiramos
atribuír; e o achádego máis
curioso: o da reflexión e teo-
rización literaria. Evidente-
mente calquera texto pode le-
var un lector espelido a in-

tentar profundar na reflexión li-
teraria, mais Camilo Franco con-
segue dun xeito moito máis ex-
plícito implicar non só o lector
instruído na crítica e na teoría li-
teraria, senón que tamén aboca ó
lector sen unha preparación teó-
rica (ollo, non por iso peor intér-
prete da ficción que se lle pre-
senta) a pararse a pensar sobre os
límites da creación literaria. 

A experiencia que sacou

adiante o escritor ourensán e coa
que consegue este efecto foi a se-
guinte: involucra os lectores no
proceso creativo a través do por-
tal Vieiros da internet. Todos os
días os internautas mandaban un
par de conceptos (xa fose a través
de palabras ou de frases) que o
escritor tiña que empregar pola
noite nun relato no que aparece-
sen incluídos os “agasallos” que
lle mandaban os lectores previa
peneira da xente de Vieiros. Así
durante 50 días coas súas corres-
pondentes noites de xeito que ca-
da mañá os internautas almorza-
ban cun novo relato onde apare-
cesen as palabras que eles man-
daban. E é aquí onde Camilo
Franco resolve con mestría eses
“límites”. Enfrontarse todos os
días a facer un relato curto
(pénsese que a necesaría brevida-
de dos textos pode agrandar a di-
ficultade da empresa) racha de
xeito maxistral con moitos pre-

conceptos cos que moitas veces
te atopas entre escritores que
consideran que o acto creativo só
se debe dar cunhas condicións
óptimas de tempo e liberdade
creadora. Ás veces os retos des-
tas características fan aparecer a
inspiración dun xeito que nunhas
condicións moito máis axeitadas
quizais non se deran. É a escrita
da necesidade, da espada de Da-
mocles que está a piques de par-
tirche o lombo se é que non espa-
bilas. E nestas circunstancias sae
a relucir o instinto de superviven-
cia literaria agromando textos de
calidade que non teñen nada que
envexarlles a outros textos froito
da reflexión e recreación. Lem-
bro, hai uns anos, como na comi-
sión de literatura do Foro da cul-
tura galega, alguén dicía que o
escritor debia ser profesional e
traballar oito horas diarias cun
soldo preestablecido pola admi-
nistración como calquera funcio-

nario. Non sei se por utópico
aquilo sooume a parida, pero o
que teño ben claro é que na pre-
sión poden saír cousas ben inte-
resantes mentres que no aburgue-
samento literario –chamémoslle
así a este novo xeito de ver a cre-
ación– non ten por que saír nece-
sariamente nada bo.

Estes 50 mini-relatos son o
produto natural dunha iniciativa
que pretende provocar os canons
establecidos. A compresión sig-
nificacional comprímese nuns re-
latos que nos expoñen, polo xe-
ral, situacións que poden consi-
derarse normais e que por nor-
mais poderían facer crer nun fi-
nal esperado. Mais polo contra-
rio, o final, sempre explosivo, fó-
ra do normalmente axeitado den-
de a lóxica do lector, crea unha
sensación de estrañamento im-
portante polo abraiante do mes-
mo. E iso é unha das cousas que
máis valoro deste libro: a capaci-
dade de enganchar o lector pola
súa frescura a pesar desas supos-
tas eivas que o autor se auto-in-
frinxe para comezar a traballar.
Que máis se pode dicir nunha re-
seña destas características sobre
un libro que, de entrada, anima a
repensar, actualizar e adaptar o
esquema hermenéutico tradicio-
nal na súa liña autor-receptor?
Onde o autor ve dirixida a súa
propia vontade creadora polo de-
safío do propio lector que o reta
día a día, noite a noite nunha pro-
ba de obstáculos que lle amosa ó
conxunto dos lectores ata que
punto chega a habilidade literaria
do escritor aguilloado pola pre-
sión. O resultado: este libro ben
curioso a ter en conta no futuro
como experimento literario dig-
no da vangarda máis auténtica e
fuxidía da extravagancia fácil.♦

HÉITOR MERA

Título: Antía Otero.
Autora: O son da xordeira.
Edita: Espiral Maior.

Con pouco currículo, estu-
diante e vinteún anos cum-
pridos, Antía Otero presénta-
senos como poeta cun libro,
O son da xordeira, que con-
segue calmar a dubidosa di-
ta de quen busca e le, esa
superstición na que algunha
vez creu o reseñador.

O libro conta cun exce-
lente prólogo de Marica
Campo “que non quere nin
analisar nin  ser guía”, aín-

da que avisa “do fino ouvído
(da poeta) na revisión dos mi-
tos androcéntricos”. Está con-
formado por tres apartados: “O

son da xordeira” (22 poemas),
“Alén das vías” (10) e “Salga-
da soidade” (16), sendo o pri-
meiro o máis conseguido, en
conxunto.

A maioría destes 48 poe-
mas (deixe-
m o s  f ó r a
“AMOR te”
–dunha total
inxenuidade–,
“ O  s o r r i s o
quita cobre”,
o da páxina 51
e dous ou tres
máis) pasan
s e n  m i n g u a
nin deriva, na-
da estorba, os poemas articu-
lan a súa simplicidade engano-
sa ao se dirixiren directamente

ao lector. Revisa mitos (máis
que revisión, por exemplo, o
de Penélope fica destrozado; é
unha destrución irónica, sen
chegar ao sarcasmo, ese terri-
torio de onde non se volta e
onde todo é válido e idéntico),
rele os feitos, a historia e a me-
moria –personal e colectiva
ou, ás veces, familiar. E, sobre
todo, por medio do lirismo
converte en épica a muller que
cada día pedalea na Singer.

En cada poema, sobre todo
da primeira parte, prodúcese esa
solidariedade entre poética, éti-
ca e política, elemento –esa so-
lidariedade– inseparábel dunha
representación da sociedade,
dunha maneira de pensar a co-
lectividade, o feminino, o eu.

Non é unha obra mestra,
mais hai cinco ou seis poemas
que o son, sobre todo polas
súa frescura, gozando o apar-
tado que dá titulo ao libro
dunha unidade envexábel, po-
la súa medida e sutileza. Ten-
do en conta a idade da poeta,
e que algúns dos poemas de-
beron ser escritos hai xa algún
tempo,  Antía Otero, que en-
tregou un máis que excelente
libro, pódese esperar o mellor
do mellor.

Por falta de espazo, quede-
mos con poucos versos: “non
voltarás a muxi-las miñas va-
cas / para aliementa-lo teu es-
pírito co silencio”.♦

X.G.G.

Por medio
do lirismo
converte
en épica a
muller que
cada día
pedalea
na Singer.

Que grande es Antía!

BD Banda
Nº 4. Abril de 2003. Prezo: 9 euros

Esta publicación dálles cabida
aos principais autores de
cómic de Galiza. Marcos
Calo, Guitián, Kiko da Silva e
Robledo, Manuel Cráneo, Mi-
guel Porto, Carrasco e Mariví,
David Rubín
outravolta
con
Robledo,
Fonollo e
Chaler e
Tito publi-
can as súas
viñetas.
Ademais,
R. Coiro es-
cribe un ar-
tigo sobre as
denominadas idades de ouro
do cómic, Germam Hermida
dá conta da historia do ‘Frente
Comixario’, grupo pioneiro en
banda deseñada en Galiza.♦

O Paporrubio
Nº 28. Primavera-verán de 2003.
Dirixe: Francisco Tizón.

Eloy Parra dá conta dos riscos
de zoonose nos canaricultores,
enfermidades destes paxaros
que se poden transmitir aos
seus coidadores. Manuel
Matoses explica que é un
roller, unha clase de canario
cun canto especial.
Enrique
Merino
explica a
importan-
cia da
plumaxe
nos paxa-
ros en ca-
tividade.
Rafael
Cuevas re-
laciona a
influencia
da luz e a
cor dos canarios. Fernando
Orozco continúa a súa serie
sobre razas de galiñas do
Estado español. Juan Bautista
Xamarró explica as caracterís-
ticas do verderolo. Dáse conta
das diferenzas entre o corvo e
o corvo grande.♦

Compostelán
Nº 131. Setembro de 2003. De balde.
Dirixe: Pilar Comesaña.
Edita: Finisterre.

O tema de portada é o décimo
aniversario do Centro Galego
de Arte Contemporánea. 
Suso de Toro e Alberto Casal
gaban o novo traballo do gru-
po Los Horizontes. Martín
Veiga recomenda o restaurante
‘Espeteira’. Xacobe
Martínez e Inés
Peleteiro,
xornalis-
tas de Lo-
calia San-
tiago, dan
a súa
especial
receita e
contan os
seus segre-
dos de esti-
lo, respecti-
vamente. Alberto Casal escri-
be sobre o último disco de Fi-
to Páez.♦

Nova literatura para os tempos da internet
Camilo Franco revisa
a relación entre autor e lector en Por conto alleo

O libro
engancha
o lector
pola súa
frescura a
pesar desas
supostas
eivas que o
autor se
auto-
infrinxe para
comezar a
traballar.

Camilo Franco.



Dous festivais de monicreques
celébranse en Galiza, un en
Compostela e outro en Redon-
dela, localidades de orixe de Ca-
chirulo e Tanxarina. Os títeres
contan cunha sala estábel, a Ia-
go, o premio Barriga Verde
–concedido nesta primeira edi-
ción a Celestino Antelo e Ga-
briel Castilla– e cunha revista
especializada, Bulubú, iniciati-
vas nacidas da factoría de Ca-
chirulo. Quico Cadaval foi o ga-
ñador de textos teatrais no últi-
mo premio María Casares pola
obra Rapatú que representa Tan-
xarina. Non parece que sexa es-
te mal momento para os titiritei-
ros galegos e, en especial, para
as dúas xa históricas compañías
que dirixen Tatán e Jorge Rey. 

Conversamos con eles des-
pois de que baixe o pano da
función de Tanxarina, dese Ra-
patú premiado que se represen-
ta en horario de noite. “Os títe-
res sempre foron espectáculos
para adultos, cun ton crítico
moi agudo, satíricos. De feito
xa na época feudal aos mone-
cos se lle permitía dicir o que
non se lle consentía a ninguén.
Só a partir de 1910 comezan a
aparecer os primeiros espectá-
culos para nenos” explica Jorge
Rey, verdadeira enciclopedia
do mundo dos monicreques. 

Tampouco os títeres respon-
den á definición de teatro sen
actores. Ben ao contrario, nas
marionetas entra case de todo.
“É moi difícil definir o que é ou
non un titiriteiro porque inter-
vén a escultura, a pintura, a es-
cenografía, a dramaturxia, a di-
rección, a representación... son
a unión de moitas artes. Un dos
primeiros monicreques posibel-
mente fose o que apareceu o día
que o home fixo lume e viu a
súa sombra reflexada na caver-
na” continúa Rey que non tarda
en se referir ao espectáculo de
sombras chinesas que a súa
compañía estreou hai uns meses
sobre as Cousas de Castelao. 

Cal é o segredo de que as sú-
as compañías duren tanto tem-
po? “A verdade é que aguantar
vinte anos é complicado. O tea-
tro independente sempre está a
piques de desaparecer e detrás
túa non ves que veñan novas
compañías. O panorama está es-
tancado” laméntase Tatán, algo

máis pesimista.
De repente, co-
meza a enume-
rar as compañí-
as estábeis e o
panorama non
semella tan de-
sesperanzador:
Kukas, Viravol-
ta, Cachirulo,
Tanxrina, Falca-
trúa, Trompica-
llo, Espaguetti...
“Normalmente
somos compa-
ñías de pequeno
formato, de dou
ou como moito
tres membros. É
necesario so-
brevivir e para
iso tes que levar
en carteleira un
espectáculo co
que te podas
mover” conti-
núa. Cando Ta-
tán recolleu o
premio María
Casares na vez
de Quico Cada-
val que non podía asistir á gala
de entrega non puido deixar de
reparar na singularidade de que
se escollese un texto teatral para
títeres. Séntense maltratados?
“Maltratados non pero si falta re-
coñecemento ao traballo que fa-
cemos”, di Jorge Rey. Tatán pon-
se máis concreto e fala da rede
de teatro que o colectivo da es-

cena conseguiu hai anos e que
“para os títeres non é adecuada,
queremos iso pero tamén pode-
mos movernos con facilidade en
espacios pequenos, chegar a es-
colas, circuítos de pequenas sa-
las, aulas de cultura onde esta-
mos como peixes na auga”. “Ta-
mén é difícil que as axudas pa-
sen de determinados baremos

cando se se analiza a cantidade
de espectáculos que levamos as
compañías e a actividade en con-
xunto que realizamos a cifra é
importante, mesmo polo público
que temos” completa Jorge Rey.
O director de Tanxarina ponse
niso rotundo: “As estatísticas din
moito a favor dos títeres porque
o número de espectadores multi-

plica con moito o dos do teatro
de actor”. 

Máis tempo
de preparación

Aos poucos vai saíndo a menor
consideración que teñen as
compañías de monicreques.
“Se hai algunha discriminación
é a e pensar que se pode facer
un espectáculo de calquera for-
ma. O público está sentado,
precisamos escenario, ten que
haber cameríns...” di Rey. Para
Tatán, o trato cambiou xa que
si antes se tiñan “para encher
ocos agora sábese que un es-
pectáculo dos nosos leva moito
tempo de preparación. Se nun-
ha obra de teatro de actores se
tarda cinco meses, na de títere
non baixa dun ano. Curiosa-
mente tamén somos as únicas
compañías que teñen reperto-
rio”. Explica Rey que esta pode
“ser a clave de que as compañí-
as duren tantoxa que é raro que
se monte unha obra para un es-
pectáculo ocasional”. Tanto
Tanxarina como Cachirulo
manteñen en cartel por volta de
oito espectáculos. 

Outra característica distin-
gue aos grupos de titiriteiros do
país. “Somos as compañías máis
representativas fora de Galiza.
Participamos en festivais de to-
do o mundo e estamos cons-
tantemente saíndo. Un 70% do
traballo de Tanxarina faise fora
do país” di Eduardo Rodríguez.
“Somos un gremio que nos rela-
cionamos moito coas compañías
de fora. O festival é tamén unha
reunión de colegas” engade Rey
e como proba abondaba ver a
maneira en que os compañeiros
doutros grupos subiron rodearon
o escenario no remate da obra de
Tanxarina. 

Tatán abandona a conversa
porque hai que desmontar o es-
cenario e deixalo baleiro para
as funcións do día seguinte.
Jorge Rey sigue falando e o fío
condúcese cara a programación
estábel de títeres da Sala Yago
no centro histórico de Compos-
tela. “O festival só ten sentido
se hai un plan de representa-
cións continuas que o ampara,
senón é queimar pólvora nunha
festa. Esa é a base e coa sala
conseguimos ter un público fi-
xo que acude puntualmente aos
espectáculos”. Maiormente os
afeccionados son os máis no-
vos pero na súa vontade está
engaloiar a persoas de todas as
idades. O director de Cachiru-
lo considera que non é esta ta-
refa difícil xa que “en canto sae
un títere prodúcese unha situa-
ción diferente, dalgunha ma-
neira conecta coa nosa propia
infancia aínda que a obra sexa
para adultos”.♦

Nº 1.099

Do 9 a 15 de outubro de 2003

Ano XXVI

Cachirulo e Tanxarina,
a vitalidade dos monicreques
Os directores Jorge Rey e Tatán falan das compañías de titiriteiros

Eduardo Rodríguez Cunha, Tatán, e Jorge Rey.                                                                   A. PANARO

No fondo do seu galego resoa
un inconfundíbel sotaque ar-
xentino. Non hai pregunta á
que Jorge Rey non saiba res-
postar. Desde o primeiro títere
documentado ao número de
compañías galegas ou ao lis-
tado de autores que escribiron
para marionetas. Adivíñase
con facilidade o moito que lle
gusta o seu traballo ao direc-
tor do festival Galicreques, da
compañía Cachirulo e un dos
máximos responsábeis da sala
Yago de Santiago. 

Sen embargo era difícil
esperar unha resposta tan lite-

raria á pregunta de como deci-
diu dedicar a súa vida profe-
sional a ser titiriteiro. Jorge
Rey volve ao pasado ata ato-
parse como discípulo de Artu-
ro Cuadrado nas súas desbor-
dantes clases na Arxentina.
Cuadrado impartía aulas, da-
ba conferencias e participaba
en faladoiros e aí estaba Rey
como un dos seus destacados
discípulos. Moitos días Cua-
drado falaba de Valle Inclán e
de Compostela con tanta pai-
xón que era imposíbel non
querer visitar aquela cidade
que se antollaba marabillosa.

