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AS PROPOSTAS DEFRAGA NO DEBATE AUTONÓMICO
merecerían grandes titulares: administración única, pacto local, re-
forma da Constitución, diálogo... O problema xa non é que as leve
calcando unha a unha desde hai unha ducia de anos, porque un non
pode mudar de discurso todos os días, sobre todo con idéntico ce-
nario. O problema radica en que ninguén pode darlle crédito, por-
que Fraga non fixo nada para efectivizalas, levar á política prácti-
ca estes conceptos. Nin sequer o diálogo, que racha cando lle vén
en gaña e logo penaliza os desencontros de múltiples maneiras.
Pero semella que aos electores pouco lles importa, secadra por-
que ninguén foi capaz de explicarlles ao xeito que o autogober-
no ou o nacionalismo non son conceptos etéreos cos que enfei-
tarse nos discursos, senón realidades ligadas ao benestar econó-
mico, social e cultural dos galegos. Beiras intentouno unha vez
máis. Pero, seguramente, hai moitos cidadáns neste país que se
sentirán satisfeitos con que dentro de 12 anos, academos o 80% da
renta europea e o 90% da española. Unha realidade dramática que,
desta volta, foi expresada por Fraga como unha grande vitoria.♦

Un Papa mediático
para unha Igrexa estancada 

(Páx. 15)

A BELA OTERO
MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ

Premio Chano Piñeiro
de Historia Cinematográfica.

Un percorrido pola relación vital e
profesional da Bela Otero
co Cinema do seu tempo.
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que burlou
a censura
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Xesús Alonso
Montero fala
de Fraga e
da batalla de
Montevideo

(Páx. 29)

C
RI

ST
IN

A
 C

A
N

D
A

Ventura Pérez Mariño (PSdG-PSOE)
e Lois P. Castrillo (BNG) despois
da sinatura do pacto municipal
en Vigo, hai catro meses.



Non deberían pasar desapercibi-
das algunhas frases pronuncia-
das por Manuel Fraga nos pri-
meiros minutos do seu dircurso.
Por exemplo, despois de salien-
tar que os do seu partido non ad-
miten que lles dean “leccións de
galeguismo os que respaldan
irresponsabelmente aventuras
alleas”, o presidente da Xunta
apostilou o seguinte: “Desde Ga-
licia consideramos, sen embar-
go, que o impulso autonómico si
que é necesario. Refírome á apli-
cación da Administración Única
e a outras reformas que posibili-
tarían unha maior participación
das autonomías na política esta-
tal: Conferencia de Presidentes,
reforma do Senado e partici-
pación das Comunidades Autó-
nomas na Unión Europea”.

Fraga, aínda pensando que
este camiño presenta dificulta-
des, apuntou catro direccións
para percorrelo: impulso auto-
nómico, vertebración da unidade
europea, cooperación atlántica,
tanto co norte coma co sur, e
presenza en labores humanita-
rios e de cooperación solidaria.
“A reforma constitucional –rei-
terou– é necesaria e deberá fa-
cerse no momento oportuno e
desdramatizando esta primeira
revisión da Constitución”. Para
aprobar esta revisión constitu-
cional, expresou o cumprimento
de dúas condicións imprescindí-
beis: que as reformas se produ-
zan segundo o previsto na pro-
pia Constitución e que se abor-
den con idéntico ou maior con-
senso do que presidiu a elabora-
ción da Constitución de 1978.

Fraga, galeguista

Un Fraga especialmente preocu-
pado en citar varios galeguistas
históricos (Ramón Piñeiro, Rafa-

el Dieste, Valentín Paz Andrade)
serviuse esta vez dunha linguaxe
moi diferente á que acostuman
utilizar as altas esferas estatais
do seu propio partido. Falar de
que “as Españas pasaron, en ape-
nas dúas décadas e media, de ser
un dos estados máis centraliza-
dos de Europa a un modelo no
que as comunidades autónomas
gozan de maiores niveis de auto-
goberno que outras rexións de
países europeos” non é unha ma-
neira moi cercana á forma de fa-
lar de José María Aznar (repáre-
se no das Españas) nin ten nada

que ver coa defensa que o propio
Fraga facía da España única can-
do gobernaba con Franco. Neste
aspecto, Manuel Fraga é agora
mesmo moito máis autonomista
e, dende logo, moitismo maís ga-
leguista do que é o Partido Popu-
lar de Aznar e de Raxoi, e isto
viuse no debate sobre o estado
da autonomía.

Fraga foi ao Parlamento esta
vez disposto a tirar da manta en
materia de autonomismo e non
ocultou o que sabía sobre como
un dirixente da Unión do Centro
Democrático, José Pedro Pérez

Llorca, e outro do Partido Socia-
lista, Alfonso Guerra, “pactaron
rebaixar o teito autonómico gale-
go” durante o proceso estatutario
da autonomía galega.

Outro aspecto do seu discur-
so que merece atención é a pre-
senza dunha certa autocrítica,
aínda que sexa mínima: “Veño
observando –dixo–, dun tempo
a esta parte, que estamos dando
unha imaxe que non lle convén
a Galicia. Non será moito me-
llor debater e disentir, defender
cada quen as súas posturas, pero
nun clima de cordialidade, evi-

tando as crispacións e os com-
portamentos histriónicos? Té-
monos que convencer de que
Galicia e o galeguismo son tare-
fa de todos os galegos, non par-
celas exclusivas de ninguén. Pa-
ra algúns, aínda hoxe, fóra dos
seus postulados todo é submi-
sión ao centralismo, españolis-
mo entreguista, votantes sen cri-
terio, emigrantes comprados ou
utilización deturpada e oportu-
nista do galeguismo. E isto non
é así. Será bo para Galicia cam-
biar esta dinámica”.

Fraga anunciou estar dispos-
to a “establecer unhas mínimas
bases de entendemento para tra-
ballar unidos, con máis forza;
para fomentar unha maior con-
fianza nas institucións e na vida
política”.

No tocante á realidade con-
creta, Manuel Fraga salientou o
que non lle acredita a oposición:
un despegue industrial sen pre-
cedentes coa creación de 73.500
empregos nos sete últimos anos,
o fortalecemento do sector da
construción, un aumento da ter-
ceira parte dos empregados no
sector servizos, o descenso do
paro, a modernización da agri-
cultura, o forte crecemento da
poboación activa, etc. Segundo
el, “atravesamos unha era de
prosperidade” na que “Galicia
está demostrando a súa capaci-
dade económica, tanto en España
coma no resto de Europa”.

Lástima que, aínda así, as
previsións de Fraga só sitúan no
horizonte do 2015 a colocación
do PIB per capita de Galiza no
90 por cento da media española
en no 80 por cento da Unión Eu-
ropea. Segundo o seu propio
prognóstico, haberá que agardar
a ese ano para xerar o emprego
neto que sitúe a taxa de paro
arredor do 5 por cento.♦
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debate do estado da autonomía

O presidente da Xunta defende o impulso autonómico a través do Estatuto

A oposición esíxelle a Fraga que puxe
por aumentar o nivel de vida dos galegos

PERFECTO CONDE

Un Fraga revitalizado despois do seu recente paso pola man dos cardiólogos, apenas resistiu a andanada que
lle dedicaron os dous líderes da oposición, Xosé Manuel Beiras e Emilio Pérez Touriño no Parlamento. 

Manuel Fraga defendeu a súa xestión en emprego e infraestruturas. Á dereita, Mesa da Presidencia do Parlamento. PACO VILABARROS
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Vén da páxina anterior

debate do estado da autonomía

Non é esta a opinión que mostra-
ron o líder do PSOE, Emilio Pé-
rez Touriño, nin o do BNG, Xo-
sé Manuel Beiras. “O balance
destes dous últimos anos –mani-
festou Touriño– é dunha Galicia
minguante, que perdeu peso e
influencia no conxunto de Espa-
ña. Seguimos estancados en se-
gunda división porque perdemos
poboación, emprego, peso eco-
nómico e influencia política”.
“Vostedes falan do que fan –díxo
Beiras– só falan e só do que dis-
que falan. Pregúntanse algunha
vez que pensan, que sinten, que
padecen os cidadáns gobernados
por vostedes? Ou coidan voste-
des que os cidadáns só se expre-
san cando votan debidamente
aleccionados pola propaganda
que vostedes monopolizan?”

Segundo Pérez Touriño,
Fraga cometeu o erro de gober-
nar Galicia como se fose un pa-
zo da súa propiedade que poide-
se administrar ao seu antollo, e
tamén o erro de deixar que o seu
goberno caese na rutina, no
inmobilismo, na resignación, na
falta de iniciativa e na incapaci-
dade. O representante socialista
acusouno de dei-
xar ver “o concep-
to profundamente
degradado da de-
mocracia que im-
pera entre voste-
des” referíndose á
“ocultación e á
manipulación da
realidade, á utili-
zación sistemática
da mentira como
arma política para
enganar a xente a
través do uso in-
debido e manipu-
lado dos medios de comunica-
ción públicos, rebaixados á con-
dición de simples instrumentos
para a desinformación goberna-
mental”.

Touriño definiu o balance
dos dous últimos anos como
“unha lexislatura perdida”, e o
desta lexislatura como o de “un-
ha Galicia minguante que per-
deu peso e influencia no con-
xunto de España”. “Os catorce
anos transcorridos coa súa
maioría absoluta –díxolle a Fra-
ga– non poden ocultar o desas-

tre dos últimos dous anos. Se a
poboación galega non perdese
peso no conxunto español, nes-
tes últimos cinco anos teriamos
que ter 120.000 habitantes máis
dos que temos. Se o emprego
non perdese peso, teriamos que
ter 67.000 persoas máis ocupa-
das. Se os parados galegos non
fosen a cada paso unha parte
maior dos de España, deberia-
mos ter 15.000 parados menos.
A riqueza ou produción xerada
pola economía galega non só
non gaña senón que perde posi-
cións co resto de España. Voste-
de dinos que os presupostos me-
draron moito, pero medidos en
termos de investimento por ha-
bitante, depárannos un triste ba-
lance: débennos 430 millóns de
euros nos dous últimos anos.
Nin o ano que debería ser o da
recuperación despois da catás-
trofe do Prestige somos quen de
superar a media de investimen-
tos do Estado, quedando relega-
dos ao posto número 11 entre as
17 comunidades autónomas. Es-
paña acumula un crecemento do
26,4 por cento mentres Galicia
crece só un 20,8 por cento. Au-

menta, por tanto,
a diverxencia
con España, e
somos a única
comunidade au-
tónoma obxecti-
vo 1 que medrou
por debaixo da
media española.
En relación coa
Unión Europea,
Galicia converxe
a metade que a
media española,
sendo a segunda
pola cola no ran-

king das comunidades autóno-
mas. Das 195 rexións europeas,
Galicia ocupa o lugar 178. Esta-
mos entre as 17 rexións máis
atradas de Europa. Isto ocorre
sendo Galicia a segunda comu-
nidade de España que recibe
máis fondos europeos por habi-
tante. A súa política, señor Fra-
ga, ten fracasado estrepitosa-
mente no obxectivo central de
achegarnos e de homologarnos
co noso entorno. O país funcio-
na, pero o Goberno non. O país
funciona a pesar do Goberno”.♦

Touriño:
‘Estamos estancados
na segunda división’

‘A Xunta
manipula a TVG,
rebaixándoa
a simple
instrumento para
a desinformación
gobernamental”

PACO VILABARROS
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debate do estado da autonomía

Beiras, pola súa parte, non qui-
xo que Fraga se quedase sen ré-
plica aos seus anceios galeguis-
tas. “Se goberna vostede –díxo-
lle a Fraga– é tan só porque os
nosos devanceiros e nós loita-
mos durante século e medio po-
lo autogoberno de Galiza. Vos-
tedes non moveron un dedo nen
engadiron un grao de area á
construción deste edificio nin
dos seus alicerces na historia.
Vostedes, na historia de Galicia,
nunca bogaron, sempre ciaron.
Ou fixeron coma o cuco: puxe-
ron o ovo no niño do xílgaro
cantor ou da cotovía que se ele-
va no ar ao empardecer. Mais o
que non pode facer ningún in-
quilino dunha institución creada
para servir este país é servirse
dela para si mesmo ou ocupala
para pola ao servizo dos capri-
chos do poder central, das sen-
razóns do Estado ou do mortífe-
ro furor integrista do aznarismo:
E iso é o que vostedes levan fei-
to co Parlamento e o goberno
autónomo de Galiza.

E iso é tamén o que sobardou
a paciencia da cidadanía máis
consciente do noso pais, hai
agora exactamente un ano me-
nos tres semanas, e desencadeou

o abraiante exercicio de dignida-
de cívica e protesta democrática
que devolveu a Galiza a honra
que lle fora roubada polo poder
que vostedes detentan. E por
que? Porque nin
a colosal maqui-
naria de propa-
ganda faraónica
de Ramsés o
Grande foi capaz
de ocultar a ver-
dade das condi-
cións de existen-
cia da xente e
impedir a revolta
dos seus súbdi-
tos nas postrime-
rías do seu tirá-
nico goberno vi-
talicio. Nin a súa
maquinaria de
propaganda e
compra de silen-
cio puido coultar
por máis tempo
o balance de re-
sultados de tres
lustros de goberno nin, máis gra-
ve aínda, a súa deserción das
responsabilidades políticas con-
substanciais con institucións
creadas para defender os cida-
dáns galegos”.

Beiras tamén trazou o seu
mapa social da Galicia actual.
“Hai 25 anos –dixo– Galiza tiña
unha poboación ocupada total
superior ao millón cen mil per-

soas. Hoxe non
chega a esa cifra,
pese a terse recu-
perado despois de
caer por baixo do
millón a media-
dos dos noventa.
Hai 25 anos, as
actividades agra-
rias ocupaban da
orde das 600.000
persoas. Hoxe
apenas sobardan
as 100.000. A
pesca ocupaba
máis de 60.000;
hoxe non chegan
aos 30.000. Hai
25 anos, a indus-
tria ocupaba uns
220.000 traballa-
dores; hoxe está
por debaixo desa

cifra, pese a terse recuperado
con emprego precario da caída
que a mediados dos noventa a
puxera por debaixo dos 140.000.
Ao cabo de 25 anos de réxime
constitucional, as actividades

produtivas nas que se basea a
economía real de calquera país
ocupan, en Galiza, case medio
millón de traballadores menos
que ao comezo do período. É un
indicador elocuente da drástica
redución que padeceu en Galiza
a dimensión social dos peares de
toda economía moderna sólida”.

Galiza rural

Despois de establecer criterios
sobre economías atrasadas e
avanzadas, Xosé Manuel Beiras
salientou que “na segunda meta-
de dos noventa, pese que se agu-
diza o brutal descenso da poboa-
ción ocupada, a renda por labre-
go ocupado diminuíu en valores
absolutos. No só fican un de ca-
da cinco labregos que estaban
activos cando os meteron no pa-
raíso europeo, e un de cada catro
de cando vostede chegou aquí a
pedirlles o voto e resolverlles os
problemas, senón que os que fi-
can son cada vez máis pobres en
termos relativos e tamén en ci-
fras absolutas de ingresos de ca-
da un deles. E as previsións son
que esas tendencias van conti-
nuar, seguramente até que non
fique absolutamente ninguén na

actividade agraria e a Galiza ru-
ral sexa un absoluto deserto ver-
de e gris, porque o único que se
expande é o sector forestal, onde
inzan, propulsadas por vostedes,
as masas uniformes de coníferas
e eucaliptos, e os incendios, cla-
ro está. Van vostedes conseguir
que a Galiza rural retorne á fas-
quía anterior ao século XI, can-
do chegaron os frades bieitos do
Císter, inventaron o foro e puxe-
ron os servos a rozar as terras
que estaban a monte.”