Tempo despois Jorge Rei tivo
que exiliarse pola ditadura
militar arxentina e veuse para
Lugo. Un fin de semana, lem-
brando as leccións maxistrais
de Cuadrado decidiu trasla-
darse a Compostela. Cadrou
que había función de teatro e
alí estaba Roberto Vidal Bola-
ño que foi o primeiro que lle
abriu a posibilidade de subir
de novo aos escenarios. Pou-
co despois regresaba Tatán de
Barcelona de asistir a uns cur-
sos de títeres. “Sorprendinme
tanto que decidín dedicarme a
isto e ata hoxe”, afirma.♦

‘Por que me fixen titiriteiro?
por Arturo Cuadrado’

CARME VIDAL
Tanxarina e Cachirulo son dúas das compañías
teatrais con máis anos das que aínda actúan no
país. Con certeza os seus directores Eduardo
Rodríguez Cunha, Tatán, e Jorge Rey sexan ta-
mén dos máis veteranos da escena. Van alá arre-
dor de vinte anos da súa creación e continúan vi-
sitando escenarios, participando en festivais en
todo o mundo e producindo novas obras cada
ano. Tanxarina e Cachirulo son dúas das compa-
ñías de títeres que formaron parte do programa
do festival Galicreques celebrado en Compostela. 



Boa parte das mulleres da rúa
da Estrada na que vive Antía
Otero traballan en talleres de
costura. Desde nena ela viunas
desaparecer cada día nos gran-
des baixos onde se instalaban
as máquinas. Algunhas eran ra-
pazas da súa idade. Fora non se
oía ningún ruído nin había sig-
nos de que dentro moreas de
mulleres pasaran a maior parte
das horas dos seus días. Antía
Otero sabía que estaban alí e o
inexistente son mecánico metí-
aselle nos oídos como se fose
real. Dese ruído que non existía

nace O son da xordeira, o seu
primeiro libro, no que as costu-
reiras toman protagonismo e a
máquina de coser convértese en
metáfora. En O son da xordeira
Penélope tece en Singer. “A súa
aparición é para dicir o que as
mulleres xa non queremos ser.
Penélope é a que tece e destece,
a que espera por outros e deixa
pasar o tempo, a que non mira
nunca para si” di Antía Otero
arredor dunha das personaxes
máis visitadas polas poetas que
aparece tamén no seu libro. 

Escribe desde nena e publi-

ca con pouco máis de vinte
anos un libro que está a sor-
prender aos críticos. Antía Ote-
ro di que naceu entre libros e
que iso a axudou a ter con eles
unha relación case de amizade.
“Vinos desde sempre e iso fai
que non fosen para min nada
fora do habitual, que se conver-
tan en amigos irrenunciábeis”
afirma nun momento da con-
versa na que sae o nome do seu
pai, o tamén escritor David
Otero e algúns deses títulos
que marcaron de forma singu-
lar a súa experiencia lectora.

A escritora Marica Campo
sitúa no prólogo o libro “na li-
ña da poesía de muller que se
sabe parte dunha colectividade
magoada e que, á marxe da súa
peripecia persoal, non se sente
libre mentres unha das súas
conxéneres leve argola”. A An-
tía Otero a expresión “poesía
de muller” prodúcelle senti-
mentos encontrados. Por unha
banda opta con claridade por
unha poesía con compromiso
de xénero e por outra lamenta
que sigan existindo “comparti-
mentos estancos porque iso
significa que a situación non
está aínda normalizada”. 

Única foto rindo

O son da xordeira divídese en
tres partes moi diferenciadas. A
primeira toma o título do libro
e nela é onde ecoan as máqui-
nas de coser. En “Alén das ví-
as” as viaxes e a comunicación
son temas recorrentes dos poe-
mas mentres a escritora se
mostra máis intimista en “Sal-
gada Soidade”. “A primeira
parte é a máis persoal. Nace de
ver as costureiras todos os días
cando marchaba
para a escola.
Emocionábame e
ao tempo incomo-
dábame porque
coñecía a situa-
ción de explota-
ción laboral que
pasaban” sinala
Otero. A costurei-
ra escoita cons-
tantemente a súa
Singer pero o son
non chega fora.
“Tiña necesidade
de dicir que estaban alí, sentía
que había que saber delas. Tra-
ballan en lugares escuros, sen
ventilación, ás veces en idade
escolar, máis horas das permi-
tidas e en ocasión con salarios
de explotación” defende Otero.
Á poeta pregúntase especial-
mente polos pensamentos que
pasarían pola cabeza destas
mulleres en tantas horas diante
da máquina e esta é unha das
ideas que máis a perturban. 

Dos poemas de O son da
xordeira hai un que é especial-
mente narrativo. Un camión de
lixo atravesa a rúa e unha mu-
ller métese dentro angustiada
buscando unha caixa de galle-
tas. “Collo a caixa e ó abrila vé-
xome dentro. / Aquela foto que
me fixera ir á rúa e bica-lo lixo/
é a única na que me aparezo rin-
do” remata o poema.  Antía
Otero refírese a el e di que saíu
case de corrido, sen precisar
maiores correccións. Confesa
que hai nesta composición unha
persoal homenaxe á figura de
Beppo, o personaxe de Momo
que se tiña polo mellor barren-
deiro do mundo. “Era un dos
meus libros preferidos na infan-
cia e forma parte de min. Os po-
emas respóndense uns a outros
e esa muller que só riu unha vez
é tamén unha costureira”.

Sen tanto entusiasmo

Antía Otero di que nada vai
cambiar por ter xa un libro pu-
blicado. Malia a súa mocidade

leva moito tempo escribindo e
en breve verá nas librarías outro
título seu, De porta un horizon-
te, gañador da última edición do
Premio Francisco Añón do con-
cello de Serra de Outes. “Preci-
so escribir e non me imaxino sen
facelo. Para min é unha extraor-
dinaria forma de comunicación.
Coido que os poetas nunca fixe-
ron tanta falta como agora, tiñan
que estar presentes en moitos
máis sitios” explica Antía Otero
e por obriga aparece na entrevis-
ta a mobilización poéticaque
provocou o Prestige na que a ela
tamén participou. “Afectounos a
todos e a resposta dos poetas foi
masiva e necesaria pero non po-
dería ser doutra maneira. Para
min sería imposíbel que nese
momento non se moveran. Está
ben que os poetas inventen
mundos, pero hai que saber on-
de se vive. Se os escritores teñen
algunha capacidade de intervir
teñen tamén a obriga de facelo”.
Sinte, por iso, que os poetas non
teñan acceso a un maior número
de xente. Sabe que os seus, por
exemplo, posibelmente non che-
guen ás costureiras que traballan
na súa rúa da Estrada e saca o te-

ma da crise edito-
rial e da falta de
lectores. “Non
podemos consen-
tir que as edito-
riais non se po-
dan manter e iso
non é culpa de
que a xente non
queira ler senón
de que o sistema
non os achega
aos libros e niso
son responsábeis
desde a adminis-

tración ata os bibliotecarios” di
cun certo ton de enfado, en es-
pecial, cando se refire á situa-
ción de Espiral Maior que fixo
pública o seu editor Miguel
Anxo Fernán Vello. “A edito-
rial é unha xoia para a nosa li-
teratura. Nela están os mellores
poetas e algúns dos meus libros
preferidos e sería unha grande
perda para todos se tivese que
pechar” di.

Pertence Antía Otero a esa
nova xeración de escritores que
xa non son “dos noventa” por-
que, precisamente, foi “nos oi-
tenta” cando naceron. Lamenta,
como aqueles, que non existan
plataformas para que publiquen
os novos escritores desapareci-
das ademais algunhas daquelas
iniciativas colectivas creadas
polos grupos precedentes. Espi-
ral Maior abriulle as portas e
ela síntese privilexiada pero
non deixa de constatar que, en
certa medida, desapareceu a eu-
foria da década anterior.
“Aqueles mozos déronse conta
da situación e uníronse. En
principio iso xa non pasa. Na
Estrada facemos unha folla po-
ética voandeira e vemos xa non
hai o mesmo entusiasmo. Exis-
ten colectivos en distintos luga-
res pero tamén sen a emoción
do Batallón Literario da Costa
da Morte que reuniu a tantos
autores e fixo moitísimas acti-
vidades” comenta Otero. Non
aforra por iso a crítica a súa
propia xeración. “Vexo á xente
sen ganas e iso rebéntame”.♦
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Antía Otero
‘Nunca fixo tanta falta a poesía’

CARME VIDAL

“Cedo/ aínda noite/ cada día/ as mulleres do barrio/ danzan ó son das máquinas de co-
ser/ nos sotos sen transparencia ós ollos do pobo”. Así comeza O son da xordeira (Es-
piral Maior), o primeiro libro da poeta Antía Otero (A Estrada, 1982), autora que gañou
a última edición do premio Francisco Añón coa obra De porta un horizonte. Forma par-
te Antía Otero da máis nova xeración de poetas, un grupo de autores que emerxe des-
pois da eclosión dos noventa e, ao dicir da propia autora, “sen tanta enerxía colectiva”. 

A. PANARO

‘Está ben
que os poetas
inventen mundos,
pero hai que saber
onde se vive”



Durante catro días e cun aper-
tado programa as literaturas
africanas serán as protago-
nistas do congreso interna-
cional celebrado no marco da
capitalidade cultural de Coim-
bra. Os organizadores danlle
relevo á cita sinalando que
nunca se celebrou un encontro
deste alcance, cando menos
desde que en 1984 a Fundação
Calouste Gulbenkian organi-
zou en París o Colóquio Inter-
nacional sobre as Linguas
africanas. Especialistas de to-
do o mundo foron convocados
neste congreso no que se reu-
nirán a maior parte dos estu-
dosos dos escritores e as li-
teraturas africanas. No marco
da celebración renderánselles
homenaxes a Agostinho Neto
e Eugénia Neto, Baltasar Lo-
pes, Francisco José Tenreiro,
Vasco Cabral e José Craveirin-
ha, finado recentemente e do

que se valorará o seu testa-
mento literario. 

Entre os participantes no
programa do congreso atópase
o profesor da Universidade da
Coruña Francisco Salinas Por-
tugal que intervén na segunda
xornada dedicada á “Historia e
crítica literaria” na que presen-
ta o relatorio “A emergência
nas literaturas africanas: a bus-
ca da identidade”, encargándo-
se ademais de moderar unha
das sesións do congreso. Fran-
cisco Salinas Portugal douto-
rouse cunha tese sobre literatu-
ras africanas de expresión por-
tuguesa, campo de estudo no
que é un dos principais espe-
cialistas do mundo. Entre a súa
obra de  investigación sobre es-
te ámbito destacan títulos co-
mo A escrita de angolanidade
narrativa de Pepetela (Univer-
sidade de Santiago), Rosto Ne-
gro (O contexto das literaturas

africanas), O texto nas mar-
gens. Ensaios de Literatura en
Lingua portuguesa ou Entre
Próspero e Caliban, publica-
dos estes últimos na colección
Vento do Sul de Laiovento que
se distribúe tamén en Portugal. 

Ademais de Francisco Sali-
nas, no congreso de Coimbra
participa o investigador e escri-
tor Xosé Lois García, autor de
estudos e antoloxías das escri-
tas africanas, que presentará a
conferencia “Literaturas do
Caribe e africanas: algúns
exemplos”. A intervención de
José Luís Fontenla tratará so-

bre as relacións entre a literatu-
ra galga e africana.  

Con carácter de congreso
internacional, o encontro de
Coimbra está organizado por
diversas entidades entre as que
se atopan o Instituto de Lingua
e Literatura Portuguesa, a Fa-
culdade de Letras, a Sociedade
da Lingua Portuguesa o Grupo
Informal de Investigação e Re-
conhecemento da África Anti-
ga e Actual coa colaboración
da União de Escritores Angola-
nos e a Cooperativa Etnia. A
clausura do congreso correrá a
cargo de Pires Laranjeira.♦
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A Frouseira

O violento
XERARDO PARDO DE VERA

Cándido Liñeira criouse
alternando a fría escola
de dona Rosita, co alin-

dado do gando, a axuda na se-
menteira e o carreto de comida
e bebida pra cantas faenas lle
eran ordenadas na aldea e
arredores. Cando faleceu o seu
irmán maior, o Tonecho, el
apenas podía erguer o xugo e
poñerllo ás vacas; o carro e o
arado axeitáballo no loro a súa
nai ou as dúas irmáns de con-
sún. Todos cargaban  e descar-
gaban e facían peso enriba do
grade pra desfiañar a terra. 

Dona Rosita empeñouse en
que o pequeno tiña de seguir
outros estudos porque era listo,
calado e traballador. A familia
apertou o bandullo, fixo sitio
pra outra ración e outro catre e
tomou un criado que tiña máis
aires de señorito que eles máis
era bo e agradecido. O neno
puido ir ó Seminario despois
que a irmá do cura, boa xente
un algo fidalga, lle proporciona-
se a roupa prá cama.

O meu amigo Cándido –a fe
que o era, amigo e cándido, ver-
dadeiro– axudou canto puido,
traballou de zapateiro, botou un-
ha man na casa, aínda que
menos veces do que quixera, e
matou os ollos pra obter unha
diplomatura en non sei que de
administración. Ou talvez de in-
formatización, ou ordenación...

Apresentouse a unhas
oposicións nunha dirección pro-
vincial de Agricultura pero a
cousa non saíu ben. “É
natural”, pensou o Liñeira, “as
direccións provinciais son do
Estado e iso queda tan lonxe...”

Voltou uns meses despois
a unha delegación provincial.
El era nado na provincia e po-
lo menos non lle farían unha
trangallada. Fixéronlla. As dú-
as prazas foron prós fillos dos
choferes duns peixes gordos,
ou polo menos ben mantidos.

Cándido voltou prá casa
pois a pensión estáballes
custando estreiteces a todos. As
súas irmáns casaran (unha
delas, Mariquiña, cun animal de
landra, desculpando, e soamen-
te por ver de quitarlle peso á fa-
milia), e a nai e o criado eran os
brazos da mantenza, ela xa ben
acabada. O Liñeira seguiu a es-
tudar e a traballar, era o seu.

Na Deputación ríronse del.
“Os postos desta oposición son
prós “interinos contratados”,
paspán! No concello
informárono de que podía apre-
sentar instancia, pagando uns
“dereitos” e que xa se vería. E
viuse: entrou o sobriño dunha
barragá do vicepresidente dun
certo partido “político”.

Un mal día o Cándido albis-
cou o seu alcalde e máis o presi-
dente da súa Deputación comen-
do o polbo do San Froilán, arre-
mangados e enrubiados polo vi-
ño. Cruzóuselle un lóstrego. Co-
rreu cara a eles e crocou as súas
cacholas, unha contra a outra.
Inda que soaron a oco, os prima-
tes laiábanse a modo e berraban
“policía!, policía!”

A Cándido Liñeira
procesárono por violento e pa-
réceme que até por terrorista.
Sentín non estar alí pra botar-
lle unha man.♦

A.N.T.
A de César Portela (Ponteve-
dra, 1937) vai ser a primeira ex-
posición monográfica do Mu-
seo de Arte Contemporánea. A
poucos días de se cumprir o pri-
meiro aniversario da súa exis-
tencia, o centro de Vigo inaugu-
ra unha mostra na que se perco-
rre a obra e a biografía do ar-
quitecto César Portela nun es-
pazo que até o de agora só aco-
lleu exposicións colectivas. 

Catorce maquetas e máis de
cen fotografías porán a imaxe á
traxectoria profesional do ar-
quitecto, un dos máis recoñeci-
dos do panorama actual. A tra-
vés dos distintos espacios do
primeiro andar do MARCO po-
derase percorrer todo o seu tra-
ballo arquitectónico, desde as
iniciais vivendas que deseñou
para a comunidade xitana en
Pontevedra até proxectos aínda
sen construír como os palacios
de Congresos e Comunicacións
de Vigo e A Coruña. No medio,
unha morea de edificios que le-
van a marca de autor deste pre-
miado arquitecto como son o
Cemiterio de Fisterra, o Edifi-
cio Multiusos de Vilalba, a Es-
tación de Autobuses de Córdo-
ba ou o Museo do Mar e o Ver-

bum de Vigo, proxectos estes
últimos que, xunto co do Audi-
torio-Pazo de Congresos ou a
escola de Telecomunicacións
están deixando a súa particular
pegada na cidade, como se
constatará nun dos apartados da
exposición. Tres áreas territo-
riais aparecen así diferenciadas,
a citada de Vigo, Galiza e ta-
mén as obras realizadas fora
como a Ponte “Azuma” do Xa-
pón, a Estación de Córdoba ou
o proxecto dun bloque para o
Malecón de La Habana. 