Beiras tampouco pasou por
alto o acontecido coas industrias
leiteira e pesqueira: “Chegou
vostede –dixo dirixíndose a Fra-
ga–, non co Císter senón con ou-
tro instituto relixioso-operario, e
prometeu crear un grupo lácteo
galego, indispensábel para de-
senvolver un complexo agro-in-
dustrial análogo ao mar-indus-
trial que, na Galiza costeira, fora
o motor e o pulmón do único de-
senvolvemento económico poten-
te en todo o século XX. Mais de
seguida fixo vostede o contrario:
promover a ate financiar a apro-
piación sucesiva das industrias
lácteas xa existentes por trans-
nacionais foráneas. A primeira
víctima foi Larsa, regalada á
Unión Leiteira Normanda. Logo
fixeron o mesmo coa maioría
das restantes. Ultimamente tive-
ron o descaro de dicir que lles dá
igual de onde veñan os capitais
que as merquen, aínda que sexa
para desmantelar as plantas en-
vasadoras e transformadoras. No
que atinxe ao sector pesqueiro,
como o complexo mar-industrial
xa existía denantes da chegada
de vostede e non podía abortar o
seu nacemento, traballou a reo
para tentar rebentalo, esganar a
pesca costeira, despezar unha
flota tras outra, arruinar o maris-
queo, entregar a acuicultura ás
transnacionais norueguesas, to-
do antes de que chegase o Pres-
tigee sempre ás ordes de Madrid
coa servil obediencia dos seus
incompetentes conselleiros de
pesca, vendidos todos a Bruxe-
las. A última farsa foi a aproba-
ción hai un ano, nesta Cámara e
no marco do diálogo insitucio-
nal, dunha esixente posición ne-
gociadora galega fronte á refor-
ma pesqueira do comisario
Fischler, e digo farsa porque non
moveron un dedo para utilizala e
menos para defendela en Madrid
nin en Europa. O mesmo día que
inauguran moi runfantes a World
Fishing Exhibition en Vigo,
Bruxelas espulsa os pesqueiros
galegos da Nafo. Bruxelas cús-
pelles na faciana e vostedes rin-
lle a gracia. Iso si, permítense o
pitorreo de recomendarlles aos
mariñeiros das diversas flotas
mutiladas que emprendan activi-
dades de turismo rural, como se
non estivesen a facelo xa, a ra-
zón de vinte mil mozos por ano,
só que en Baleares, Canarias,
Catalunya e até Andorra. Voste-
des teñen unha relación cliente-
lar sadomasoquista coa Galiza
rural: é aí onde máis alta porcen-
taxe de votos carrexan, e é aí on-
de a súa política resulta máis
mortífera”.

Tampouco se quedou curto o
líder nacionalista cando criticou
a política demográfica da Xunta:

Beiras: ‘O PP ocupou o poder galego
para poñelo ao servizo de Madrid’

PACO VILABARROS

‘Van vostedes
conseguir
que a Galiza
rural retorne
á fasquía
anterior
ao século XI,
cando chegaron
os frades bieitos
do Císter”



289 propostas
de resolución
O bo goberno de Galicia non
vai fracasar por falta de propos-
tas de resolución presentadas
polos grupos parlamentarios:
153, o BNG; 76, o PP; e 60,
PSOE. En total, 289.

Os temas son tan variados
que van dende a lexislación
estatal sobre temas nos que Ga-
licia ten competencias até a de-
sestacionalización do turismo,
pasando pola internacionali-
zación das empresas galegas ou
cousas que Suárez Canal cuali-

ficou de “pintorescas” como a
plantación de frondosas no ca-
miño de Santiago.

Neste capítulo, o debate tamén
deu abondo de si. Suárez Canal, po-
lo BNG, e Ismael Rego, polo
PSOE, intercambiaron con Xoán
Casares, do PP, varias tandas de
descualficacións e acedas críticas
que fixeron que o presidente do
Parlamento, Xosé María García
Leira, suspendera a sesión durante
45 minutos para que os grupos bus-
casen posíbeis transaccións entre
distintas e numerosas propostas.
No momento de pechar esta edi-
ción, perto das dez da noite do mér-
cores, aínda non rematara a longuí-
sima votación correspondente.♦

Xoán Casares,
ocorrente
Xoán Casares, un dos “cachorros”
aprendices de bruxo do PP, quixo
ter o seu minuto de gloria na sesión
do mércores e xogou mesmo a ser
ocorrente. Dirixiuse a Ismael Re-
go, do PSOE, mediante o seguinte
chasco: “Eu, que son afeccionado
aos deportes de motor, non por mi-
noritarios menos importantes, dirí-
alle que vostedes parece como se
fichasen en Vigo un piloto de ca-
rreiras estranxeiro que, cando che-
gou á primeira curva, non soubo
levar o volante e tirou recto”.♦
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debate do estado da autonomía
“Que política de reactivación
demográfica fan vostedes?
–preguntoulle a Fraga–. Mon-
sergas de moralina hipócrita pa-
ra os mozos, ningún plano de
emprego para eles, precariza-
ción exorbitante, ruína da eco-
nomía agraria e pesqueira, e un
aguinaldo anual para a declara-
ción da renda das parellas que
se aventuran a ter fillos pese a
todo. Neste asunto, a súa hipo-
crisía política raia na criminali-
dade social”.

Realmente, Beiras pintoulle
a Fraga un panorama devasta-
dor: “Á vista dos
fenómenos que
veño de exami-
nar, a compren-
sión do problema
social que temos
diante non é difí-
cil: Unha base
produtiva some-
tida durante 25
anos á mutila-
ción progresiva
de sectores estra-
téxicos, sen ex-
pansión correla-
tiva doutros seg-
mentos da eco-
nomía real que
absorban os efec-
tivos: nesas con-
dicións, non po-
de haber desenvolvemento eco-
nómico propiamente dito. Unha
demografía cada vez máis en-
vellecida, onde por tanto a po-
boación activa ten que soster
unha masa crecente de poboa-
ción non produtiva e por riba
exánime en crecemento vexeta-
tivo. Combinando isto co ante-
rior, resólvese en rebrote da
emigración e péchase o fatídico
círculo vicioso”.

Políticas regresivas

Tanto como Emilio Pérez Tou-
riño, Xosé Manuel Beiras fixo
fincapé na realidade de que Ga-
licia diverxe, en ver de conver-
xer, nas súas relacións co esta-
do e coa Unión Europea: “A re-
alidade di que Galicia diverxe,
e as análises científicas máis
solventes póñeno en evidencia.
Un estudo que abranxe os sécu-
los XIX e XX clasifica a evolu-
ción das actuais comunidades
autónomas en cinco grupos: di-
námicas, estacionarias, en rápi-
da transformación, atrasadas
pero en expansión, e regresi-
vas. Galiza está no grupo das
regresivas, na compaña de ou-
tras catro (Extremadura, Astu-
rias, Castela-León e Canta-
bria). Outro estudo das desi-
gualdades económicas rexio-
nais entre 1.700 e 2.000 diag-
nostica Galicia deste xeito:
persistencia do atraso, rexión
regresiva cara ao inmediato fu-
turo e situación –con Castela-
León e Extremadura– no peor
dos mundos posíbeis dentro do
contexto español. Finalmente,
o informe sobre o mercado de
traballo na Unión Europea
2000 clasifica as rexións euro-
peas en cinco grupos. Galicia
figura no quinto, que abranxe
unicamente o 6 por cento da
poboación europea. Isto des-
pois de dezasete anos de inte-

gración de Galicia en Europa,
con autonomía política dentro
do Estado, presidida por voste-
de durante catorce deses deza-
sete anos”.

Posto a rebater, o líder na-
cionalista tamén lle discutiu a
Fraga o seu cacareado incre-
mento do investimento destina-
do a Galicia. Véxase a análise
que fixo Beiras: “Vostedes pu-
blicitan que a Galicia lle desti-
nan un 49 por cento do aumen-
to dos investimentos estatais
para o ano 2004. Primeira falsi-
dade. Porque os presupostos de

investimentos do
Estado teñen tres
partes. Primeira:
os investimentos
que fan os Mi-
nisterios. Segun-
da: os que fan a
Seguridades So-
cial e os Orga-
nismos Autóno-
mos. Terceira: os
que fan as em-
presas públicas.
A primeira, a dos
Ministerios, só
representa un
tercio dos inves-
timentos totais
do Estado. Nesa
é na que se desti-
na a Galiza o 49

por cento de aumento. A segun-
da representa unha décima par-
te, e nesa a participación de Ga-
liza é irrelevante. A suma da
primeira e a segunda forman os
chamados presupostos consoli-
dados, pero que non chegan á
metade dos investimentos to-
tais. Nesa suma o aumento para
Galiza é do 34 por cento. E a
terceira parte, a das empresas
públicas, representa máis da
metade dos investimentos totais
do Estado, e medran case cinco
veces máis que os investimen-
tos dos Ministerios. Nesa parte
das empresas públicas só lle to-
ca a Galiza a vixésima parte do
aumento (5,5 por cento). Por
tanto, a participación de Galiza
no aumento dos investimentos
estatais é só do 12 por cento, e
non o que vostedes din”.

E Beiras aínda continuou:
“Vostedes ocultan o dato máis
revelador: que no 2004, con au-
mento e todo, o goberno central
só vai investir en Galiza menos
do 5 por cento do que investirá
en todo o Estado, mentres que a
poboación galega representa
perto do 7 por cento da estatal.
Noutras verbas, aínda cos agui-
naldos de Raxoi, o Estado vai
investir por cada cidadán gale-
go menos que por cada español.
Esa é a xenerosa solidariedade
constitucional do seu grupo
amigo, esa é a discriminación
positiva coa Galiza subdesen-
volvida e ennegrecida polo cha-
papote.”

Para rematar, Xosé Manuel
Beiras dirixiuse a Manuel Fra-
ga con estas palabras: “Descul-
pe, mais xa non podo crer en
vostede: tivo demasiadas opor-
tunidades de gañar credibilida-
de e estragounas todas. Vostede
negou a Galicia polo menos
trinta e tres, tantas como anos
tiña Cristo cando o crucificaron
os fariseos”.♦

‘Teñen unha
relación clientelar
sadomasoquista
coa Galiza rural:
é aí, onde máis alta
porcentaxe
de votos carrexan,
onde a súa
política resulta
máis mortífera”

Pérez Varela, abouxado. Se o mellor xordo é o que non quere escoitar, o grande abou-
xado da Xunta é Xesús Pérez Varela, conselleiro de Cultura e “afillado” político de Fraga. Durante todo o tem-
po que estivo falando Xosé Manuel Beiras, e gran parte do consumido por Ismael Rego, o ex director do xor-
nal progolpista El Imparcial, non parou de ler La Voz de Galicia, El Correo Gallegoe algún periodico depor-
tivo. O responsábel da cultura oficial debe andar interesado nos businessporque repasou con detalle as páxi-
nas “salmón” de algún dos xornais que levou o hemiciclo o martes pasado. Que negocios andará buscando?♦

P. VILABARROS

Fraga e Beiras, no diván. Xosé Manuel Beiras e Manuel Fraga intercambiaron
algún detalle persoal durante o debate. Só eles dous saben con certeza todo o contido das mensaxes en-
trecruzadas con palabras de respecto e mesmo de admiración que se dirixiron dende as súas respectivas
cabezas ben anobladas polos coñecementos, tratándose mutuamente de “profesor” e “catedrático” ou mo-
dulando as palabras con ton amábel que destacou na árida dialéctica de todo o resto do debate. “A única
alianza política que ten o BNG –díxolle Beiras ao seu interlocutor– é co pobo galego, coa cidadanía ga-
lega. Colaboramos cos que pensamos que van respectar o noso compromiso cos nosos postulados. Se lo-
go nos poñen na disxuntiva de manter esa colaboración ou manter ese compromiso, entón rompemos,
por lealdade cos cidadáns”. Estiveron Fraga e Beiras, nese momento, mandándose recados persoais?♦

P. VILABARROS



Aaprobación da Lei orgánica de Uni-
versidades (LOU) en decembro de
2001, tras unha contestada e fulgu-

rante tramitación parlamentaria, debía ser se-
guida por un desenvolvemento normativo no
que, tanto o Estado como as comunidades
autónomas e as propias universidades, no
marco das súas competencias, completasen
as previsións da LOU.  Galicia, lonxe de asu-
mir a importancia que ten o sistema universi-
tario para o progreso económico e social do
país, sitúase, unha vez máis na retagarda.
Nunha sociedade baseada no coñecemento e
tendo en conta os retos derivados do proceso
de creación do espazo europeo de ensino su-
perior; a necesidade de incrementar os gastos
en I+D para garantir o progreso técnico, eco-
nómico e social; e as crecentes demandas
formativas dos cidadáns ao longo de toda a
súa vida, a Xunta de Galicia debería aprovei-
tar o momento de cambio normativo para fa-
cer unha clara aposta pola Universidade pú-
blica como motor de crecemento.

Nada máis lonxe das súas intencións, fu-
xindo como gato escaldado de calquera norma
que puidese implicar unha aposta presuposta-
ria polo ensino superior universitario, a Xunta
de Galicia limi-
touse a impulsar
a aprobación par-
lamentaria dunha
normativa frag-
mentaria e cen-
trada nos elemen-
tos de control po-
lítico da Univer-
sidade. A descon-
fianza e afán de
control das uni-
versidades levou
á aprobación das
Leis dos Conse-
llos Sociais e do
Consello Univer-
sitario de Galicia
que, desde unha
visión reducio-
nista e provincia-
na, en vez de cre-
ar verdadeiros
ámbitos de parti-
cipación da so-
ciedade no servi-
zo público uni-
versitario afianzan unha concepción miope da
participación social como confirma o nome-
amento dos presidentes dos consellos sociais
que, de forma aberrante, inclúen cargos elec-
tos do Partido Popular. Pero a estreitez de mi-
ras vai más alá. A Xunta aprobou un Decreto
de profesorado contratado moi imperfecto
tecnicamente e que non aborda as principais
interrogantes que deixaba abertas a LOU e
que noutros lados, como Cataluña, son ob-
xecto de medidas autonómicas claras dese-

ñadas en colaboración coas universidades.
A renuncia a formular unha política propia

de Universidades ademais dos imperdoables
efectos que terá no futuro desenvolvemento
de Galicia ten como un elemento central esa
vontade de controlar politicamente a universi-
dade xunto a unha máis que demostrada in-

competencia técnica
por parte das autorida-
des educativas. O últi-
mo chanzo desa pro-
gresión pode ser apre-
zado nos informes de
legalidade da Comuni-
dade Autónoma aos
que deben someterse os
Estatutos das Universi-
dades como norma má-
xima da que se poden
dotar estas últimas.
Descoñecendo a reite-
rada doutrina do Tribu-
nal Constitucional e do
Tr ibunal  Supremo
(STC 26/1987, STC
55/1989) sobre cal é a
extensión dese control
de legalidade, que se li-
mita a contrastar o
axuste á legalidade vi-
xente das normas uni-
versitarias e que non
pode implicar un con-
trol de oportunidade,
nin sequera un control
de carácter meramente
técnico dirixido a per-
feccionar a norma esta-
tutaria, a Xunta permí-
tese invadir a autono-
mía universitaria pro-
poñendo cambios de
simple mellora ou de
pura oportunidade. A
Xunta primeiro renun-

cia a facer unha norma xeral de Universidades
na que debería enmarcarse o exercicio da ca-
pacidade normativa por parte das universida-
des e, posteriormente, pretende que as univer-
sidades renuncien ás súas propias opcións
normativas intentando impoñer cambios que
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Hai que deixarse de
prexuízos e recoñecer
que, na era da imaxe,
non está mal que un
actor seña presidente.
Schwarzenegger,
novo gobernador de
California, pode
facelo tan ben coma
outro republicano
calquera e comunica
mellor. Así que,
adaptando a política
ás condicións
cinematográficas de
cada país, chegou o
momento de
reivindicar con forza:
Santiago Segura,
ministro de cultura!