Ao coidado da profesora da
Facultade de Belas Artes de
Pontevedra, Susana Cendán, un-
ha das singularidades da exposi-
ción será a reconstrución en sa-
las do estudo do arquitecto. A
idea é achegarlles aos especta-
dores a personalidade de César
Portela, desde os seus gustos li-
terarios, estéticos ou musicais
até as coleccións de máscaras e
exvotos mexicanos que atesou-
ra. A comisaria asegura no texto
da exposición que o obxectivo
era que “o público perciba a ar-
quitectura, o traballo do arqui-
tecto, en toda a súa proximidade
e franqueza, apalpando a textura
dos materiais, diferenciando as
súas cores, apreciando a marabi-

llosa humildade e beleza que se
agocha, por exemplo, nun mo-
desto fragmento de estuco”.  De
César Portela destaca a defini-
ción que el mesmo fixo da súa
obra: “Apartar todo aquilo que
puidese ser accesorio, desprén-
deme de todo o que non resista a

proba da necesidade, quedar só
co esencial, aproximarme ao
misterio, procurando a transcen-
dencia da linguaxe cara ao silen-
cio. Un silencio logrado como
vontade de disolver a propia voz
individual no vasto territorio
anónimo da arquitectura”.♦

O MARCO ábrelle
as portas ao arquitecto César Portela

Coimbra celebra o Congreso
Internacional de Literaturas Africanas
F. Salinas, X.L. García e J.L. Fontenla, entre os relatores

C.V.
Co título “Cinco Povos, cinco nações” celébrase dos días 8 ao
11 de outubro en Coimbra o Congreso Internacional de Li-
teraturas Africanas. Máis de cen participantes de todo o
mundo asisten a este encontro que se presenta como a máis
relevante cita das celebradas arredor das literaturas de Áfri-
ca de expresión portuguesa. Entre os relatores están os gale-
gos Francisco Salinas, Xosé Lois García e José Luís Fontenla. 

Francisco Salinas e Xosé Lois García.

Estación de Autobuses de Córdoba.



Facía anos que a nova estaba
anunciada. Primeiro foi no
Congo, Guatemala, despois en
cada lugar onde un pobo esti-
vese a loitar contra a inxustiza.
A CIA tentaba matalo por de-
creto ou intoxicando á prensa
cunha morte desexada.

Ernesto Guevara ou sim-
plesmente o “Che”, como lle di-
cían os seus camaradas de ilu-
sión, nacera hai 75 anos nunha
Arxentina onde as ideas chega-
das cos inmigrantes galegos e
italianos, as ideas do socialis-
mo, aniñaran no movemento
obreiro. Sendo moi novo Er-
nesto vive de perto a solidarie-
dade coa República Española.
O seu pai era un fervente cola-
borador da causa republicana.
O seu fillo acompañárao a un-
ha morea de actos onde os tra-
balladores proclamaran a sua
solidariedade incondicional.

Aqueles sucesos ían defi-
nir a ideoloxía do Che toman-
do partido polas causas xus-
tas, polos que loitan por unha
sociedade máis democrática,
máis igualitaria.

Anos despois, o seu pai
participara da solidariedade
cos rebeldes da Sierra Maes-
tra. Era frecuente velo nos
convites organizados pola co-
lonia galega en Bos Aires. Pa-
ra os galeguistas derrotar a
Batista era un paso para de-
rrotar a Franco. A opinión pú-
blica progresista seguía con
ilusión todo o que acontecía
en Cuba. Mentres, no Centro
Ourensán, xuntábanse os mo-
zos nacionalistas galegos li-
derados por Xosé Neira Vilas,
con rapaces cubanos inte-
grantes do comité de apoio ao
Movimiento 26 de Julio . Os
dous grupos tiñan en comun a
dúas figuras moi semellantes:
Martí e Castelao que se cara-
terizaron polo seu pensamen-
to petriótico e anticolonialista.

Co triunfo da Revolución
Cubana, o Consello de Galiza,
presidido naqueles anos polos
deputados Alonso Ríos, Suá-
rez Picallo e Elpidio Villaverde,
maniféstase en apoio dos pa-
triotas sublevados. Sinten a
emoción e o orgullo de que o
seu líder Fidel Castro fose un
fillo da Galiza e que entra as
súas filas estivera aquel mozo
Ernesto, que acompañara cos
súa inocencia de neno tantos
actos solidarios. Os xornais da
colectividade galega resaltan a
presenza en cada convite do
tio de Fidel, Gonzalo Castro,
que residía en Bos Aires e a
presenza do pai do Che.

O congreso da Irmandade
Galega do 11 de xaneiro de
1959, nun acto de grande fervor

patriótico manifestaba no seu
documento: “Render homena-
xe á república de Cuba co gallo
da súa liberazón da ditadura e
comunicar o acordo ao heroico
xefe da revolución Fidel Castro
por intermedio da ambaixada
de Cuba en Bos Aires”.

Ao pouco marchaba para
Cuba aquel mozo ilusionado
chamado Xosé Neira Vilas
coa súa compañeira cubano-
galega Anisia Miranda, para
fundirse para sempre con
aquela epopea popular que
alumeou e segue a orientar os
homes e mulleres que soñan
cun mundo mellor.

Ernesto Guevara despois
de cumprir a súa misión en Cu-
ba decide porse á disposición
da solidariedade internaciona-
lista e marcha cara outras loi-

tas. A nova, a triste nova pare-
cía perseguirnos, aínda eramos
moi novos, pero igualmente
queriamos ser coma o Che.

Lembro, aos 14 anos, cun
fato de compañeiros do cole-
xio Tomás Guido de San Martín
(Arxentina), reunirnos na praza
da cidade para debater as vias
da revolución. Por aqueles
anos influido por un compañei-
ro de aula, maxinaba que a  es-
tratexia era vencellar a loita de
masas coa acción guerrilleira,
como era o caso da Venezuela.
Os debates e o meu inicio mili-
tante troxeron o primeiro inten-
to de ser expulsado do colexio
por comunista.

Tempo despois chegou
aquel fatídico día do 8 de outu-
bro. A noticia que nunca quixen
receber. O asasinato do Che.

Tanto eu, coma os meus com-
pañeiros pensamos na falsida-
de da mesma. Até que as fotos
facian evidente a morte. Canta
dor! Cantas bágoas de adoles-
cente que soñaba con seguir
os seus pasos,  que se puña a
súa boina para parecerse.

A súa morte marcariame
para sempre. En 1969 afíliome
á Federación Juvenil Comu-
nista, e en 1977 son expulsa-
do deste partido por guevaris-
ta e “axente cubano”. Os
anos pasaron e aquel partido
que xunto a Monje traicionara
a revolución latinoamericana
pasou a ser fervente defensor
do Che Guevara e agora son
os meus amigos.

Na primavera política de
Alfonsín, 1983, despois da ca-
ída da ditadura volven millei-

ros de exiliados. Tamén Mer-
cedes Sosa volve do Estado
español e realiza o seu pri-
meiro recital de música. Alí
estabamos todos. Coa miña
compañeira fomos até o tea-
tro onde todos se apertaban e
bicaban. Onde todos chora-
ban por reencontrarse vivos
despois de tanto terror e mor-
te. E alí tamén estaba Ernesto
Guevara Linch. Durante va-
rios minutos, todo o público
de pé aplaudía emocionada-
mente a ese home que facia
presente a figura do seu fillo.
Esta sería, seguramente, a
primeira homenaxe pública a
unha figura que a propia es-
querda quixo negar. 

Onte coma hoxe, o pensa-
mento do Che segue a estar
vixente. Os motivos polos
que morreu, polos que loitou
aínda están por resolver. Por
iso sigo a proclamar, a pesa-
res dos anos o meu desexo
de ser coma o Che. ♦♦

LOIS PÉREZ LEIRA foi, dende 1969
até 1974, dirixente estudiantil

na Arxentina e Membro das Moceda-
des Galegas ‘Alexandre Boveda’.
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SEREMOS COMA O ‘CHE’
LOIS PÉREZ LEIRA

A 75 anos da morte de Ernesto Guevara a esquerda, sobre todo latinoa-
mericana, lembra a súa figura. O mito arxentino tivo tamén vinculos na
súa mocidade coa comunidade galega de Bos Aires e co exilio republicano.

Ernesto Guevara, o “Che”, nunha fotografía de OSVALDO SALAS en 1964.



Foi o peixe espada e un traballo
ben pago o que atraeu dende o me-
dio do Atlántico, preto de África,
ao home de Fátima. Dende aquel
recuncho de Cabo Verde, Burela
tiña un atractivo especial, aquela
fábrica de aluminio e un océano
que daba de comer. El aprendeu o
oficio do mar e a correr o frío pe-
gañento do túnel de xeo do barco
conxelador. Ela cambiou os vesti-
dos de algodón pola la, o creoulo
polo galego e soubo parir noutra
terra. Corría o ano 88 daquela, pe-
ro xa Burela se tiña convertido na
illa número once de Cabo Verde,
un anaco de terra que acolle a
maior comunidade caboverdiana
da Mariña luguesa.

Burela non é como Illa San-
tiago, pero entre tanto rebumbio
de traballadores galegos, asturia-
nos, portugueses e galegos, tamén
aprendeu de mornas e de coladei-
ras gracias ás mans e aos cadrís
de Fátima e doutras dez mulleres
máis, que conservaron un peque-
no anaco de Cabo Verde na Gali-
za. Batuko Tabanka é o resultado
daquelas xuntanzas durante anos
nas que tocaban a súa música, fa-
laban o seu idioma e sacudían a
súa saudade, alí, todas xuntas, cos
seus batukos e os seus fillos,
mentres os homes estaban no
mar. Agora, tres anos despois da
constitución do grupo, até o rock
bravú d’Os Diplomáticos se qui-
xo contaxiar dese anaco de África
que reside en Burela, e Komuni-
kando, o último traballo da for-
mación de Monte Alto, leva a pe-

gada da percusión e das voces das
once caboverdianas.

Fafá, Santinha, Beba, Antonia,
María, Isabel, Antonina, Dezide-
ria, Hilda e Ivonne, como así se
chaman entre elas, compoñen as
súas propias cancións baixo os rit-
mos da súa terra. Cantan a Cabo
Verde pero tamén falan da vida co-
tiá en Burela, do Prestige que es-
cureceu a costa da que viven ou do
alcalde, “sempre con boa inten-
ción”, como aseguran entre risos.
Pero en crioulo, a súa lingua natal.
“Ao principio moitas daban en
chorar cando ensaiabamos os do-
mingos porque a saudade é moita,
–comenta Fátima–, pero agora xa
temos a nosa vida aquí e algún dos
nosos fillos xa son galegos”.

Quizá sexa a forza coa que ba-
ten, o baile entolecido das mulleres
ou o recendo a ancestral que deixa
o batuko, ese pano mollado e en-
roscado que colocan entre as per-

nas, un instrumento de urxencia
improvisado polos escravos de Illa
Santiago, o lugar de procedencia
da maioría dos caboverdianos que
viven no norte de Lugo, para re-
cordar a terra da que foron arrinca-
dos, e que foi o mellor substituto
cando o tambor e o canto estivo
prohibido polos colonos. Pero can-
do o batuko comeza a soar, o clima
da Galiza muda sobre o escenario.

As once mulleres, colocadas a
xeito de abano sobre as táboas, co
batuko entre as pernas como se
dunha prolongación do seu corpo
se tratase, comezan a bater con fu-
ria e festa. Desátase nese momen-
to un trebón de percusión e baile,
de tradición, risos e cánticos que
se perden entre o público asolaga-
do. Unha delas deixa de percutir o
pano enroscado, sae ao centro, ata
un xersei ao cinto e comeza a ba-
ter os cadrís vertixinosamente, co-
mo unha deusa no medio do Atlán-

tico. Así se expresa durante case
cincuenta minutos con rebeldía e
forza pero cun punto de tristura.

Este ano colleron os seus ins-
trumentos e as roupas na maleta e
metéronos ao fondo da furgoneta
dos Diplomáticos e mentres durou
a xira polo país, as batukeirasbai-
laron e cantaron como aprenderan
de nenas. No verán subíronse soas,
“ao principio cun pouco de medo”
e foron deixando a súa pegada por
festivais folkis, feiras temáticas e
festas por toda a xeografía galega.
Os Cempés, Kepa Junkera ou Chi-
co César foron compartindo esce-
nario con elas, entre palmas, tam-
bores e cantos en crioulo. Unha
das súas últimas actuacións cele-
brouse nas Festas da Peregrina, en
Pontevedra. Foi en Cantos da Ma-
ré, con Uxía, Filipa Pais, entre ou-
tros, onde o alalá, o fado, a morna
rendéronlle homenaxe ao mar que
os viu nacer.♦
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Local hero
MARGA ROMERO

26 de Julio foi nome de
entrada á cidade de Tui,
nada ten que ver coa

madrugada do día de Santa
Ana e si ten que ver co Paseo
de Calvo Sotelo ou coa Praza
do Xeneralísimo nos roteiros
hoxe. O guión do filme debe
recuperar os antigos
topónimos, neste caso, As Oli-
vas, e desprezar o de Avenida
da Concordia, nome dunha de-
mocracia que non camiñou ca-
ra a aquí. A trama xira ao
redor da especulación urbanís-
tica, da desfeita do patrimonio
histórico e do medio ambiente,
da expoliación e da impunida-
de coa que actúa o goberno lo-
cal. Fronte a isto o pobo
calado, ignorante e que vai
deixando facer Corredoura
arriba e Corredoura abaixo coa
rexencia dos sinos da secular
catedral. E fronte a este, xusti-
ceiros e xusticeiras, a reclamar
unha xustiza que é moi lenta.
No filme saen recollendo sina-
turas para as denuncias, en
reunións clandestinas, a elabo-
rar con indignación notas para
a prensa sobre o vello xardín
do antigo casino, as ruínas da
necrópole romana, ese anaco
do Camiño de Compostela,
outros espazos da memoria, a
veiga do Miño... No seu lugar
modernos edificios Centro,
Kiwi, Beira Miño, Familia e a
vella fachada do Casino vello
chea de divisións interiores
que nada teñen que ver cunha
rehabilitación e... no parque
do Penedo un aparcadoiro pa-
ra caravanas. Proxectaranse
imaxes de hai trinta anos e de
agora. Esmorgas etílicas que
fan da cidade a metrópole do
domingo e o paraíso do ruído.
Rúas levantadas polas obras
que levan, por vez primeira, o
gas a escollidas vivendas do
casco histórico que sempre llo
terán que agradecer á
Ministra. Construción e
progreso en valixas con diñei-
ro negro. O meu heroe denun-
cia a tala de seis castiñeiros,
tres deles centenarios, nun
souto nas Olivas, na finca do
entregado ao culto báquico,
Patazumba. O heroe léganos
as metáforas e agatuña pola
árbore máis alta para impedir
que continúe a ofensiva da
constructora e conségueo. Se-
guen ameazados castiñeiros e
un canastro de pedra de 14,7
m. identificado no antigo Plan
Xeral de Tui, non saberán que
facer con el. Por todas estas
(des)construccións a comisión
de goberno local está penden-
te de xuízos, e no DOG (3-X-
2003) lese a suspensión do
Plano Xeral de Ordenación
Urbana de Tui. Música de
Mark Knopfler. Recomendo
(Edicións
Positivas)Desobediencia Civil
de H. D. Thoreau. O heroe sa-
be que se a xustiza se torna in-
xustiza a resistencia é un
deber. Proximamente Aire
Limpo.♦

BATUKO TABANKA

de Burela
MAR BARROS

Uns cadrís de ébano comezan a baterse freneticamente sobre as táboas ao ritmo violen-
to duns tambores que golpean con forza e alegría as once caboverdianas de Burela. Son
Batuko Tabanka, o grupo no que Cabo Verde toma corpo de muller e alma de coladeira.

As batukeiras baten os panos mollados en Burela, case de décimo primeira illa de Cabo Verde.



“Están ustedes en zona de rebel-
día donde el pueblo manda y el
gobierno obedece”. O cartel que
lle deu a benvida aos integrantes
de Coper@ctiva Cultural e do
Festival Internacional de Clown
de Galicia o pasado 17 de setem-
bro non deixaba lugar a dúbidas,
estaban a se internar en Chiapas.
Durante máis de quince días, os
membros do grupo, baixo a di-
rección de Iván Prado, director
de Coperactiva, recorreron as zo-
nas rebeldes dende Roberto Ba-
rrios até México D.F., asentán-
dose nos novos centros político-
culturais recentemente constituí-
dos e que os zapatistas deron en
chamar “caracois’, en lembranza
dos símbolos indíxenas da arte
precolombiana. Como se dun
Festiclown errante se tratase, a
xira en Chiapas implicaba un do-
bre traballo para os clowns, dun-
ha banda a representación de
obras e por outra o desenvolve-
mento de obradoiros educativos.

O balbordo dos nenos descal-
zos nunha das escolas de Rober-
to Barrios foi o primeiro especta-
dor dos pallasos galegos en
Chiapas. Cincuenta minutos de
caídas, xogos, un don Quixote de
Galiza que se adaptou a realida-
de indíxena e que criticou o mal
goberno, para que uns nenos
acostumados ás armas e á pobre-
za virasen nun sorriso. Xa llo ad-
vertira a Comandancia Clandes-
tina Revolucionaria o mesmo día
que chegaran, “a xente enferma
de pena pola presión e a guerra,
e a risa que vostedes traen pode
ser unha boa menciña, pensamos
nós, por iso, irmáns galegos, xa
que teñen esa facilidade, agrade-
cémosllo”. Ao remate, cando os
narices vermellos foron parar ao
fondo da maleta, Antonio, un ca-
tivo de cinco anos pouco máis
grande que o vulto, comezou a
arrastrala polos camiños empe-
drados até o campamento base.
“Aquel neno era o símbolo de
fortaleza dun pobo reprimido,
cuxas vidas legalmente non va-
len nada,  pero que é capaz de
enfrontarse ao sistema, dando a
lección de que outro mundo é
posíbel”, comenta o director de
Coperactiva. “Esta foi a primeira
actuación na zona –continúa-
que se volveu repetir outras noi-
tes, ante o abraio das xentes, que
nos pedían repetir a obra, contos
e chistes”. 