O estadio de
Balaidos ferveu de
aplausos cos goles do
Madrid. Cabe
deducir, primeiro, que
os futboleiros que lle
esixen a Pérez Mariño
que o concello pague
as reformas do
estadio son, nunha
boa parte, os mesmos
que se mostraron
entusiastas do
Madrid. Do que se
pode deducir,
segundo, que sería
mellor que lle pedisen
directamente ao
concello cartos para a
mellora do Bernabéu.
E terceiro. Nese caso,
quizá o alcalde de
Vigo, que padece de
madrileñite, optase
por cambiar de
postura,
concedéndolle os
diñeiros dos vigueses
ao equipo de
Florentino (que
ademais é
construtor).

Ventura Pérez
Mariño é o alcalde
independente dun
partido en minoría
dirixido por unha

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Xunta e universidades:
esquecemento e control

político
ALBA NOGUEIRA

O goberno decidiu prescindir dunha política propia de Uni-
versidades. Prefire controlar estas institucións, invadindo a
súa autonomía e esquecendo as súas necesidades básicas.

‘A Xunta
debería

aproveitar
o momento
de cambio

normativo para
facer unha clara

aposta pola
Universidade
pública como

motor de
crecemento”

Cartas

Representantes
do pobo?

O luns 20 de outubro, arredor das
dez da mañá, persoámonos a mi-
ña muller e máis eu na Casa do
Concello de Sober preguntando
uns datos da empresa adxudicata-
ria do saneamento da parroquia
de Anllo, que eu xa tratara de
averiguar varias veces por teléfo-
no dende Vigo, respostándome a
funcionaria que me atendeu, un-
has veces, que ninguén sabía, ou-
tras, que non estaba a alcaldesa, e
por acabar, que lles dera o meu
número do teléfono que xa me
chamarían eles dándome os datos
que eu precisaba, que non era ou-
tra cousa, que a razón social da
mentada empresa, a falta do obri-
gado cartel informativo destes
datos no emprazamento da obra.

Ben, como da Casa do Conce-

llo non chamaron, é polo que non
atopamos persoalmente falando
cunha funcionaria para que nos
facilitase os datos que precisa-
mos, respostándonos esta funcio-
naría en castelán, “que ellas no
sabían nada, que la señora Alcal-
desa no estaba, que viniéramos
en otro momento”. Entón pregun-
teilles eu, que era o que facían alí,
entón a funcionaria que nos aten-
día, visibelmente alterada, dinos
“no se muevan de aquí, que voy
avisar a un concelleiro”. Ó pou-
co, moi alta que resultou ser a al-
caldesa. Díxonos que nos com-
portaramos de mala maneira coa
súa funcionaria e ameazounos
con chamar a Garda Civil, entre o
noso desconcerto. Logo de se cal-
mar, explicoume que para saber
quen contratara a obra debía diri-
xirme á Deputación. 

Despois disto, fixen a con-
sulta a través do meu móbil, so-

lucionando en menos de dous
minutos o problema que alí nos
levou. Despois disto, saímos de
alí, verdadeiramente tristes e
avergoñados da clase de xente
que temos para resolver os no-
sos problemas, que nin siquera
falan o seu propio idioma, que é
o galego.

Queremos deixar claro, que á
parte da ignorancia destas perso-
as, son ineptas para o posto que
ocupan, e os votantes deste con-
cello deben ter en conta este tipo
de cousas nas próximas elec-
cións e saiban elixir uns verda-
deiros representantes que sintan
que os problemas dos seus veci-
ños son os seus propios proble-
mas, e que a Casa do Concello é
a casa de todos nós, que nós
mesmos sintamos que é a nosa
casa, non a casa da  alcaldesa.♦

MARIO FERNÁNDEZ
(VIGO)

Ollo cos conversos
O relevo é lei de vida. E ao BNG
tamén semella que lle chegou a
súa hora, e son, os non naciona-
listas, por non dicir os inimigos,
os que máis opinan sobre os mé-
ritos dun ou doutro candidato,
tendenciosamente claro está.

Levo vencellado ao nacionalis-
mo dende os 13 anos, podería amo-
sar un currículo de represión, mar-
xinación, e outras consecuencias da
miña militancia, interminábel, máis
non se trata de falar de min, senón
do proceso interno do BNG.

Os éxitos electorais do Bloque
fixeron que moitos se reformula-
sen a súa existencia como forza
“nacionalista”. Uns optaron por
desaparecer, outros, máis ambicio-
sos, por integrarse no seo da Fron-
te, en aras dun “pedigreeintachá-
bel de nacionalista e de loitador po-
la unidade de todos”, ha, ha! O lon-

Continúa na páxina seguinte

ANA PILLADO



Parece mentira que un país coma a Suí-
za, que sempre acostuma ocupar un dos
primeiros postos nos estudos de países

máis ricos ou en calidade de vida, etc., tamén
tivese no pasado emigrantes que saían fóra
buscando unha mellor vida. En realidade, a
riqueza do país helvético non data desde
sempre. Se nos remontamos ao século XIX
topámonos cunha situación realmente pobre
onde o desemprego, a fame e a miseria xene-
ralizada empurraban os, naquel tempo,
maioritariamente campesiños ao exilio. Con-
cretamente, hai que buscar a causa tanto nos
efectos da Revolución Industrial, que desqui-
ciou a organización da Suíza, por aquel entón
altamente ruralizada, como noutras causas
naturais como poden ser as malas colleitas.
Incluso está documentado que na primeira
metade dese século o tzar de Rusia contri-
buíu con diñeiro para axudar os suizos. Cal-
cúlase que ao longo de cen anos saíron unhas
500 mil persoas do país helvético, que conta-

ba con aproximadamente tres millóns de ha-
bitantes, resultando unha taxa migratoria sig-
nificativa. A maior parte dirixíase ao conti-
nente americano, algúns a Oceanía, outros
permanecían en Europa.

Xa no século XX prodúcese un cambio
nesa corrente migratoria. Suíza deixa de ser
un país de emigración e convértese en recep-
tora de cidadáns doutros países, entre eles
moitos galegos. A pesar da experiencia pasa-
da, os suízos trataron os novos inmigrantes
dun xeito que se podería definir de moitas
formas menos exemplar. Todo isto queda re-
flectido nunha exposición organizada polo
Museo Histórico de Lausana, na Suíza fran-
cófona, que dá mostra deste fenómeno e pre-
tende ao mesmo tempo enlazar as testemuñas
daqueles emigrantes suízos do século XIX
coas expresións dos inmigrantes máis recen-
tes cara ao país helvético. O feito de ter que
cruzar as fronteiras do país propio en busca
dunha mellor vida crea unha irmandade na
calidade de emigrantes. Poderiamos case
atrevernos a falar dunha “universalidade” da
experiencia da migración. Non embargante,
está suficientemente constatado que os paí-
ses que viviron a emigración por razóns de
pobreza, ao convertérense en países de inmi-
gración, pasan a ter unha comprensión moi
limitada neste sentido. Parecería que se per-
deu a memoria do que eses mesmos países
viviron en carne propia. Así, as humillacións,
miseria e malos tratos que tiveron que afron-
tar todos aqueles emigrantes suízos no pasa-
do non serviron para darlles unha mellor aco-
llida aos inmigrantes italianos, españois, iu-
goslavos e, na actualidade, suramericanos.

Finalmente cabería recordar que, así co-
mo no caso da Suíza, tamén España se en-
fronta a unha situación parecida coa actual
afluencia de inmigrantes. As autoridades e a
sociedade en xeral deberían considerar  a re-
percusión deste fenómeno, tendo en conta
que a contribución positiva, por exemplo ao
atrasar o envellecemento da poboación, pre-
valece sobre os efectos negativos. Non deixe-
mos que tamén a nosa memoria se esvaeza.♦
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xestora. O que se
chama un individuo
con autoridade.

A cadea M-80 Radio
fai unha poxa de
“chapapote con arte”.
Un éxito en Madrid.
Actores, cantantes e
políticos dan os seus
primeiros pasos na
linguaxe escultórica e
solidarízanse cos
galegos. En Vigo
(locais de Caixanova)
inaugúrase unha
exposición de arte
africana. Teñen algo
que ver os dous
acontecementos?
Simple asociación de
ideas? O fluxo da
consciencia
joyciano?

O 45% dos
bolivianos son indios
e un 30% mestizos.
O presidente era
branco, educado nos
EE UU. Non só non
falaba quechua nin
aimara, senón que
tiña dificultades co
castelán. O seu era o
inglés. Logo da
revolta fuxiu do país
nun helicóptero das
Forzas Armadas
norteamericanas. Ai!
Colonización, que
palabra tan
necesaria es!

Á beatificación da
nai Teresa de Calcuta
foron convidados tres
mil pobres. Como os
escollerían?
Pagáronlles o billete de
avión até Roma? Que
fixeron con eles unha
vez rematado o acto?
Na India criticaron os
católicos por “converter
en milagre unha
superstición”. Pero, que
é un milagre, máis que
unha superstición en
mans de alguén con
poder? Igual que unha
lingua é un dialecto
con Estado e
televisión.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

go da súa mudábel existencia o seu
modus vivendifoi sempre o acoso
ao BNG, a crítica á súa estrutura
frontista á que alcumaba de tercei-
romundista e marxinal. O seu culto
á personalidade levouno de fracaso
en fracaso, mudando de nome con
cada derrota. Até que pactou co es-
pañolismo oportunista e se suici-
dou. Xa non enganaba a ninguén,
entón, un retiro estratéxico para
voltar coma o fillo pródigo, ha, ha!
Os seus méritos: anos de acoso ao
nacionalismo e o sindicalismo ga-
lego, tentar soterrar o pensamento
de Castelao sepultando os seus res-
tos en Bonaval, etc., etc.

Camilo foi un deses oportu-
nistas que fixo que moitos que
con anos de militancia as costas
na barricada do nacionalismo ga-
lego real, o do Bloque, nos retirá-
semos de filiación, que non de mi-
litancia, polo que coido nos asiste
o dereito a opinar sobre a persoa

que pode levar o BNG a presidir
un goberno na Xunta, ou ao suici-
dio do nacionalismo galego.

Somos moitos os que botamos
a faltar outro candidato, semella
que non é democrático que a forza
maioritaria da fronte poida propor
ou apoiar unha persoa para repre-
sentarnos, segundo os ‘dedocrá-
tas’ de toda a vida que casualmen-
te apoian o converso de pedigree.

Foi Quin un camarada co que
compartín moitas loitas. Lémbroo
nas duras e nas maduras, sempre
consecuente co seu pensar e fiel a
Galiza, molestanme algúns opor-
tunistas que se apuntan a cabalo
gañador inda que están a anos luz
de teoría e de praxe, del e do que
representa. Máis agardo que a
maioria dos bloqueiros estean cos
seus de sempre e saiban ver os
conversos oportunistas.♦

FREDERICO L. SANTALLA
(LIRES, CEE)

Suíza tamén tivo
emigrantes

ROCÍO IGNACIO RIAL

O resultado electoral do 19 de outubro na Confederación Hel-
vética lembra a máxima de que cómpre coñecer o pasado para
encarar o futuro. No século XIX saíron dos diferentes cantóns
medio millón de persoas, nunha diáspora nunca ben contada.

Xosé Lois

violarían o entendemento da autonomía
universitaria que realiza o noso ordena-
mento xurídico.

O peor de todo este afán de control po-
lítico, de renuncia a unha política decidida
de apoio á Universidade e de falta de capa-
cidade técnica, é que a Xunta acaba suxe-
ríndolles ás universidades que eliminen dos
seus estatutos preceptos non só claramente
legais senón avalados por numerosa xuris-
prudencia e amplamente asumidos como
valores colectivos da nosa sociedade. A
Xunta, con competencias en materia de
normalización lingüística suxírelle á Uni-
versidade de Santiago eliminar o apoio aos
dereitos lingüísticos dos estudantes galego-
falantes mediante a posible creación dal-
gunhas prazas de profesorado con perfil
lingüístico para cubrir a practicamente ine-
xistente oferta de docencia en galego por
un “perigo de discriminación por razón de
lingua”. Ou propón que se elimine a decla-
ración de non promover investigacións con
fins bélicos. Ou indica que en moitos pre-
ceptos debe incluír o apéndice “de acordo
coa lexislación que sexa de aplicación” co-
mo se a Universidade fose unha Adminis-
tración á que se eximise do sometemento
ao ordenamento xurídico tal e como esta-
belece o art. 103 da Constitución e hoube-
ra que recordarllo. En definitiva, se os en-
cargados de controlar a legalidade vixente
a descoñecen ou actúan movidos pola des-
confianza e non pola vontade de mellorar
un servizo público fundamental nunha so-
ciedade moderna ¿en que mans estamos?♦

ALBA NOGUEIRA é profesora de Dereito
Administrativo na USC.

Vén da páxina anterior

Á memoria de Jordi Doménech, poeta
A madrugada do pasado domingo 19 morría en Sabadell aos 62 anos o
poeta Jordi Domènech. Malia o seu nome non diga nada á maioría dos
que lean esta “necrolóxica”, digamos que o seu primeiro libro, Un poe-
ma en dez anacos(1974), foi editado en versión bilingüe, con tradución
de Basilio Losada, por Ediciós do Castro. Tardou dez anos en publicar
outro libro de poemas, o extraordinario, En comptes de la revolució; li-
bro no que, ás agachadelas, aparecían –logo citados no colofón– un im-
portante número de poetas galegos. Despois deste segundo libro, dez
anos máis de silencio e o estourido criativo: La llei del parèntesi(1994),
Història de la arquitectura(1995), Alba Patralia (1995), Xilupapus
(1999) Vine, Venusvenècia, a l’aigua(2000) e Amb sense(2002), nunha
liña poética ascendente que a morte quebrou. Mais vén Jordi Domènech
a estas páxinas pola súa relación coa poesía galega. Durante anos, cada
nadal, e outras datas, enviaba aos seus amigos poemas traducidos, do ita-
lián, do portugués, do galego (Méndez Ferrin, Xavier Seoane, Avendaño,
Romón, Reixa, os seus amigos López Casanova, García Bodaño, Ber-
nardino Graña...), e en 1993 traduciu –unha máis que excelente versión–
para a colección “Poesia universal del segle XX”, de Edicions 62, Her-
ba aquí o allà, de Álvaro Cunqueiro. Talvez un día se recollan en volu-
me todas as súas versiòns –silenciosas– de poetas galegos. Xa os seus
amigos galegos non poderán falar máis con el, disfrutar do seu fino sen-
tido da ironía, da súa sensibilidade, da súa humanidade, do seu amor po-
los xogos de palabras. Morreu novo, mais estamos seguros que morreu
tranquilo: sabía gastar todas as enerxías que nos entrega a vida.♦

X.G.G.