Un ano despois de ter finan-
ciado a Caravana de Pallasos po-
la Paz a Palestina, cos narices
vermellos de plástico nos petos e
o resto do traxe na maletas que
embarcaran en Lavacolla, a folla
de ruta en Chiapas non se arre-
dou das viaxes anteriores. Conci-
bida como “o peche do ciclo de
acción na zona rebelde iniciado
no 95”, no que se desenvolveron
diferentes proxectos sociais, a
xira tivo como obxectivo “a for-

mación de educadores nas ferra-
mentas da comunicación, traba-
llar o teatro como instrumento de
expresión dos pobos indíxenas e
a creación de obras promovidas

por iniciativas locais”. 
“A viaxe é un xeito de dicir-

lle a unha das zonas máis casti-
gadas, onde o abandono institu-
cional é absoluto, que non están

solos”, explica Iván Prado. Ade-
mais de solidarizarse coa loita
social indíxena, os organizadores
do Festiclown coñeceron in situ
as iniciativas que se viñan desen-
volvendo durante os últimos
anos en territorio rebelde e os
cambios políticos que conleva a
creación dos caracois a principio
de agosto deste ano. “É a Comu-
na de París –asegura Iván Prado-
coa vantaxe de que non hai papá
estado que coarte a capacidade
de autorganización dos indíxe-
nas. Implica que o movemento
guerrilleiro sae da clandestinida-
de, os órganos políticos asúmen-
se publicamente e prodúcese un-
ha xestión pública dos recursos
indíxenas”.

Fala Radio Rebelde

Ademais das actuacións e os
obradoiros, os do Festiclown
inauguraron a primeira radio in-
surxente, que eles mesmos axu-
daran a financiar cos fondos soli-
darios da segunda edición do
Festival Internacional de Clown
de Galicia e o do festival de cine
sobre as minorías, Olladas do
Planeta 2002. Dirixida por mu-
lleres, a radio leva dous meses
cunha emisión en probas utili-
zando o tseltal, unha das linguas
indíxenas con máis falantes, cun
dobre obxectivo, difundir a tra-
vés das ondas os valores zapatis-
tas e crear unha nova conciencia
indíxena potenciando a súa cul-
tura. Sen embrago, como asegu-
ra Iván Prado, xa sufriu o boicot
dos priístas. “Estamos traballan-
do para subvencionar unha turbi-
na –comenta -, e así non depen-
dan do tecido eléctrico e conse-
guen máis independencia”.♦
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Xaquín
Chaves
‘Con Bosques
de trazos e cronos
quería que
me coñecesen’

A.N.T.
Vénse de clausurar na Casa
das Artes a exposición “Bos-
ques de trazos e cronos” na
que se fai un pequeno perco-
rrido pola súa obra. Como
concibiu a mostra?

A arquitectura particular
da Casa das Artes permitiume
presentar un proxecto no que
se puidese ver de xeito com-
partimentado os distintos as-
pectos da miña obra, dende o
máis íntimo ao máis achegado
ao barroquismo. Pero sen ho-
moxeneizalos, para que o vi-
sitante, máis que ver as obras,
puidese coñecer o que eu era. 

O resultado é unha
mostra moi ecléctica, por
que decide agora facer esta
retrovisión?

Había tempo que non ex-
poñía en Vigo, quería reen-
contrarme co meu público e
comprobar se todas esas pe-
zas heteroxéneas encaixaban
ben, coma un puzzle. Xurdiu
por casualidade cunha pro-
posta do concello, pero leva-
ba tempo con ganas de facela.

Pero non abarca toda a
súa obra.

Só os últimos cinco anos.
Pero comecei a pintar bastan-
tes anos antes, de xeito auto-
didacta, por un desexo de
atrapar a paisaxe. Collía o ca-
balete, ía ao campo e come-
zaba a crear. Fun percorrendo
así diferentes estilos artísti-
cos até crear a miña liña.

Por que a paisaxe?
Naquel momento non foi

unha elección, era un tema que
me interesaba e que dalgunha
maneira segue nos meus ca-
dros dos xeitos máis diversos.

Ademais de primar a
cor sobre a forma, outra
característica é o gran for-
mato. Por que o escolle?

O 2x2 é o máximo que po-
do abarcar cos brazos, adápta-
se mellor os meus trazos e
non perde o carácter directo.
Así parece que acada unha vi-
sión máis profunda, porque é
un formato máis íntimo, que
tende a introducir ao especta-
dor dentro do cadro, coma se
fose a súa atmosfera.

Que proxectos ten?
Expoño en Madrid nes-

tes momentos, estou a rema-
tar un libro de poesía Poe-
mario dun soño aberto e
quería mergullarme no eido
do collage escultórico.♦

FFFFeeeessssttttiiiicccclllloooowwwwnnnn    eeeennnn    CCCChhhhiiiiaaaappppaaaassss
MAR BARROS

Xa estivera en Palestina. Agora os do Festiclown escolleron Chiapas
para facer sorrir. Vasoiras, martelos de goma e disfraces de clownna
selva rodeados de pasamontañas, de nenos e de presións do exercito. 

Iván Prado e Francisco Rei actuando na Comunidades.

Arriba, solidariedade zapatista co desastre do Prestige. Abaixo, os integrantes da
Cooperativa Cultural con algúns membros de La Garriga Societat Civil, na Coopera-
tiva de Mulleres.
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Hai corenta anos, Steve Mc-
Queen, Richard Attenbo-
rough e James Garner prota-
gonizaron A grande evasión ,
dirixida por John Sturges, un
dos filmes bélicos de meiran-
de éxito, xa considerado de
culto por varias xeracións. É
unha das películas máis ven-
didas en DVD tanto nos EE
UU como na Europa.

Naquela fita narrábase a
fuga dun grupo de prisionei-
ros aliados nun campo de
concentración alemán. Base-
ada en feitos reais, esta his-
toria puxo de moda as pelícu-
las de nazis e foi referente
para un xénero de heroes
amábeis e valentes.

Agora, a compañía Pivotal
Games presenta The Great
Escape , unha plasmación que
pretende ser fiel reflexo da pe-
lícula. Podemos poñernos na
pel de ‘Cooler King’ Hilts (Mc-
Queen) ou ‘Big X’ Bartlett (At-
tenborough) para desenvol-
ver diferentes misións dentro
e fóra do campo. Isto é o máis
atractivo deste videoxogo,
cumprir esa arela de poñer-
nos ao mando da motocicleta
polas pradeiras austríacas ou
furar un túnel cara á liberdade
sempre baixo o risco de aca-
barmos na neveira cumprindo
unha pena de illamento.

Baixo o xénero de aventu-
ras, nun contorno de 3D e un-
ha historia previa que tivo co-

renta anos para inspirar moi-
tos títulos, The Great Escape ,
obviamente, non pode ser

sumamente orixinal. Pero os
creadores idearon un siste-
ma moi novidoso de xogo que

o fai sinxelo e moi aditivo. 
É certo que os gráficos

parecen algo desfasados,
con demasiada presenza de
polígonos nos rostros e nos
fondos pero esta sensación
acaba por importar ben pou-
co a medida que nos mete-
mos máis na propia dinámica
de cada partida. Des que co-
mezamos a aventura tentan-
do controlar un avión durante
un ataque da Luftwaffe até
que os alemáns nos levan
presos por enésima vez tras
moitos intentos de fuxida, po-
den pasar semanas sen que
nos aburramos. É lóxico que
haxa, contodo, momentos
nos que pareza que a historia
non se move e nos sintamos
algo enclaustrados. Non hai
que esquecer que a acción se
desenvolve, principalmente,
nunha prisión, e iso marca a
maneira de xogar.

Pero no propio desenvol-
vemento das fugas, os nosos
personaxes contan cun bo
equipamento de armas para
lles facer fronte aos nazis
que nos perseguen e as
oportunidades de chegar á
Suíza, aos Pireneos ou ao
Mar Báltico son versátiles e
entretidas. O interesante é
comprobar se nós somos
máis afortunados que a
maioría dos coitados que fi-
caron polo camiño na pelícu-
la e na experiencia real. ♦♦

Da neveira ao túnel
Soños Eléctricos César Lorenzo

Meu Santo, Miña Santiña                   francisco a. Vidal

Calisto tomou posesión da cáte-
dra de Roma no ano 217, cando
o goberno civil tomara a iniciati-
va de ignorar os cristiáns, co fin
de ver se, desa maneira, as dis-
putas entre os relixiosos oficia-
listas e os rompedores xudeus se
calmaban.

Ata aquela, co asunto dos
martirios, xuízos sumarios e
prohibicións radicais, os cris-
tiáns crecíanse, gañaban adeptos
e polarizaban a sociedade, de-
mostrando que as súas propostas
lles facían dano ós nobres, á eli-
te social, ós gobernantes e a to-
dos os déspotas e acomodados
que desexaban manter os seus
privilexios sociais. Pero non
contaron os que programaran a
estratexia do “nin caso”, con que
Calisto pensaba as súas disposi-
cións con vistas á universalidade
da Igrexa, e sabía aproveitar as
pequenas vagas de vento mareiro
e de calma chicha.

Antes de se ordenar diácono
e ser conselleiro do seu antece-
sor no cargo, Calisto houbo de
sufrir o peso das cadeas, conde-
nado a traballos forzosos nas mi-
nas de Sardeña por mor dun es-
curo e pouco documentado asun-
to de fraudulentas operacións fi-
nanceiras, pero unha vez elevado
á categoría papal, fiel ós seus cri-

terios, organizou un camposanto
para os cristiáns nas catacumbas
da Vía Apia, que tras o seu pasa-
mento tomará o seu nome. Aínda
así, cando fóra do ámbito da
Igrexa o deixaban tranquilo, den-
tro dela tivo que pelexar contra a
oposición de Hipólito de Roma,
que o acusaba de ser excesiva-
mente permisivo cos adúlteros e
de non respectar a doutrina da
Santísima Trindade.

A pesar deste ambiente, Ca-
listo non era, nin moito menos,
candidato ó martirio, pero un día
tivo a mala idea de escriturar ó
seu nome un solar, co santo pro-
pósito de lle erguer un templo á
Expectación da Santísima Virxe;
o mesmo solar onde uns tratantes
de viño apalabraban a constru-
ción dunha tasca, enleándose
ámbolos nunha disputa por ver
que era mellor para Roma, se un
templo cristián ou unha casa de
relax para os cidadáns. E men-
tres o poder civil lles daba largas
ós preiteantes, uns e outros orga-
nizaban rogativas, pregarias e sa-
crificios pedíndolles axuda a Ba-
co ou a Cristo.

Foi así que, cando os partida-
rios dos taberneiros entraron ó
templo de Xúpiter para lle cele-
brar grandes honras, encontraron
que ó deus lle faltaba unha man

esculpida en ouro, e acusaron os
crisitiáns, tan propensos a facer
maxia, de que un raio mandado
por eles provocara tan sinistro
sacrilexio contra o deus dos lós-
tregos. E entón a xustiza tomou
cartas no asunto.

A partir dese intre, os cris-
tiáns perderon a tranquilidade da
que viñan gozando nos últimos
anos, e o Senado encargoulle a
Palmáceo que dirixise a busca e
captura do máximo xefe dos acu-
sados, de Calisto.

Sorprendidos quedaron todos
os senadores cando, ó cabo de
pouco tempo, Palmáceo entra di-
cindo que, cando xa tiñan ó papa
diante, todos os seus soldados fi-
caron repentinamente cegos, e
polo tanto Calisto e os seus cris-
tiáns escaparon. Máis sorprendi-
dos quedaron aínda cando sou-
beron que Palmáceo e toda a súa
familia foran bautizados en se-
creto polo propio Papa, e daque-
la comezaron a temer unha re-
volta interna, que as milicias es-
tivesen infectadas de rebeldes
cristiáns e que Palmáceo e moi-
tos outros oficiais non fosen
máis que espías traidoras á Santa
Tradición da patria introducidos
no corazón do Imperio.

Con moi bo criterio, o Empe-
rador fixo morrer o conto e orde-

nou secretamente unha extrema
vixilancia sobre Palmáceo; ata
que un dos detectives descubriu
que o papa Calisto vivía agocha-
do na casa do ex-xefe das mili-
cias senatoriais.

Foi así como o prenderon, o
xulgaron e o condenaron á cadea
mentres non se calmaban os seus
siareiros e el non se arrepentía
publicamente dos males que lles
puidera causar ós romanos, por
mor daquela disputa tabernaria
que acabou co sacrílego atentado
contra o pai de todos os deuses.

Durante varios días, Calisto
non recibiu a mínima ración de
comida, e a pesar diso, o seu cor-
po permanecía forte e o seu espí-
rito altivo, polo que o Empera-
dor, desconfiando de que tamén
os carcereiros foran adeptos dos
revoltosos cristiáns, e o estivesen
mantendo en secreto, ordenou
que, todos os días, lle desen un-
ha ración de lategazos. Pero co-
mo nin así se dobregaban o espí-
rito do Papa, o Emperador, te-
mendo unha rebelión cristiá des-
de dentro das propias institu-
cións, chamou un soldado de
probada fidelidade a Roma e á
súa persoa, e deulle a orde de
que guindasen o corpo de Calis-
to a un pozo, como di o evanxeo,
cunha pedra atada ó pescozo.♦

San Calisto I, o papa que discutiu cos taberneiros

Liderato
LUÍSA VILLALTA

Vaia por diante que non
teño boa opinión do
que é ou deba ser un lí-

der. Por iso desacóugame que
se fale da presencia ou ausen-
cia de liderato como unha
condición indiscutíbel do fun-
cionamento político sen,
cando menos, aclarar en
primeiro lugar o que se enten-
de por tal. Para non incorrer,
pois, no mesmo que critico,
direi que o que eu entendo por
líder é unha especie de super-
ego social, figura paternal (por
que non maternal sen que
sexan herdeiras ou viuvas de
líderes?), que mostra a persis-
tencia dos fundamentos
básicos das relacións de poder
dun incorrexíbel sistema
social desigual, no que a von-
tade colectiva esvaece por de-
legación a medida que ese
mesmo poder se separa do po-
bo e se atrincheira no vértice
superior da pirámide social.
Ao meu ver, acontece co líder
como coa monarquía: mesmo
exercéndose co mellor espírito
cabaleiresco, non deixa de ser
un vestixio do Antigo Réxime
que, nunha contorsión ideoló-
xica, até acabou por se
considerar baluarte da
democracia. Pensemos que, da
sociedade cabaleiresca á mer-
cantil, tamén se pode aplicar
esta palabra desde ao cacique,
tan intimidador como salvador
aos ollos dos seus protexidos,
até a calquer vendedor de mo-
tos que saiba investirse dun
certo glamour sacerdotal e que
teña gancho coa prensa. E
aquí, coido, chegamos a esa
indiscutibilidade: facer que os
sempre apresados e
pluriempregados xornalistas
saiban a quen fotografar e per-
guntar antes de marcharse a
“cubrir” outro choio. Cousas
da democracia de papel. Outra
cousa é o que deba ser un ou
unha representante da vontade
popular. Se o conceito e exer-
cicio do poder vai
efectivamente de abaixo
arriba, cada quen responde e
representa na súa parte alícuo-
ta en cada lugar onde vive,
traballa e actúa, e quen termi-
ne por unir a voz de todas e
todos, será consecuencia e non
causa da vontade popular, un-
ha responsabilidade produto
da escolla democrática. Para
máis alá desta función está
aínda o poder escoller de quen
se aprende. Eu non aprendo
nada dun líder, pero si moito
de quen concebe a realidade
en conxunto e é capaz de pro-
ducir unha extensión da
visión particular e partidista
das cousas. Cando a moitas
persoas lles pasa o que a min
a respeito de alguén, dicemos
entón que ten “carisma”, o
que non é tanto un don como
unha vida dedicada a
aprender, comprender e ensi-
nar. Unha vida así hai que
querer e saber vivela. Beiras
sen dúvida o fai.♦



Tiña o seu taller na rúa da Pena
ben perto do forno da señora Ru-
fina da Pena. Alí, a porta de en-
trada e unha ventá facían a vez
de trinque e dentro, xunto aos
seus trebellos de oficio, ía api-
lando ducias de pares dos zapa-
tóns artesanais dos que con tanta
mestría elaboraba.

Para as horas de cortar e
montar, coser e rematar, arran-
xábase con dous axudantes de
oficio máis un rapaz aprendiz e,
polo común, as principais ven-
das procurábaas en xiras que ar-
maba polo país. Mesmo chega-
ba a Asturias e outras veces ser-
víase de viaxantes cos que
traballaba a comisión.