Madrid para
portugueses
O portugués Jornal de Noti-
cias(19 de outubro) publica
a toda páxina un anuncio ti-
tulado “Madrid marca”, su-
fragado polo concello da
capital e a Delegación de
Turismo español. O texto
do reclamo di así: “O co-
ração de Espanha chama-se
Madrid. E é aquí, em pleno
centro, que encontra o mel-
hor de cada recanto de Es-
panha. Venha apreciar a sua
espléndida gastronomia re-
gional ou as suas famosas
tapas –variados e deliciosos
petiscos que se partilham
entre amigos. Madrid é um-
ha cidade viva e aberta onde
a vida nocturna se prolonga
até de madrugada. Bemvin-
do à cidade que nunca dor-
me”. O texto aparece ilus-
trado  coa imaxe dunha ra-
pariga de pelo curto e o tra-
dicional escarvadentes nun
lado da boca.♦

Nogueira,
garantía
democrática
Camilo Nogueira no diario
Atlántico (19 de outubro).
“Desde que anunciou a súa
candidatura sentiuse decep-
cionado por alguén?”, pre-
gúntalle o xornalista. “Non,
que va!” Responde o euro-
deputado. “Cando me pre-
sentei e se impuxo a idea
dos avais, que é un invento
novidoso, moita xente pen-
saba que non podería con-
seguir 300 avais, pero con-
seguímolos e multiplicá-
molos por dous. Eu noto
moita simpatía. No BNG,
sobre todo, hai simpatía
porque existen 2 candida-
tos. Se non chego a presen-
tarme eu seriamos como o
PP e Quintana aparecería
como un candidato desig-
nado, o cal sería negativo
para a imaxe do BNG”.♦

Cando Pérez
Mariño pediu
a dimisión
de González
Hemeroteca, ano 1995. Ven-
tura Pérez Mariño, deputado
independente baixo as siglas
do PSOE, pide o cese de Fe-
lipe González e o nome-
amento doutro socialista co-

mo presidente. Ao non ser
aceptada a súa esixencia pre-
senta a dimisión. A ministra
Cristina Alberdi cualifica a
Pérez Mariño de “inmoral e
ególatra”. O diario El Mun-
do, moi enfrontado aos so-
cialistas, cualifica, a Ventura
Pérez Mariño, nun editorial,
de “cidadán exemplar”.♦

O alcalde
de Vigo quixo
romper o pacto
‘o primeiro día’
Faro de Vigo. Domingo 19 de
outubro. Ventura Pérez Ma-
riño declara: “Tiven pacien-
cia de máis, debín romper o
pacto o primeiro día”. Apo-
pular Corina Porro pregún-
tase ao día seguinte: “Que pa-
sou o primeiro día para rom-
per a coalición? Que o BNG
non foi xunto co PSOE a sau-
dar os funcionarios?”♦
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Bulleiro
BIEITO IGLESIAS

Pésimas noticias. O PSOE ten en Citroën-sur-Mer un alcaide ra-
belo (fol de veneno) que te cesa por menos de nada. Fraga, o
Grande Temoeiro (que non Tomoeiro, como grallaron aquí, nes-

ta columna, as pegas da semana pasada), insinúa mociós de censura e
alégrase coas desavenzas da oposición, porque axudan a establecer
na Galiza un Reich Milenario. A próxima asamblea nacionalista pare-
ce querer perpetuar o estreitizo réxime de clausura: un mandadeiro
que sae a tratar co mundo –queiras que non cómpre vivir no século–
e un abade ó que se lle debe obediencia intramuros. Cámbiase de
mandadeiro segundo o semblante do tempo (dona de sotaque arxenti-
no; suxeito de finas maos pintadas por Leonardo da Vinci; pianista;
home novo sen atributos) mentres no interior monástico sentencian:
Todo é bo pró convento. Resta o consolo dos premios a Susana
Fortes e Suso de Toro, labios carnudos e perenne adolescencia, dúas
presencias reais coas que coincidín na estudiantina compostelana dos
setenta. Vai alá unha longa restra de anos e –explicábao Villalaín hai
sete días nestas mesmas páxinas– un empeza a pensar na idade
provecta. É lamentable que en país senil como o noso, a xente coren-
tona arrastre xa a vellice do Padre Eterno. Habemos ser vellos bos,
aceptando flegmaticamente as cousas da vida (todo canto existe é ra-
cional), ou rabudos anciaos adoradores de Némesis, deusa da xustiza
pero tamén da vinganza. Sempre queda o recurso á frase lapidaria, ó
epitafio coas cariñosas palabras proferidas polo pistoleiro William
Manny –mascarita de Clint Eastwood en Sen perdón– naquela cane-
lla do Oeste, entre o bulleiro amasado polos cascos dos cabalos:
“¡Volverei, fillos dun can!”♦

Un Espía no Reino de Galicia

O Santo Octopus
MANUEL RIVAS

Na Enciclopedia Británica non se di nada do San Froilán pero
fálase con moito agarimo do seu mellor colega, o Santo Oc-
topus (non confundir co Santo Opus). Dise, por exemplo,

que o octopus é o ser invertebrado máis intelixente do planeta. Entre
os seus trazos de carácter está o de ser silandeiro e reservado
(“secretive and retiring by nature”). É lendaria a súa capacidade de
camuflaxe, o que revela dúas cousas: unha estratexia de superviven-
cia e unha aptitude especial para a vestimenta, é dicir, para a moda,
o deseño e a industria téxtil. En canto ao hábitat, é  moi amigo de
vivir na pedra e mesmo traballala. Hai unha cousa sorprendente que
moita xente descoñece: O octopus é quen de carrexar pedras e facer
choupanas e casiñas baixo o mar. O polbo é un canteiro submarino.

En resume: Se o galego fora invertebrado sería un octopus. Un polbo
que atoparía o seu destino nas cariñosas mans de tesoira das polbeiras e
no ventre amador do seu pobo. O galego come con ansia, con degaro,
aquilo que máis quere. Velaí a estampa: Cando un galego está a comer
un polbo, trátase dun galego vertebrado que está a manducar un galego
invertebrado.  Ao galego pásalle un pouco o que a aqueles bispos artillei-
ros de Verdún, dos que inspiraban ao Cunqueiro gourmet, e que gustaban
tanto tanto do canto da laverca que inventaron o paté d’alouette. É dicir,
o paté de laverca. Para que o paxariño lles cantara no papo.   

Hai antropófagos que devoran os inimigos, aquilo que máis
odian, o que os anoxa. O galego, non. O galego come, en primeiro
lugar, o que é de confianza. Come os amigos, o polo da casa, os ve-
ciños, os aliados. Ten que ser moita a fame, moita, para que un ga-
lego poña á pota un inimigo, sexa vertebrado ou invertebrado. O
máximo desprezo ao que pode chegar o galego en materia culinaria
é ofrecerlle a alguén a bolsiña de cacahuetes dos avións de Iberia.

Hai observadores que fican abraiados, pampos, ante a estampa
inefábel dunha feira terra dentro na que miles de galegos están a
dar conta de toneladas de cefalópodos. Para comezar, ningún
galego alcuma cefalópodo ao pulpo. O galego é moi educado, moi
respectuoso, sobre todo con aquilo que se dispón a comer. Nese ac-
to de comer hai un recoñecemento. Unha camaradería. Conforma
con el unha unidade emotiva. Hai escritores, artistas, comentaristas
deportivos e políticos que se queixan ás veces do que consideran un
inxusto trato dos seus coetáneos. Están equivocados. Unha maneira
de pasar á historia é que te coman vivo. Nos anuarios estatísticos
non atopo a cantidade de polbo que se consume en Lugo ao longo
do mes de outubro. Así nos vai! Moita informática, moita
econometría, moito output-input, pero ignoramos cantas toneladas
de galegos invertebrados entran e xa non saen do San Froilán.