O caso é que Foggia, que colo-
caba directamente na feira moi
poucos e contados pares, vendeulle
un día a un home que non coñecía
un par dos seus prezados zapatos.

Pasado un tempo e coa gue-
rra xa rematada correuse por
Monforte de que acontecera un
tiroteo. Fóra en Fontes, no lugar
de Bascós, onde mataran uns
mozos nun enfrontamento na ca-
sa dos pións camiñeiros.

O exército tivera alí un encon-
tro cuns descoñecidos e os mortos
non tiñan nome nin apelido. Sim-
plemente para a forza eran roxos
e, coa intención de facer pesqui-
sas, os seus corpos víronse despo-
xados das botas. Amosáronllas
aos zapateiros da vila e con eles

chegaron ata Egildo Foggia.
O Egildo, home leal e franco,

sen maliciar da vida, mostrouse
aberto á garda civil cando entrou
no seu obradoiro. Mostradas as
botas, ollounas e non dubidou.
Eran as mesmas que vendera hai
un ano a aquel descoñecido que
se lle achegou na feira.

¡Tal cousa dixera!
Levárono ao cuartel da bene-

mérita e nel sofriu unha chuvia de
interrogatorios. Malleira tras ma-

lleira só lle quedaba decir que el
nunca tivera trato cos guerrilleiros
dos que falaban os malatratadores
de uniforme. Egildo insistía en
que non era de esquerdas e que a
esas botas lle dera saída na feira.

Mais Egildo Foggia Pater-
no, nado en Cerucoli-Catanza-
no, home de lei de Calabria, ita-
liano, foi encartado. Entrou a
formar parte dun sumario, logo
dun consello de guerra e del
chegaríalle a ruína.

Despois de ter sido torturado,
arrincadas as unllas e mil ruinda-
des máis entrou no cárcere. 

Nel pasou catro longos anos. 
Un día saíu da cadea Egildo

Foggia, o zapateiro, para voltar
facer os seus zapatóns de arte-
sano.

Aqueles que o atormentaron
non entenderan que sempre de-
cía a verdade. Só vendera zapa-
tos a un home un día de feira.

Foi abondo para eles.♦
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Memoria de Ferro                           Antón Patiño Regueira

Edward
W. Said
FRANCISCO CARBALLO

As memorias de E.
Said, Fóra de lugar,
poden alumar a saída

do conflito –longo e sen
horizonte– do Próximo e
Medio Oriente. Este
palestino-americano dedicou
a súa enerxía  á solución
deste problema internacional.
Loitou contra a leucemia
durante dez anos como loitou
contra a incomprensión
desde os 17 da súa vida. 

Said (1935-2003), nacido
en Xerusalem, nacionalizado
norteamericano,  profesor de
literatura en diversas
universidades, aceptou
participar no Consello
Nacional Palestino para, logo,
dimitir ante a ineficacia das
negociacións. A súa obra
maior é L`Orientalisme,
1978; expresa todas as súas
arelas de superar a realidade
conflitiva do Medio Oriente.
Fóra de lugar (Memorias)
presentan un E. Said
independente, provocador e
tan superador de ideoloxías
míticas como de certos
espazos opacos da Ilustración. 

Said era, nos seus
derradeiros anos, un
partidario incansábel da
terceira vía, dunha  alianza
dos palestinos cos israelitas
progresistas. Palestina é un
territorio definitivamente
destinado á convivencia de
árabes e hebreos, das tres
relixións (cristiá, xudea e
islámica). É posíbel tal
convivencia, mais é esixíbel
unha educación  liberadora de
mitos, prexuizos,
desvalorización: “a vontade
de comprender as culturas
elimina toda ambición de
dominación”. 

Para E. Said:
“humanismo ou barbarie”.
Por humanismo entende o
desenvolvemento da persoa e
das culturas colectivas, sen
discriminación. Postula a
rectificación, desde unha
análise científica, dos
malentendidos que as loitas
históricas sementaron entre
os pobos. A violencia, os
prexuizos racistas ou
relixiosos, ten de seren dados
de lado nunha educación
liberadora e da paz. 

Ler as dúas obras de E.
Said, L`Orientalisme e Fóra
de lugar, é desprenderse de
nubes oculares para ollar
mundos de liberdade e
esperanza. E. Said, un dos
autores –con longa lista de
obras en inglés e francés–
terminou a súa vida coa
denuncia da guerra do Iraque,
unha das grandes falacias e
dos maiores erros da
humanidade. Bush, Blair e
Aznar aparecen, na súa
análise, como uns cerebros
aniquilados polo
despropósito. A guerra do
Iraque, a última guerra
imperialista, a última
desventura do neocapitalismo
selvaxe. ♦

Quando falamos de música culta,
e de cultura em geral, é preciso
recordar que tem um valor intrín-
seco, de alimento espiritual, e ou-
tro valor extrínseco, de alimento
físico. E numa sociedade estrutu-
rada sob a economia de mercado
esse valor externo acade uma ex-
traordinária importância porque
gera uma indústria cultural que
ocupa laboralmente a um elevado
número de trabalhadores.

Muitos pensam na música
como um gasto improdutivo que
só aproveita os ociosos. E os
nossos governantes –com a in-
sensibilidade musical que os ca-
racteriza– consideram que o gas-
to musical tem a mesma utilida-
de que o “Panem et circenses”:
adormecer o espírito e amansa-
las feras votantes.

Poucos sabem que os direi-
tos de autor na UE supõe o 4%
do PIB, e que na Alemanha a in-
dústria musical factura muito
mais que a industria aceirária.
Quer isto dizer que estamos a
falar dum motor económico
muito importante e com um fu-
turo mais prometedor que ou-
tros sectores industriais. 

Mas para aproveitar todo es-
se potencial ao nosso favor é
preciso planificar coerentemen-
te a política musical e cultural.

Há-se coordenar a educação
com a programação cultural. A
oferta dos meios  audiovisuais
com a demanda do espírito, e
não com a virtualidade do mar-
keting.O consumo cultural com
o ócio criativo, e não com o ne-
gócio consumista. A música
com a cultura, e não com a alie-
nação. A cultura com o seu en-
torno, e não com ficções al-
heias. Em fim, é preciso ter a
vontade de defender a nossa
música, a nossa cultura, e tam-
bém o nosso PIB. Pois temos
suficiente matéria prima musi-
cal e de qualidade para que seja
um dos motores económicos do
nosso desenvolvimento.

Os governantes têm muitas
ferramentas para promover uma
indústria musical galega que
possa competir no mercado in-
ternacional. E não se trata de
subvencionar empresas priva-
das nem de comprar exempla-
res, e muito menos de fazer
uma competência desleal desde
o poder. Trata-se de promocio-
nar o consumo da nossa música
dentro e fora do país. E, pelo
menos, que os meios audiovi-
suais e festivais pagados com
os impostos dos galegos pro-
gramem fundamentalmente a
nossa música. 

Tal vez bastaria com ter go-
vernantes sem tanto auto-ódio,
ou que as instituições públicas,

financeiras e religiosas deixaram
de emular aos pailães que nos
governam.♦

O Bardo na Brétema                          Rudesindo Soutelo

Economia musical

Egildo Foggia,
o zapateiro italiano de Monforte

Foggia tiña o seu taller na rúa da Pena, ben perto do forno da señora Rufina da Pena. Na imaxe a Estación dos Convoios.

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.

Anxos de Garda
ANXOS SUMAI
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BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

OMAR KESSEL
Durante este mes de outu-
bro o Centro Internacional
de Estampa Contemporá-
nea alberga unha mostra
cos seus augafortes, litogra-
fías e xilografías.

CambadosCambados
■ EXPOSICIÓNS

XURXO ALONSO
Mostrará as súas pinturas,
até o 28 de outubro, na ga-
lería Borrón 4.

CarballoCarballo
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO
Até o 9 de novembro a súa
mostra poderemos ollala no
Museo de Bergantiños.Está
composta por fotografías to-
madas nos anos 20 e 30 que
presentan unha completa des-
cripción da vida do pobo ma-
riñeiro nesa época, quedando
reflectidas todo tipo de activi-
dades laborais, desde o traba-
llo manual, ao comercio,
banca ou na notaría. Desde as
crianzas na escola ata as mu-
lleres aprendendo a coser a
máquina. Os gaiteiros, festas,
bandas, comparsas, teatro,
equipos de futbol... velorios e
todos os rituais que acompa-
ñan á morte.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI
Dentro do ciclo Vellos Co-
ñecidos,proxectarase, o xo-
ves 9 ás 20:30 e o venres 10
ás 18 h., O principio da in-
certeza,de Manoel de Oli-
veira. O mesmo venres 10
ás 20:30 dentro do mesmo
ciclo de cinema, así como o
sábado 11 ás 18 h. será pro-
xectada a fita de Zhang Yi-
mou, Happy Times. O sá-
bado 11 ás 20:30 e o luns 13
á mesma hora propoñen a
fita de Aki Kourismäki, O
home sen pasado. O martes
14 ás 20:30 e mércores 15 á
mesma hora, serán as fitas
de Abbas Kiarostami O
informe e 10, respectiva-
mente, cada un dos días. O

xoves 16 ás 20 h. e o sába-
do 18 ás 19 h. proxectarán a
película de Akira Kurosa-
wa, Kagemusha, a sombra
do guerreiro.

■ CONFERENCIAS

O DOCUMENTAL:
A REALIDADE E
OS SEUS SIMULACROS
Coa participación de J.L.
Castro Paz, Santos Zunzu-
negui, Antonio Weinrich-
ter, J.L. Guerín e Victor
Erice, o venres 17 no CGAI.

HISTORIAS MORTAIS
A Fundación Barriépreten-
de abordar con este ciclo va-
rios aspectos de cadros con
“escenas de xénero” da co-
lección do Museo do Prado.
O xoves 16 Francisco Cal-
vo Serraller, Catedrático de
Historia da Arte na UCM,
falará sobre A morte da His-
toria. A evolución do relato
de tipo histórico, e o seu pa-
so á novela como xénero
predominante na literatura,
e o seu reflexo na pintura.

ESTRATEXIAS
SOBRE A DROGA
González Robles Orozco
impartirá esta charla o luns
13 ás 20 h. na aula socio-
cultural Caixa Galicia.

■ EXPOSICIÓNS

GRANDES MESTRES
DO MUSEOLÁZARO
GALDIANO
Organizada pola Fundación
Barrié, poderá ser visitada
nas súas salas até o vindeiro
7 de xaneiro. Inclúe unha se-
rie de grandes mestres da
pintura española e europea,
nunha escolma da importan-
te pinacoteca do antedito
museo, con obras datadas en-
tre os séculos XV e XIX.
Aínda que prima a pintura
española, con especial pre-
sencia de Francisco de Goya
representado con catro obras,
tamén están presentes gran-
des autores da pintura góti-
co-flamenca, holandesa e in-
glesa.

JOAN MIRÓ
Cántic del solé o título da
mostra que está sendo ex-
posta na sede da Fundación
Caixa Galicia. Até o 30 de
novembro.

ANTONIO SAURA
Pinturas e litografías do ar-

tista estarán na galería Atlán-
tica ata o 1 de novembro.

JOSÉMª SOUTOSUÁREZ
Até o mércores 15 os seus
óleos están na galería Dis-
trito arte.

KJELL PAHR-IVERSEN
Ata o domingo 12 de outubro
poderán ollarse as súas pintu-
ras no Quiosque Afonso.

CRISTINA JARNÉS
Mostra as súas obras, baixo
o título Entre o ceo e o in-
ferno,na biblioteca Gonzá-
lez Garcés.

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

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

■ MÚSICA

ROCK MARIÑO
O venres 10 ás 22 h. na sa-
la Mardi Grasterá lugar es-
te concerto; a entrada é de
balde con invitación.

SÉCULO XX
O grupo instrumental ac-
tuará o domingo 12 ás
12:30, baixo a dirección
musical de Floriam Vlasi,
no Museo de Belas Artes.

CullerCuller edoedo
■ EXPOSICIÓNS

PEPA DOMINGO
Baixo o título Azul y verdes
presenta, nos muíños de Acea
de Ama, unha mostra de pin-
tura até este domingo 12.

AA EstradaEstrada
■ EXPOSICIÓNS

BIENAL
INTERNACIONAL
CAIXANOVA
Os premios e mencións na
sala desta entidade até o 12
de outubro.

FerrFerr olol
■ EXPOSICIÓNS

FÉLIX FERNÁNDEZ
Descensoé o título da mos-
tra que, até o 31 de outubro,
estará no Centro Cultural
Torrente Ballester.

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.

■ MÚSICA

NABEREJNIECHELNY
A orquestra de cámara vai
dar un concerto o martes 14
ás 20:30 no C.C. Torrente
Ballester.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

ISMAEL RODRÍGUEZ &
CARMELO RODRÍGUEZ
Mostra do pintor e o escul-
tor, respectivamente, até o
mércores 15, na sala de ex-
posicións da Xunta.

FÉLIX BRAVO
O Gran Hotelé o lugar on-
de están sendo expostas as
súas pinturas estes días.

LUÍS LÓPEZGABÚ
Pinturas de mulleres africa-
nas na galería Sargadelos

COLECTIVA
Mostra de varios artisas na
que se poden ollar carpetas
de gravados e libros de autor.
Até este domingo 12 de ou-
tubro na galería Augatinta.

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.

CONVIVENCIAS
Mostra colectiva de pintu-
ra na galería Clérigos até

o sábado 18 de outubro.

ROBERTODÍAZ
Novembro titula as súas
pinturas que podemos ollar
na Biblioteca Provincialaté
o 16 de outubro.

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

■ MÚSICA

SAN FROILÁN
Os concertos programados
para este xoves 9 son o de
Kiko Veneno e o de Lou

Garx + Cristina Rose-
vinge na Praza de Santa
María e no Patio do Anti-
go Seminario, respectiva-
mente. O venres 10, na
Praza de Campo Castelo,
o directo será da banda
Holywater.

CLAVICÉMBALO
O clube da arte e da música
programa para este xoves 9 a
actuación de Yoni Medio
Gramo, espectáculo politó-
xico-cómico; o venres 10 su-
birá ao escenario Alberto
Pérez, todoterreo musical
desde os tempos da Mandrá-
gora, coas súas cancións de

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

Os veciños de Xián (Taboa-
da) celebran o 19 de outubro
a súa Festa do Viño Novo,
escusa festiva para que todos
proben os tintos acabados de

colleitar, ben acompañados
das derradeiras racións de
polbo do ano. De sobremesa,
galletas do lugar molladas
en augardente.♦

VViño novo en Xiániño novo en Xián
O O TTrinquerinque
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☞ O TRABALLO ITA-
LIANO. Uns ladróns rou-

ban unha tonelada de ouro pero
posteriormente un do grupo quí-
talles o botín, de modo que terán
que localizalo, volverlle a roubar
o ouro e vingarse del.

☞ ENIGMA. Na Segunda
Guerra Mundial os ale-

máns cambian as claves dos seus
submarinos ao saber que os bri-
tánicos as coñecen. Estes terán
que descubrir unha trama de es-
pionaxe no seu servizo de crip-
tografía e achar a nova clave.

☞ O XOGO DE RIPLEY .
Nova versión dunha das

novelas de Highsmith, centrada
na personaxe de mister Ripley,
cunha directora de culto: Liliana
Cavani. Un asesino sen concien-
cia e unha trama con pingas de
orixinalidade. Filme apropiado
para días de choiva sen outras
opcións. A destacar, a beleza asi-
métrica de John Malkovich e as
paisaxes de Padua.

☞ DEATHWATCH. Na
Primeira Guerra Mun-

dial unha compañía británica
toma unha trincheira alemana
avanzada pero terá que enfron-
tarse a unha forza misteriosa
que vai matando os soldados.

☞ A LIGA DOS HOMES
E X T R A O R D I N A -

RIOS. Finais do século XIX, a
pantasma, con armas sofistica-
das, atenta dentro de Europa
para provocar unha guerra
mundial. A el terá que enfron-
tarse a Liga dos Homes Extra-
ordinarios, onde se integran
personaxes como o Home Invi-
síbel ou o capitán Nemo.

☞ TERMINATOR III.
Continuación dunha sa-

ga que non está á altura das sú-
as predecesoras. Destaca o uso
dos efectos especiais nunha fi-
ta na que falla case todo o de-
mais, incluído os músculos
dun veterano Schwartzeneger
retocado por ordenador. Bótase

en falta ao antigo director Ja-
mes Cameron.

☞ 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 operación
policial descabeza unha

mafia de tráfico de drogas, pero
iso desata unha matanza por parte
dun novo grupo que quere quedar
co mercado partindo desde cero.

☞ VIDAS FURTIVAS.
Nena rusa, emigrada pri-

meiro a Inglaterra, despois a
París e finalmente a California.
Novo filme de xudeos bos e
perseguidos. A destacar o ros-
tro de Johnny Deep. Bombón
coma sempre, aínda que non
calle unha boa interpretación.
A película, ambientada nos

prolegómenos da II Guerra
Mundial, ten boa intención, pe-
ro peca de esquemática.

☞ 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.

☞ SHIN CHAN NA PRO-
CURA DAS BOLAS

PERDIDAS. O éxito televisivo é
levado ao cine nunha obra diver-
tida que compite con Walt Dis-
ney, gracias a este neno de cinco
anos que rompe cos puritanismos.

☞ 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

Mostra de corais que levará a varias
vilas e cidades concertos nos que
actuarán diversas corais galegas. O
sábado 11 no Círculo de Artesáns
da CORUÑA ás 20:30 cantarán a Co-
ral Polifónica Follas Novas, aCo-
ral Polifónica Cidade de Vigoda
ONCE e a Polifónica Coruñesa
Canticorum. O domingo 12 en
CARIÑO, na Casa da Culturaás
19:30, estarán o Grupo Vocal Ai-
sís, a Coral Polifónica do Casino
Murgadése o Coro da Sociedade
Cultural A Traíña. O sábado 18 en
FERROL, no Centro Cívico de Ca-
ranzaás 20:30, estarán a Coral Po-
lifónica Lestonnac, a Coral Pedra
Blanca e o Coro Albae Sonus. O

domingo 19 no Círculo das Artes
de LUGO ás 20 h., a Capela Ma-
drigalista de Ourense, a Coral
Polifónica Solo Vocese o Conxun-
to Vocal Lugh. O mesmo día en
SADA, na Casa da Cultura Pintor
Llorensás 20:30, teremos á Coral
Polifónica Rueiro, o Coro Ardume
Tempori da Coruña e o Coro
Agra das Arcas. O último concerto
será no Auditorio de Galiza de SAN-
TIAGO DE COMPOSTELA , ás 20:30, e
nel participarán a Coral Polifónica
de Negreira, o Coro do Liceo Ca-
sino de Vilagarcía de Arousa, a
Coral Polifónica Estradensee a
Coral Polifónica de Amigos de
Compostela.♦

Galiza CantatGaliza Cantat

Unha
mostra

sobre Joan
Miró pódese

ollar na
Fundación

Caixa
Galicia da
CORUÑA.

A Funda
ción Barrié
da CORUÑA
mostra os
grandes
mestres
do Museo
Lázaro
Galdiano,
que se
acompañan
de charlas
por
especialistas.



autor; o xoves 16 será Chao
Summetry Hard Rock os
que suban ao escenario; e o
venres 17, sesión de jazz a
cargo de Christian Howes
& Federico Lechner Dúo.

■ TEATRO

O SAPO ENCANTADO
Este xoves 9 Tres globos
escenificará esta obra.

VEDE3
Este xoves 9, na Praza de
Campo Castelo, vai ter lu-
gar esta representación.

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

OS CONTOS
DO VALADOURO
Os gravados de José Blan-
co estarán até o sábado 11
na galería Sargadelos.

ANTONIO
HEREDEROGUZMÁN
No Parador de Turismo,até
o 19 de outubro, estarán
penduradas as súas pinturas.

■ MÚSICA

ORQUESTRA
SINFÓNICA DE GALIZA
A Igrexa dos Pais Escola-
pios será o escenario dos
seu concerto este xoves 9.

MonterrMonterr osooso
■ MAXIA

RAFA
Este mago estará este ven-
res 10 para ofrecer o seu es-
pectáculo na vila.

NarónNarón
■ EXPOSICIÓNS

RUBÉN
RODRÍGUEZ FABAL
É o autor das pinturas que
estarán, até o sábado 11, no
Centro Comercial.

■ TEATRO

O GRAN TRAXE
Da man de Lasal este xoves
9 no Auditorio Municipal.

OleirOleir osos
■ EXPOSICIÓNS

ESQUECIDOS PORNOÉ
Até o mércores 15 o Castelo
de Santa Cruzalbergará esta
mostra fotográfica sobre
animais xa desaparecidos.

OurOur enseense
■ EXPOSICIÓNS

EURICO BORGES
Yo estuve en el paraíso,
que así se chama a mostra
de pintura na galería Visol,
é un canto que reune, nun

soño, as esencias vitais,
pasión, pasado e presente,
a permanenza e o Eurico
renovado.

SALVADOR CIDRÁS
Mostra de debuxos, realiza-
dos en vinilo adesivo sobre
sintra, na galería Marisa
Marimón, titulada Quero
ser coma ti.Serie de retra-
tos sobre a mocidade, sen
rosto, polo que os signos de
identidade son a vestimenta
e as marcas que locen. Até
o 4 de novembro.

MENCHU LAMAS
Espiral do soñoé como de-
nomina a mostra que pode-
mos ollar no Centro Cultu-
ral da Deputación

A ARTE DO ESPIDO
O espazo no que se presen-
ta esta mostra é a sala de ar-
te Caixanova,até o 19 de
outubro.

ANTONIO GONZÁLEZ
O título da súa mostra
Crónica de Santiagovai
estar na sala de exposi-
cións de Caixa Galiciaaté
o 31 de outubro.

■ TEATRO

ASÍ QUE PASEN
CINCO ANOS
Obra de F. García Lorca,
que conta coa dramaturxia
e dirección de Ánxeles Cu-
ña Bóveda, e será repre-
sentada por Sarabela Tea-
tro este venres 10 ás 22 h.
no teatro Principal.

PadrónPadrón
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR
DE GALICIA
Oportunidade de mergu-
llarnos, a través desta mos-
tra fotográfica, no mundo
submariño do noso país,
resultado de 25 anos de
traballo de Xosé Luís
González. Até o 26 de outu-
bro no Convento do Carme.

PontearPonteareaseas
■ EXPOSICIÓNS

O FÚTBOL NA SOLAPA
Insignias de todo o mundo
van estar expostas no Pazo da
Música até este domingo 12.

As PontesAs Pontes
■ TEATRO

BAR DE BÁGOAS
Los Ulén presentarán esta
obra  o venres 10 no teatro
Cine Alovi.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

PATHS OF GLORY
Esta fita, rodada no ano
1958, narra feitos reais que
sucederon na I Guerra Mun-
dial, nos que un oficial fran-
ces manda fusilar arbitraria-
mente a varios soldados, co-
mo castigo pedagóxico. Será
proxectada o mércores 15 ás
20:15 e ás 22:15, no Espacio
para a Arte de Caja Madrid.

■ EXPOSICIÓNS

FIGURACIÓNS
Arte civil + Magicismos +
Espazos de fronteira. A sa-
la de exposicións de Caja
Madrid alberga esta mostra
até o 9 de novembro.

CARI RUBIO & Mª
TERESACORTADA
As súas pinturas atópanse
no Casino Mercantil.

RAMÓN MASATS
La memoria construidaé o tí-
tulo da mostra que alberga o
café Modernoaté o 25 de ou-

tubro. Organizada con motivo
da concesión do Premio de
Cultura da Comunidad de
Madrid 2001ao fotógrafo ca-
talán renovador da reportaxe
gráfica en España, mostra a
relación entre a lírica de ima-
xes cotiás e a rotundidade da
composición construída. A
través das 108 imaxes realiza-
das entre os anos 1950 e 2002,
a mostra fai un percorrido po-
la traxectoria do artista. A súa
obra xurdiu como unha ache-
ga de modernidade fronte ao
clasicismo imperante na foto-
grafía española dos 50. 

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR
As obras do prestixioso pre-
mio de fotografía de nature-
za, coñecido como o máis
importante a nivel mundial,
organizado pola BBC Wild-
life Magazinee o Museo de
Historia Natural de Lon-
don, nas que non só se valo-
ra a beleza formal, senón ta-
mén a crueldade e os proble-
mas de conservación da na-
tureza, están expostas, até o
18 de outubro, nas Salas de
Exposicións de Caixanova.

RedondelaRedondela
■ EXPOSICIÓNS

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

XULIO FUENTES
Mostrará as súas pedras pin-
tadas e óleos, até o 8 de no-
vembro, na Casa da Torre.

■ MÚSICA

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
Este xoves 9 na Igrexa de
Santiagovai dar un concerto.

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

OS SEGREDOS
DAS ÁRBORES
Mostra de fotografías que
vai poder ser ollada no Au-
ditorio Municipal.

SadaSada
■ EXPOSICIÓNS

Mª CARMEN PARDO
Mostra de pintura, até o
mércores 15, na Casa da
Cultura Pintor Llorens.

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
■ ACTOS 

BIPOLARES DEGALIZA
O Trastorno Bipolaré unha

alteración do control das
emocións (antes chamado
maníaco-depresivo) que se
caracteriza por estados de
ánimo que oscilan entre dous
pólos opostos, alternando pe-
ríodos depresivos e períodos
eufóricos. A asociación Bi-
polares de Galiciafai a súa
prsentación o venres 10 con
unha mesa redonda titulada
A Bipolaridade a debate,na
Aula Castelaoda Facultade
de Medicina ás 19 h., coa in-
tervención de Carlos G. Bo-
rrás, Xefe da Unidade de
Psiquiatría do H. Gil Casa-
res; Emilio Gutiérrez, Cate-
drático de Psicoloxia Clínica
da U. de Santiago; Carme
Viz Otero, Traballadora So-
cial do Complexo Hospitala-
rio de Santiago; Fernando
Máquez,Xefe do Servizo de
Saúde Mental do SERGAS;
moderados por Esperanza
Guisán,Catedrática de Ética
da Universidade de Santiago.
Máis información nos telf.
687 266 190, 608 084 947,
ou 646 236 043, tamén no
Aptdo 2168 de Santiago. Co-
rreo electrónico bipola-
res@eresmas.com.

■ CINEMA 

CINE-CLUBE
Inicia a programación para
este curso cun ciclo adicado á
produción africana das últi-
mas décadas. A sala Yago
acollerá, entre este xoves 9 e
o domingo 12, unha ducia de
películas dos directores máis
significativos: Cheick Ou-
mar Sissoko(Mali), Idrissa
Ouédraogo (Burkina Faso),
Flora Gomes (Guinea Bis-
sau), Abderrahmane Sissa-
ko (Mauritania), M. Jaoul de
Poncheville e José Laplai-
ne.Amaioría destas fitas pre-
séntanse por primeira vez no
noso país. Por outra banda, a
programación regular en 35 e
16 mm principiará o próximo
martes 21 (ás 20:15 e 22:30)
na sala Yago –novo empraza-
mento das proxeccións– para
continuar así todos os martes,
non sendo unha dupla pro-
xección mensal na Facultade
de Xornalismo. Máis infor-
mación en cineclube@gale-
on.com ou nos telf. 686 760
087 e 627 003 122.

■ EXPOSICIÓNS 

FERNANDO CASÁS
Até o 24 de outubro na ga-
lería SQCestará a súa mos-
tra Desde el otro lado.

PHILIP WEST
El espectadoré o título que
recibe a mostra que estará
na sede da fundación Gra-
nell até o 24 de novembro.

VICENTE BLANCO
O CGACtransformase desta
volta no escenario para unha
mostra do artista galego. O
que se espera de nósé o títu-
lo da exposición ideada para
este centro, aínda que des-
pois viaxará a Madrid para
ser instalada no Reina Sofía.
Xira en torno a dous proxec-
tos: O interminabel canto
dun cento de paxarose O
que se espera de nós, cunha
peza sonora que actúa de
ponte entre ambos espacios.
Blanco traballa cun estilo de-
senfadado e unha linguaxe

N
º 

1.
09

9 
●

A
no

 X
X

V
I 

●

D
o 

9 
ao

 1
5 

de
 o

ut
ub

ro
 d

e 
20

03

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

A banda viguesa tocará este xoves 9
na sala Nasade SANTIAGO á 22 h.
por 5 euros. O venres 10 no pub A
Perade CAMBADOS ás 24 h. de bal-
de. O sábado 11 na Iguanade VIGO
ás 24. por 6 euros. O mércores 15

desprazaranse a PONTEVEDRA, ao
Camawey,onde tocarán ás 22. En to-
das estas actuacións estarán acompa-
ñados polo grupo Cuba Missouri.
E, para rematar, o venres 31 estarán
na sala El Cotode MONFORTE.♦♦

Moon CrMoon Cr estaesta

Até o sábado 11 celébranse os ac-
tos da XV edición da festa galega
do cómic. No Museo Municipal,
atópanse orixinais de Bernardo
Vergara, co seu incisivo humor
nas páxinas de El jueves, entre
outros; tamén atopamos a mostra
de Teddy Kristiansen, cuxo esti-
lo rachou moldes co seu Super-
manen A bomba da paz, ademais
doutros traballos; Frëda, na que
se expoñen as pranchas orixinais
do álbum de Alberto Vázqueze
Kike Benlloch, sobre a emigra-
ción galega a Alemaña; Tebeos:
retrato social dunha época, co-
lección de 100 pranchas orixinais
dos clásicos de Bruguera e o
TBO. No salón da Casa da Xu-

ventude,La cebolla asesina, coas
pranchas orixinais da serie humo-
rística de Javirroyo, un dos gran-
des éxitos do cómic underground
do Estado. No vestíbulo e na sala
de exposicións da Casa da Xu-
ventude,están expostos os orixi-
nais dos gañadores e gañadoras
do Certame galego de Imaxe
Artística-Banda Deseñada(IV
edición). No salón da Casa da
Xuventude atópase Expofanzi-
nes 2003, exposición interna-
cional de fanzines e prozines. No
Edificio Politécnico do Campus
atópase H2OIL, BDs a cargo de
66 autores galegos sobre o afun-
dimento do Prestige e as súas
consecuencias. Na librería Eixo,

Satélite Internacional, selección
de pranchas do fanzine portugués
de vangarda. Outra das activida-
des é Cinema e Banda Deseña-
da, ciclo audiovisual baseado en
proxeccións relacionadas coa
BD; no salón de actos da Biblio-
teca Públicao mércores 8, ás
20:30 e 23 h. proxectarase Bi-
chunmoo,fita surcoreana rodada
no 2000, escrita e dirixida por
Kim Young-jun, segundo un
exitoso cómic dos anos 80. Este
xoves 9 á mesma horas Benvidos
a Belleville(Francia-Bélxica-Ca-
nadá, 2003), escrito e dirixido por
Sylvain Chomet.E na sala de vi-
deo da Casa da Xuventudepro-
xectaráse un especial Hayao Mi-

yazaki,ás 17 h. e ás 19:30: o xo-
ves 9Pórco Rosso, o venres 10
La princesa Mononokee o sába-
do 11 El viaje de Chihiro. Así-
mesmo, no transcurso dos actos
de inauguración das xornadas, fa-
rase entrega dos Premios Ouren-
se de BD, con dúas categorías:
Mellor Iniciativa ou Personali-
dade,que este ao recae en Pepe
Carreiro; e Mellor Autor Novel,
que este ano recibirá Alejandro
Viñuela Jano. De 17 h. a 21 h.
todos os días, a agrupación de li-
breiros organiza un mercado de
cómics, nos baixos dos xardíns
do Padre Feijoo (Isabel a Católi-
ca 1). Máis información en
www.xornadas-bd.go.to.♦

Xornadas da Banda Deseñada en OurXornadas da Banda Deseñada en Ourenseense

Hollywater toca no San Froilán, en LUGO, o venres 10.

Yoni Medio
Gramo e

Alberto
Pérez son
algunhas

das
actuacións

musicais
que

programa o
Clavicémbalo

de LUGO.

Salvador
Cidrás
expón na
galería
Marisa
Marimón de
OURENSE.



limpa e resumida, esta eco-
nomía obedece a unha gama
de referencias moi diversas
que recolle da arte, o mundo
televisivo e cinematografico.

CELSOVARELA
As súas pinturas están sen-
do expostas baixo o título
Brétemasno espazo de arte
do Correo Galego.

JESÚSPASTOR
Reversostitula a súa mostra
na galería C5 Colección
(Travesa da Universidade 1).

BELEZAS E MISTERIOS
DA REPÚBLICA CHECA
Historia, símbolos, perso-
naxes en correlacións euro-
peas e universais. No claus-
tro da Facultade de Xeo-
grafía e Historia.

Mª ANTONIA COLÓN
Mostra a súa obra na gale-
ría José Lorenzo(Travesa
do Franco 3).

10 ANOS DE CGAC
Décimo aniversario do Cen-
tro Galego de Arte Contem-
poránea que celebran con
distintas mostras. Asi temos
a de Karin Sander, titulada
1:9, CGAC 2003, ata o 14
de decembro; a de Roland
Fischer,Camino,ata o 7 de
decembro; a de Teresa
Hubbard & Alexander
Birchler, Eight, ata o 14 de
decembro; e a de João Ono-
fre, Nothing will go wrong,
ata o 10 de decembro. A de
Marina Abramovich, titu-
lada Studen Body, que pode-
rá ser ollada ata novembro. 

TINO GRANDÍO
A Fundación Caixa Galicia
exporá as obras deste autor
pertencentes aos fondos da
colección da entidade.

PAU MAIOR
Mostra de esculturas de
Xavier Cuíñas, na galería
Eme-C,até o 12 de outubro.

O RETRATISTA
DE MATAMÁ
Até o 19 de outubro, o Mu-
seo do Pobo Galegoacollerá
unha mostra das fotografías
do retratista Xosé Collazos
(1886-1972). Nela ollare-
mos as imaxes de Laza, on-
de desenvolveu o oficio que
aprendera na emigración cu-
bana. Para realizar esta mos-
tra houbo que contar cos ve-
ciños da redonda, que foron
os que cederon gran cantida-
de de imaxes para este traba-
llo de recuperación de me-
moria fotográfica.

BRÉTEMAS
Baixo este título están ex-
postas as obras de Celso
Varela no espazo para a ar-
te El Correo Gallego.

GENERACIÓN 2003
Até o 2 de novembro pode-
remos ollar as obras dos
premios e becas de arte de
Caja Madrid no Auditorio
de Galicia.

VARI CARAMÉS
O ferrolán ten a súa exposi-
ción de fotografía Miraxes
na galería Trinta (Virxe da
Cerca 24), onde permanece-
rá até o 16 de outubro. Cun-
ha extensa traxectoria expo-
sitiva e artística, Vari regála-
nos imaxes poéticas carga-
das de misterio e evanescen-
cia, que lles outorgan as om-
nipresentes veladuras que as
envolven, dando como re-
sultado un universo onírico.

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.

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

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
doando para que a fundación
se manteña como un grande
escaparate da arte surrealis-
ta. Até finais de ano.

■ MÚSICA

MICHEL CAMILO
O dominicano, pianista e
compositor de jazz, estará
no Auditorio de Galiciao
domingo 19 ás 21 h. As en-
tradas pódense comprar (12
euros) na billeteira telefóni-
ca 902 504 500 ou en
www.caixanova.es a partir
do sábado 11. Da súa longa
carreira musical podemos
destacar o Grammy ao me-
llor álbum latino de jazz, en
2000, por Spain,xunto con
Tomatito; a participación na
banda sonora da película
Calle 54, de Fernando True-
ba; ou o disco Triángulo,co
contrabaixista Anthony

Jackson e o batería Horacio
“El Negro” Hernández.

EN RUTA FESTIVAL
O sábado 25 de outubro será
unha noite dedicada ao rock
duro, metal e punk no Mul-
tiusos do Sar.O festival, que
nace coa intención de se
asentar como unha cita está-
bel no panorama musical,
contará con grupos galegos
da talla de Kannon, Me-
ninh@s da Rua e Xolda,
que tocarán xunto con Ham-
let, Boikot, El último ke
zierre, Sugarless e Jacky
Trap . As entradas terán un
custo de 13 euros anticipadas
(en tendas Tipo); na billeteira
custarán 3 euros máis.

■ TEATRO

ACTO SEGUIDO
Matarile teatro estrea, no
teatro Galán,esta obra, que
será representada entre o 15
e o 18 de outubro e entre o
22 e o 25, ás 22 h. 

SilledaSilleda
■ FEIRAS

TURISPORT03
Inaugurarase este xoves 9 ás
12:30 no recinto da Feira
Internacional de Galicia.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

ANTONIO ABAD
Mostra de pinturas  na gale-
ría Trisquel e Medulio,on-
de poderemos ollala até o
25 de outubro. Reputado
pastelista, Abad homenaxea
a luz e a paisaxe de Galiza
nas súas obras.

ANACOS DOCAMIÑO
Xesús Cameselle Bentitu-
la deste xeito a mostra de
pintura que ten aberta na
Área Panorámica.

■ MÚSICA

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
O venres 10 de outubro vai
dar un concerto das 20 h. en
diante na Catedral,con en-
trada de balde.

■ TEATRO

MENOS LOBOS
Da man de Talía Teatro, a
obra de Artur Trillo vai ser re-
presentada o venres 17 ás 21
h. no teatro da Area Panorá-
mica. Trátase dunha comedia
infantil na que tres nenos de
sete anos, que van á casa dun-
ha amiga a celebrar o seu ani-
versario, atópanse ao día se-
guinte e póñense a xogar
contando contos. O prezo da
entrada é de 2,5 euros.

VVigoigo
■ CINEMA

CINE ACTUAL
DO QUEBEC
Ás 20:30 no Auditorio do
CC Caixanova.Este xoves
9, Cosmos,de André Tur-
pin e outros; e o mércores
15, La Déroute, de Paula
Tana. Organiza a Alianza
Francesa.

NIGHT
OF THE LIVING DEAD
O xoves 16, no café Uf, no
seo da tertulia viguesa do
xénero fantástico, organiza-
da polo colectivo Nemode
fantasía e ciencia-ficción,

vai ser proxectada esta fita
de George A. Romero,
rodada no ano 1968.

■ CONFERENCIAS

JUAN GRIS
Charla a cargo de Antonio
Bonet Correa, este xoves 9
ás 20 h. no C.C. Caixanova.

A HERDANZA
Sobre este tema vanse cele-
brar unhas xornadas no
C.C. Caixanovao venres
10 e sábado 11, organizadas
por Enfoque XXI.

ARTRITIS, ARTROSIS E
OSTEOPOROSIS
A Sociedade Galega de
Reumatoloxíaorganiza un-
has charlas sobre este tema
o luns 13 no auditorio do
C.C. Caixanova.

■ EXPOSICIÓNS

CRISTINA FERNÁNDEZ
As súas obras, baixo o título
Subcity, estarán na galería
Dua2 até o 25 de outubro.

SHEILA QUINTEIRO
Vida é o título da mostra
que a galería Androx Arte
terá aberta desta artista até
o 20 de outubro.

GUILLERMO PANEQUE
Até o 15 de novembro na
galería Ad Hoc atópase a
súa exposición Traballos
recentes.Non traballa nun
particular medio artístico e
as súas obras parecen esca-
par da definición aparente
dun estilo. A partir de es-
culturas, debuxos, vídeos e
instalacións, explora aque-
les lugares de transición
(mental, física, psicolóxi-

CONGRESO DECULTURA
POPULAR E MARIÑEIRA
A I edición deste congreso, organizado
pola Asociación de Escritores en Língua
Galega, vai ter lugar na Casa da Cultura
de CORCUBIÓN, do venres 10 ao domin-
go 12. Esta convocatoria xurde do ánimo
de trasladar a súa atención a esta zona,
extraordinariamente rica nunha fértil cul-
tura de seu vencellada a todo o que é o
mundo do mar, que será obxecto das
análises e reflexións de especialistas. O
venres ás 18:30, a sesión de abertura in-
cluirá a inauguración de dúas exposi-
cións sobre patrimonio marítimo de Ga-
liza. As sesións de mañá e tarde do sába-
do e mañá do domingo estará ocupadas
por: O mar: unha ollada antropolóxica,
con Xesús Mariño Ferro, Marcial
Gondar e González Reboredo; Avilés
de Taramancos, a lingua do marcon
Carlos L. Bernárdez, Pepe Cáccamo,
Miguel Anxo Fernán-Vello e Ana Ro-
maní; e O mar na cultura galega, con
X. Francisco Fernández Naval, F. Ca-
lo Lourido, Dionisio Pereirae Francis-
co Fernández Rey. Tamén haberá vela-
das literarias e lúdicas nas  noites do ven-
res e sábado, con contacontos e recital
poético respectivamente, ademais dunha
visita ao Museo do Marda vila. A parti-
cipación é gratuita. Máis información no
telf. 981 133 233.

O DOCUMENTAL: A REALIDADE E
OS SEUS SIMULACROS
Seminario ao redor do cine de non fic-
ción que organiza o CGAI e vai ter lugar
na súa sede na CORUÑA os venres 17 e
31 de outubro e 7 de novembro. O pri-
meiro día o tema a tratar, entre as 16:30
e as 21:30, será Fronteiras da ficción:
documentais, ensaios, subxectividades,
presentada por J.L. Castro Paz,director
do seminario (Universidade de Vigo); os
conferenciantes serán Santos Zunzune-
gui (Universidade do País Basco) e An-
tonio Weinrichter (Universidade Carlos
III de Madrid, ABC); tamén haberá un
coloquio despois e cada sesión, que nes-
ta ocasión será con Víctor Erice (direc-
tor e guionista de El sol del membrillo) e
J.L. Guerín (director e guionista de In-
nisfree, Tren de sombrase En construc-
ción). O venres 31, entre as mesmas ho-

ras, o tema será Definindo territorios: o
documental e a historia, do que serán
poñentes Julio Pérez Perucha(Presi-
dente da Asociación Española de Histo-
riadores do Cine), Rafael Traanche
(Universidade Complutense de Madrid)
e Josetxo Cerdán(Universidade Autó-
noma de Barcelona). Nesta ocasión, o
coloquio será con Javier Rioyo (director
e guionista de Asaltar los cielos, Apro-
pósito de Buñuel e Extranjeros de sí mis-
mos. A última sesión será o venres 7 de
novembro, sobre Fragmentos do mun-
do e da historia: documental, política,
sociedade,falará Mirito Torreiro (Uni-
versidade Autónoma de Barcelona, El
País), Mª Luisa Ortega (Universidade
Autónoma de Madrid) e Michael Cha-
nan (Universidade de Bristol). O colo-
quio será con Javier Corcuera (Director
de La espalda del mundo e Guerrilla de
la memoria). O prazo de inscrición re-
mata o xoves 16, e o prezo da matrícula
é de 10 euros. Máis información no telf.
981 203 499 / fax. 981 204 054; endere-
zo electrónico: difusion@cgai.org.

EVOLUCIÓN E SITUACIÓN
ACTUAL DA COOPERACIÓN AO
DESENVOLVEMENTO
Seminario que organiza a Coordenadora
Galega de ONG para o Desenvolvemen-
to, para o sábado 18 de 10 h. a 14 h., e que
ten como un dos seus fins aprofundar no
debate sobre a cooperación ao desenvol-
vemento e a contribución que fan as so-
ciedades do Norte. Aprimeira parte do se-
minario será impartida por Carlos Gó-
mez Gil, profesor asociado do departa-
mento de Análise Económica Aplicada da
Universidade de Alicante, responsábel da
Área de Cooperación ao Desenvolvemen-
to de Bakeaz e autor de literatura sobre o
tema. Asegunda parte ocuparáa unha me-
sa redonda centrada na situación en Gali-
za, na que intervirán Enrique Peña,di-
rector do Servicio de Extensión Universi-
taria da UdC, Xulio Rios, director do
IGADI e Emilio M. Martínez, presiden-
te da Coordinadora Galega. Celebrarase
no IDEGA, Avenida das Ciencias (a ca-
rón da faculdade de Químicas), en SAN-
TIAGO DE COMPOSTELA. Máis informa-
ción e inscricións na Coordenadora gale-
ga de ONGD: Basquiños 33, 1º B, 15704,

Santiago de Compostela; tel./fax: 981 585
189; e-mail: coordinadora@galiciasolida-
ria.org, www.galiciasolidaria.org. O custo
da inscrición é de 5 euros.

CONSTRUCIÓN EURBANISMO
Nestas xornadas, que van ter lugar entre o
sábado 11, en ALLARIZ , e o sábado 18, en
VILAR DE SANTOS, analizarase o novo pa-
norama creado pola nova Lei de Ordena-
ción Urbanística e Protección do Medio
Rural de Galiza, e a súa incidencia no de-
senvolvemento económico das comuni-
dades do medio rural. A compatibiliza-
ción da introdución de estándares de con-
fort e servizos modernos coa preservación
da arquitectura tradicional, a construción
de edificios industriais e agropecuarios,
coas súas especificidades e a súa integra-
ción e atenuación do impacto no entorno.
Tamén se falará dos novos materiais: ais-
lantes e impermeabilizantes, sistemas de
colocación, solucións para rehabilitación,
etc. O sábado 11 no Centro Socialde
Allariz, Portelo 4, entre as 10  e as 11:30,
J.L. Dalda Escudero,exporá as súas ide-
as sobre normativa e plantexamento urba-
nístico; entre as 12 e as 13:30, J.C. Por-
tela Regodesevese Daniel Pino Vicente
falarán sobre xestión do solo urbanizábel.
A partir das 16 h. comeza a adicada a re-
habilitación, e até as 17:30 José Javier
Suances Pereiroe José Javier Suances
Matías van falar sobre a conservación e
renovación do patrimonio rural galego.
Entre as 18 h. e as 19:30 falará Celestino
García Braña,sobre as estratexias da re-
habilitación. O sábado 18, continuarase
no Salón de Actosdo Concello de Vilar de
Santos, Celanova 77. Sobre o tema da ar-
quitectura industrial e agropecuaria vai fa-
lar carlos Quintáns Eiras, entre as 10 h.
e as 11:30: construcións industriais, como
conseguir a súa eficacia e rendemento;
coa intervención de empresas colabora-
doras. Sobre os materiais falarase a partir
das 16 h., e até as 17:30, farase un perco-
rrido polos materiais modernos, a cargo
de Joaquín Fernández Madrid,e de 18
h. a 19:30 Mª Jesús Dios Viéitezfalará
sobre as instalacións, sistemas e materiais.

MODESTOR. FIGUEIREDO DE
NARRACIÓN BREVE
O certame é convocado pola Fundación

do Pedron de Ouro, e alcanza xa a súa
XXIX edición. Nel poderán tomar parte
todas a persoas, de calquera nacionalida-
de, cunha ou máis obras, sempre que es-
tean escritas en lingua galega, sexan iné-
ditas e non deben terse presentado a nin-
gún outro certame a celebrar entre a con-
vocatoria e a resolución deste. Os traba-
llos terán un mínimo de cinco e un má-
ximo de trinta páxinas mecanografadas a
dobre espazo e só por unha cara, en fo-
llas tamaño DIN A4. O prazo de presen-
tación remata o 30 de novembro, e os
participantes deberán enviar os seus tra-
ballos, por quintuplicado, sen remite ou
outra forma de identificación a: Funda-
ción do Pedrón de Ouro, apdo. de corre-
os 627, Santiago de Compostela. Debe-
rase incluir un sobre pecho co título e un
lema no seu exterior, cos datos persoais e
un curriculum vitae. A obra ganadora se-
rá premiada con 600 euros e se, o xurado
o considera, poderán ser concedidos até
dous premios de 240 euros cada un.

PREMIO DE POESÍA
E. LORENZOBALEIRÓN
O Concello de Dodro convoca a XVI edi-
ción deste premio, para honrar a memo-
ria do ilustre poeta e contribuir á promo-
ción da poesía. Poderán participar aque-
las persoas que presenten un libro de ver-
sos, de tema e forma libres, sempre que
esté escrito en galego, cunha extensión
mínima de 400 versos, que deberán ser
inéditos. Deberanse enviar 4 esemplares
das obras escritos a máquin, sen remite
identicador ao Concello de Dodro (ACo-
ruña) XVI Premio de Poesía Eusebio Lo-
renzo Baleirón. As obras concursantes
ostentarán un lema, que tamén figurará
no exteiror da plica onde se incluirán os
datos persoais. O prazo de presentación
das obras remata o 21 de novembro. O
premio, único e indivisíbel, será de 2.300
euros, podendo ser declarado deserto. A
obra gañadora será publicada por Edi-
cións do Castro,reservándose o concello
os dereitos desta 1ª edición, pasando a ser
propiedade do autor a partir da 2ª, se ben
deberá facer constar a condición de Pre-
mio de Poesía E. Lorenzo Baleirón. As
obras non premiadas devolveranse aos
autores, de solicitalo, no prazo de un mes
a partir do fallo do xurado.♦

ConvocatoriasConvocatorias

N
º 

1.
09

9 
●

A
no

 X
X

V
I 

●

D
o 

9 
ao

 1
5 

de
 o

ut
ub

ro
 d

e 
20

03

O cine-clube
Compostela

de
SANTIAGO
programa

un ciclo
africano no
Yago entre

este xoves 9
e o domingo
12. Na foto,

o director
Idrissa

Ouédraogo,
de Burkina

Fasso.

Michel
Camilo toca

este
domingo 12
en VIGO e o

vindeiro
domingo 19

en
SANTIAGO.



ca), de percepción e repre-
sentación. Desta volta mos-
tra unha nova serie de
obras onde explora algun-
has ideas presentes no seu
último proxecto On s’est
tous defilé.

INGE
Mostra as súas acuarelas na
Casa Galega da Cultura
(Praza da Princesa 2).

ANA PIMENTEL
Ata o 1 de novembro pode-
remos ollar as súas obras,
baixo o título de Solo para
ti, na galería Chroma (A
Florida 34).

X PREMIO COAG
As obras premiadas e as que
lle foron concedidos os acce-
sits do Colexio de Arquitectos
de Galiza están expostas na
sede de Marqués de Valadares
27. Até este domingo 12.

CHUS GARCÍA FRAILE
For saleé o título da mos-
tra que poderemos coñecer
desta artista até o 31 de ou-
tubro na galería Bacelos.

CÉSAR PORTELA
O MARCOvai expor unha se-
lección das obras do arquitec-
to no seu primeiro andar até o
11 de xaneiro do vindeiro ano.
A mostra concíbese como un
itinerario por toda a súa obra,
desde os primeiros traballos
–como as paradigmáticas vi-
vendas dos xitanos de Ponte-
vedra– a ponte “Azuma” en
Xapón, o proxecto do bloque
número 14 do Malecón da
Habana ou a Estación de auto-
buses de Córdoba, até chegar
aos seus últimos proxectos en
Galiza: o Verbum-Casa das
Palabras en Vigo, o Museo do
Mar de Galiza, tamén na cida-
de olívica, o cemiterio de Fis-
terra na Coruña ou o futuro
Pazo de Congresos de Vigo. 

MANUEL
QUINTANA MARTELO
A galería VGO dedica os
seus espazos para a exposi-
ción das súas pinturas, até o
17 de outubro.

CLAUDIO GIANNINI
Mostra organizada pola aso-

ciación Arxentinos no Exte-
rior e CIG-Migración no
Salón de Actos da CIG en
Gregorio Espino 47. Segun-
do Willian A. Cancio, Clau-
dio é un creador que vai des-
de a figuración ao expresio-
nismo cunha cor que identi-
fica o momento social coa
terra de acollida, manifes-
tando estampas a partir do
símbolo con graza e talento.

EVA TARRÍO
Mostra a súa obra na Sala
de Exposicións II do Cen-
tro Social Caixanova.

A BATALLA DE VIGO
Até o 12 de outubro pode-
remos ver esta mostra no
centro social Caixanova,
que recolle os primeiros
anos da dinastía Borbónica.

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.

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.

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 es-
ta mostra colectiva sobre arte
marítima até o 19 de outubro.

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

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 os
medios de comunicación
(até o 5 de xaneiro de 2004).

■ LEITURAS

CASA DO LIBRO
Este mes dentro da programa-
ción de actividades desta li-
braría temos a presentación
de varios libros: este xoves 9,
as 20 h. oO rato robotde Ra-
món Caride Ogando Ruki;

no acto intervirán o ilustrador
Manuel Uhía, o escritor
Francisco Castro e o autor.
O venres 10 o libro que se vai
dar a coñecer é Navegación
de Silenciode Felipe Alca-
raz e Poemas de la acepta-
ción e Mira de Narciso de
César Cunqueiro, da colec-
ción Hipocampo Amigo; in-
tervirán o editor da colección
Sabino Torres, e os escrito-
res Xesús Alonso Montero e
Francisco Castro. O sábado
11 vai haber unha sesión de
contacontos e música con Pa-
co Barreiro, ás 18 h. O luns
13 presentarase o libro de Xe-
sús Alonso Monterotitulado
A batalla de Montevideo, ás
20 h. O martes 14, os irmáns
Alberto, Macu e César Ca-
sal presentarán o libro A dia-
rio ás 20 h. O xoves 16, ás 20
h. Xosé Carlos Caneiropre-
sentará a súa biografía sobre
Jorge Luis Borges.

■ MÚSICA

SUZY & L OS QUATRO
O sábado 11 estarán na sala
Nashvillepara dar un con-
certo. Son un quinteto cun
irresistíbel encanto teena-
ger e incríbel talento musi-
cal que se inspira no mellor
pop estadounidense de fi-
nais dos 70. Xunto a eles
tocará Ultracuerpos. 

OVERLOOK
A banda formada en Vigo a
mediados do ano 2000, que
misturan na súa música a
tecnoloxía e a electrónica,
con influencias do hip-hop
e outras tendencias electró-
nicas, vai tocar o sábado 11
na sala A Reserva Rock.

MICHEL CAMILO
O domingo 12 vai tocar no
C.C. Caixanova, ás 20:30 h.
Da longa carreira do pianista

e compositor de jazz domini-
cano podemos destacar o
Grammy ao mellor álbum la-
tino de jazz, en 2000, por
Spain,xunto con Tomatito; a
participación na banda sono-
ra da película Calle 54, de
Fernando Trueba; ou o disco
Triángulo, co contrabaixista
Anthony Jackson e o batería
Horacio “El Negro” Hernán-
dez. Entradas á venda (entre
15 e 12 euros) na billeteira
telefónica 986 110 500 ou en
www caixanova.es.

MISCHA MAISKY
E a Orquestra Filarmóni-
ca Turingia de Jena, baixo
a dirección de Terje Mik-
kelsen, ofrecerán un con-
certo o martes 14 ás 20:30
no C.C. Caixanova.

ELEFTHERIA
ARVANITAKI
O sábado 18 ás 22:30 a
cantante grega, que acaba
de publicar o seu novo dis-
co Live, vai dar un concer-
to no C.C. Caixanova. Un-
ha artista cun estilo de
canción que bebe tanto da
tradición como da contem-
poraneidade.

■ TEATRO

AS OBRAS COMPLETAS
DE W. SHAKESPEARE
Nesta obra, o espectador
experimenta un profundo
coñecemento e respecto ca-
ra a un dos maiores drama-
turgos de todos os tempos,
mais en clave de comedia e
parodia para chegar a todos
os públicos. A obra, escrita
por Adam Long, Daniel
Singer e Jess Winfieldd,
será representada o venres
10 ás 22:30 h. no C.C. Cai-
xanova.

¡FELIZ ANIVERSARIO!
Trátase do título dunha
obra de Adolfo Marsi-
llach, que a compañía Por-
ta Aberta vai representar
no C.C. Caixanovao sába-
do 11 ás 22:30.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

ANTONIO M. JANEIRO
A súa obra recente, com-
posta por óleos de pequeno
formato vai estar até o 27
de outubro na galería de ar-
te Arcana.

ANSELMO IGLESIAS
As súas obras estarán ex-
postas na sala Antón Rivas
Brionesaté o 12 de outubro.

VVilarilar
de Barriode Barrio
■ FESTAS

FESTA DA PATACA
O domingo 12 a vila promo-
cionará este produto da terra
coa celebración dunha festa.

VViveiriveir oo
■ TEATRO

O AMIGO
DE JOHN WAYNE
Da man de Ados teatroa
este xoves 9 no teatro Pas-
tor Díaz.

MatosinhosMatosinhos
■ MÚSICA

BONNIE PRINCE BILLY
Alcume de Will Oldham,
que vai tocar na sala Blá Blá,
concerto exclusivo en Euro-
pa, o venres 17, e no que vai
estar acompañado por Matt
Sweeney,guitarrista de Cha-
vez e habitual con Cat Power
ou Zwan. Oldham, tamén co-
ñecido como o bardo de
Louisville, é o máximo reno-
vador dos actuais  country,
folk e  blues norteameri-
canos. Percorreu un longo ca-
miño até chegar ao seu últi-
mo traballo Master and Ever-
yone,polo que foi aclamado
pola crítica e o público♦

SANTIROCK 2003
www.santirock.net

Páxina electrónica da edición de 2003 do
Santirock, que destas vai celebrarse no
Multiusos do Sar en Santiago de Com-
postela o 31 de outubro e o 1 de novem-
bro cun cartel que encabezan Suede e
Placebo. A páxina inclúe datos sobre o
prezo das entradas, lugares de venda (in-
cluídos en liña), guía rápida, aloxamento
e outros aspectos relevantes.♦
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■ Vendo camisetas negras de Nun-
ca Máis coa bandeira galega ou a
vasca; tamén insígnias. As camisitas
custan 15 euros, as insígnias 3. Soli-
citudes e información no 616 870 908
perguntando por Toni.

■ Libroteca21, catálogo de libros de
ocasión, especialidade en lingua e li-
teratura galegas, filoloxía e historia. In-
clúe, tamén, revistas e discos. Cosúl-
tanos en http: //es.geocities.com/libro-
teca21/index.html

■ Urxe venda de mobiliario com-
pleto dunha vivenda. Dous dormito-
rios, un salón, unha sala de estar, un
comedor e unha cociña. Antigos e de
boa calidade. Telf. 986 411 178; pre-
guntar por Ángel.

■ RST, grupo gay-lésbico (Raras So-
mos Todas), buscamos asociacións
para compartir local en Vigo. Telf.
655 996 742.

■ Coidado e compañía de persoas
enfermas, minusválidos e maiores
en Santiago. Telf. 981 503 240 (polas
noites).

■ En Vigo, aulas de acordeón, gaita
e guitarra, individuais e colectivas.
Espazo dedicado ao intercambio,
criatividade e potenzazón da música
en grupo. Telf. 986 415 666.

■ Para no ter que emigrar ás cana-
rias, busco traballo na Galiza: re-
partidor, peón, vendedor... calquer
cousa. Manuel 616 354 911.

■ Merco bicicleta estática de segun-
da man. Podedes chamar, á noitiña,
ao telf. 981 903 348, ou contactar con-
migo en salvadorouteiro@virgilio.it.

■ A Folha, fanzine de olladas con-
temporaneas desde os escombros
de confusión. Pídeo de balde ao apar-
tado 35, 27740, a Mariña (Lugo) ou en
billarda_gz@mixmail.com.

■ 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 Ribadeo,
en Tapia de Casariego, alúgase casa
nova de campo con xardín, grella pa-
ra asados, pista de baloncesto. Fins de
semana, de venres a domingo, 100 eu-
ros. 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 rela-
tos curtos baseados en historias aconte-
cidas na Terra de Ordes a partir do ano
de 1936. Represión, loita, cárcere, racio-
namento, desterro, medo... son algunhas
das palabras que se repiten nunha na-
rración directa e concisa. Prezo: 8 Euros
máis gastos de envío. Solicita un exem-
plar á Asociazón Cultural “Obradoiro de
Historia”. 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.

■ 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.

■ ¿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 turística en Mei-
ra (Lugo) , xunto ao nacemento do Mi-
ño, recén restaurada, 3 cuartos do-
bres con baño, cociña, calefacción e
10.000 m. de terreo. Fin de semana
ou temporada. Telefonos: 982 331
700 e 686 753 105; chamar ás noites
ou www distridido.com.

■ 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.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Overlook
tocará este
sábado 11
na Reserva

Rock de
VIGO.

Antonio
M. Janeiro
expón na
galería
Arcana de
VILAGARCÍA.



M.V.
Viviu  en distintas cidades, pe-
ro o seu é a terra ou mellor di-
to a pedra, a memoria da pe-
dra. Cuns toques de pintura,
Xulio Fuentes é capaz de con-
verter unha pedra nun ani-
mal. Agora expón a súa arte na
Casa da Torre de Redondela.

Parece que na pintura xa está
todo inventado.

Eu pinto pedras sobre todo, aín-
da que tamén traballo algo co óleo.

Pinta as pedras dos edifi-
cios?

Non, na miña pintura nin se-
quera existe a paisaxe urbana. Eu
inspírome na memoria da pedra.
Pinto as cousas como as vexo,
non como son. A pintura realista
non me motiva.

E que pinta nas pedras?
Non pinto cubos, nin fichas

de dominó como Ibarrola. Eu
trato de sacarlle algo despois do
traballo que xa fixo a erosión, o
aire, eu búscolle vida. Cando lle
encontro unha forma resáltolla.
Practico a litolatría que é a arte
de contemplar as pedras.

Ten dito que en cada pedra
busca un ollo.

Ese é o punto de partida. Para
min todas as pedras son seres, fa-
cianas ou animais. O outro día
apañei tres pedras no Pireneo ca-
talán. Alá onde vou sempre collo
algunha. A última vez que fun a
Altamira vin unha pedra que re-
presenta unha cabeza de cabalo.
Aproveitaron un orificio para fa-
cer o ollo e a partir del pintaron o
fuciño e o resto. Comprobei que o
que eu fago xa vén de moi atrás.

Desde cando se inspira na
natureza?

Cando era neno na aldea xa
buscaba formas nas manchas de
humidade das paredes. Igual que
hai quen as busca nas nubes ou
nas sombras.

Que tal se venden os seus
traballos?

A miña pintura non ten unha
saída doada. Un crítico díxome
que era excesivamente creativo.
Non sei. O que si estou é moi
comprometido coas miñas raíces,
aínda que na aldea vivín moi pou-
co tempo, as tempadas de vaca-
cións. Pero tiven contacto coa
xente, cos curmáns, aprendín moi-
to deles e observei os seus labo-
res. Agora vou facer un cadro do
porco de Santo Antonio, xa sabe,
aquel ao que lle daban de comer
todos os veciños da parroquia.

Por que rexeita traballar
coa paisaxe urbana?

Non me inspira.
Pero pintou os postes de

Quintela de Leirado. Son de ce-
mento e dalgún modo urbanos.

Foi para darlle vida e para di-
simular dalgún modo o horror.
Aquilo está inzado de postes e
cables por todos os sitios.

Gustáronlles aos veciños?
A reacción foi boa, aínda que

ao primeiro algúns tiñan medo
de que lle subise o recibo da luz.
Agora veñen de pedirme os de
Leiro que pinte nos seus postes
algo alegórico sobre o viño.

Sábese que ten entre mans
un gran proxecto: pintar a
ponte de Rande.

Para lavarlle a cara. Sería unha
obra de envergadura que precisa
dun apoio loxístico grande.

Vostede viviu en Vigo moi-
tos anos. Que lle parecen os
grafitis?

Estou de acordo, pero, como
en todo, é preciso respectar os
demais. Sempre hai sitios que se
poden mellorar e alegrar un pou-
co. É como pintar unha árbore se-
ca, porque non? É algo morto que
se recupera. Outro asunto é pintar
na casa do veciño ou nun local
comercial. O pintar ten que ser
unha mellora, non unha destru-
ción. O cemento si que hai que
pintalo, porque é antiestético.♦

Nº 1.099
Do 9 ao 15
de outubro
de 2003 Dan ganas de despren-

derse do plumífero e
poñer chilaba, de qui-

tar os zapatos e orar en direc-
ción á Meca (aínda que un
non rece), máis difícil se pre-
senta renunciar ao porco, pe-

ro, en todo caso, dan ganas
de visitar Bagdad, Damasco
e Granada e convivir cos
seus veciños arredor dun pla-
to de cuscús. Antes foran os
seres de ollos esgazados dos
arrozais de Da Nang e, máis

atrás aínda, os xudeus ale-
máns e os xudeus polacos.
Dan ganas de visitar tamén
as ruínas de Cuzco e home-
naxear a Atahualpa. Lean o
libro de Francisco Castro
Memorial do infortunio.♦
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Lembranza
FRAN ALONSO

Afinais dos 80 e prin-
cipios dos 90 tiven
a sorte de participar

activamente nunha desas
fermosas aventuras nas
que o propio xornalismo é
a esencia da liberdade. Ini-
cialmente como colabora-
dor e logo como redactor
de cultura e asesor lingüís-
tico, o Diario 16 de Gali-
cia, dirixido por Miguel
Boo, permitiume formar
parte dun equipo de profe-
sionais que fixeron un es-
forzo colectivo por crear,
desde o papel mediático
dun xornal, unha socieda-
de máis libre, máis cons-
ciente e máis xusta, esfor-
zo que, pasados os anos e
visto con perspectiva, é
preciso revalorizar. Á mar-
xe da situación de deterio-
ro laboral á que se viron
sometidos os traballadores
ao final da vida do xornal,
o Diario 16 de Galicia,
perversamente afogado
polo poder político (que
aínda é o mesmo), deu to-
da unha lección de inco-
rruptibilidade; ao tempo
que desvelaba as listas ne-
gras de xornalistas, aposta-
ba por un xornal galegui-
zado, buscando espacios
ata o daquela inéditos para
a lingua galega nun diario
(as seccións de Interna-
cional, Deportes ou Eco-
nomía). 

Un dos xornalistas que
formaba parte daquel
equipo foi Nano Cambei-
ro, delegado do xornal en
Lugo, persoa irreductible
que sempre conseguía
pintarnos o sorriso nos
beizos. Logo, Nano dei-
xou o Diario 16 e veu pa-
ra o Val Miñor, onde fun-
dou O Miñor, todo un
exemplo desa prensa co-
marcal en galego, impres-
cindible e vital, que o país
precisa, e onde tiven a
honra de colaborar gracias
ao seu convite xeneroso.
A dimensión humana de
Nano Cambeiro levouno
tamén a ser un dos funda-
dores do Instituto de Estu-
dios Miñoranos (IEM). E
niso andaba, ata que un
mal día chegou Enfermi-
dade e elixiuno a el para
acubillarse. Aínda non es-
quecín a súa voz trémula
falándome da doenza na
terraza dunha cafetería de
Panxón. E en 2001 a mor-
te levouno canda si.

Hai un ano, o IEM
creou un premio de xor-
nalismo, de obra referida
ao Val Miñor, que leva o
nome de Nano Cambeiro,
e X. L. Méndez Ferrín
acaba de resultar gañador
da primeira edición. Ago-
ra, este premio, que axuda
a manter viva a lembranza
de Nano entre todos os
que o quixemos, é unha
xusta homenaxe a quen
traballou incansablemente
pola dignificación da rea-
lidade en que viviu.♦

Ano XXVI.
IV Xeira.

Os reis de Galicia
Anselmo López Carreira

● Unha historia descoñecida narrada a través
dos seus principais protagonistas.

● Textos breves e amenos, magnificamente ilustrados e
ao día das últimas investigacións históricas.

● Unha obra de gran formato a toda cor,
en edición rústica e de luxo.

A NOSA TERRA

Xulio Fuentes
‘En cada pedra hai un ser vivo’

PACO VILABARROS