A escasa presenza do polbo como motivo artístico non se debe
ao desinterese. Sempre me preguntaba pola razón desa ausencia.
Agora entendo. O artista galego comía o polbo antes de pintalo. Na
arte galega hai pouco abasto diso que chaman naturezas mortas.
Hai pouco pop-gastronómico. Haino se cadra, pero eu non coñezo
ningún cadro titulado Lacón con grelos ou Polbo á feira. Pero iso
non significa que artista e xente estean afastados. Non. Pola contra,
o artista galego está tan mergullado que non pinta o que come. Pin-
ta o que non come. E así non se fai máis que abstracción.

A intelixencia, o seren reservados, a casiña de pedra, son algun-
has das cousas que achegan a vida do octopus e a do galego. Pero,
por riba de todo, hai unha semellanza principal. No fondo, no fondo,
o que máis lles gusta a ámbolos dous é comer sardiñas viviñas.♦

Ventura Pérez Mariño.                                                       PACO VILABARROS

VENTURA & COROMINA. La Vanguardia, 16 de outubro d 2003

Camilo Nogueira.

OS PAIS DA
CONSTITUCIÓN PIDEN

CONSENSO

PAPI, ¿A
CONSTITUCIÓN

PODE TER
FILLOS?

¡CALA
NENA!

¡ARRÉDATE
DA POLÍTICA!



A. EIRÉ
Para o BNG calquer acordo
cos socialistas no concello de
Vigo pasa porque Pérez Mari-
ño non sexa alcalde. Fontes do
PSdG-PSOE afirman pola
contra que non van prescindir
de Mariño. A partida de estra-
texias preséntase longa, apai-
xoada e cruenta. Que o PP ocu-
pe a alcaldía é un tema a “de-
bater” para os nacionalistas.

O tempo tamén forma parte fun-
damental das estratexias políti-
cas e os nacionalistas están dis-
postos a ir por todas en Vigo. Os
socialistas propoñen “parar as
hostilidades e deixar cada un un-
ha prenda na mesa de nego-
ciación”.  Pero non hai posibili-
dades de acordo nin para parar o
reloxo nunha trégoa que mesmo
se daban gregos e romanos en
datas sinaladas.

“Calquer posibilidade de
acordo pasa porque Ventura Pérez
Mariño deixe a alcaldía”, afirma
o concelleiro do BNG Lois Pérez
Castrillo. O ex-alcalde desprega
non só toda a súa capacidade po-
lítica, senón a firmeza e a deci-
sión que moitos non percibiron
nos seus anos á fronte da corpora-
ción. Castrillo atópase cómodo na
batalla corpo a corpo mentres ten-
ta gañar día a día o apoio de máis
estamentos sociais para a súa cau-
sa. Conseguirá a victoria se logra
que cese Pérez Mariño.

Castrillo considera a Mariño
non só como o “protagonista da
ruptura”, senón como un “alcal-
de ilexítimo que, ademais de go-
bernar en minoría, conseguiu a
alcaldía valéndose espúreamente
dos votos nacionalistas”. No
BNG, se de algo afirman estar
seguros, é de que Mariño tentou,
“desde o primeiro día rachar o
pacto de goberno”. As súas sos-
peitas considéranas reafirmadas
coas declaracións do alcalde a
Faro de Vigonas que este mani-
festaba abertamente: “debín de
rachar o acordo o primeiro día”.
Unha declaración que semellaba
ditada por un asesor do BNG.
Para Castrillo, Mariño “non cre
nos pacto nen é de fiar”. 

Pero o alcalde tamén xoga for-
te. Despois do decreto de cese co-
mo membros do goberno, asinou
outro no que non só lles sacaba o
seu soldo de concelleiros, senón
que, mesmo, os deixaba sen Segu-
ridade Social, cando existían fór-
mulas menos traumáticas.

O próximo luns o pleno de-
batirá as dedicacións exclusivas
e os soldos dos concelleiros. Os
socialistas tentaban que os na-
cionalistas se sentasen a tratar
estas cuestións do “día a día”,
como xeito de dar paso a outras
menos prosaicas. Pero o BNG

negouse en redondo. O luns pode
haber sorpresas. Hai quen se
lembra da “xogada”. que reali-
zou Carlos Príncipe hai catro
anos. Os socialistas deixaron da-
quelas os seus socios nacionalis-
tas en inferiooridade de condi-
cións pactando co PP as retribu-
cións exclusivas.

A moción de censura

O BNG decidiu pasar á oposi-
ción con todas as súas conse-
cuencias. Para Castrillo “este xa
non é o noso proxecto, nin é o
noso alcalde, pois agrédenos día
a día política e persoalmente. É
un alcalde ilexítimo”.

No BNG están dispostos a
demostrarlle á cidadenía que
“Pérez Mariño non é capaz de
gobernar, tanto por contar unica-
mente con oito concelleiros, co-
mo pola súa incapacidade mani-
festa para o diálogo”.

O PSdG-PSOE fala de re-
construir o pacto, “comezando
desde cero”, en palabras de María
Xosé Poreiro. Pero tanto a vocei-
ra socialista como o presidente da
xestora, Miguel Barros, vencellan
o acordo ao futuro político de Pé-
rez Mariño na alcaldía.

Corina Porro, até de agora xe-
fa da oposición, tamén considera
a Mariño como alcalde “ilexíti-
mo”, pero non semella ter moito
apuro en obrigalo a deixar o car-
go. Coma sempre, Manuel Fraga
parece máis atrevido e fala aber-
tamente de moción de censura.

Non é algo que rexeiten aber-
tamente no BNG. É unha opción
política que os nacionalistas es-
tán a debater internamente e ta-

mén pretenden facelo coa ci-
dadanía. Un debate novo, de fon-
do calado que vai máis alá de co-
mo enfrontar unha crise munici-
pal no goberno de Vigo.

Vigo non só é a cidade máis
populosa de Galiza, senón que
ademais a saída que lle dean os
nacionalistas a esta crise munici-
pal terá importantes repercusións
na súa estratéxia política global.
Sería a primeira vez que os na-
cionalistas lle permitirían gober-
nar ao PP.

Como recibiría o seu electo-
rado esta posibilidade? Danaría
o proxecto global do BNG que
aposta por un entendemento co
PSdG-PSOE para chegar á Xun-
ta? Será esta a posibilidade de
xiro ao centro e poder apoiarse
nos socialistas e popularesque
certos analistas externos promo-
ven para o BNG?

A fin do entendemento?

A liña socialista que aposta polo
entendemento cos nacionalistas
considera que un fracaso do go-
berno vigués levaría irremisibel-
mente a que a cidadanía non
ollase posíbel un entendemento
no goberno autónomo.

No nacionalismo moitos non
pensan o mesmo. Consideran que
unha morea dos seus electores
lles darían as costas definitiva-
mente se se presentasen supedita-
dos aos socialistas. Poderían atu-
rar a Paco Vázquez, a regañaden-
tes a Pérez Mariño cunha política
antigalega, pero o que nunca ad-
mitirían sería un BNG como
comparsa socialista. Para moitos
representaría a carta de defun-

ción dos princípios nacionalistas.
O que sí semellan ter claro no

BNG e que se “lle pasan a traición
de Vigo ao PSdG-PSOE nunca
máis será posíbel unha alianza en-
tre ambos partidos”. A razón ex-
plícana afirmando que se o BNG
“non se planta” os socialistas
“nunca nos tomarán en serio”.

Ademais, se o BNG nega a
posibilidade dunha moción de
censura coa que Corina Porro
ocuparía a alcaldía, perdería toda
capacidade de manobra política
fronte aos socialistas en Vigo.

En vistas de que O BNG re-
xeita todo entendemento con Ma-
riño e  de que os socialistas non
pensan precisdir del, hai outra
pregunta que percorre Vigo: can-
to tempo aguantará o alcalde sen
marchar para casa?. A espantada
que protagonizou como deputado
do PSOE avala esta posibilidade.
Pero hai quen tamén afirma que
se por algo se caracteriza Mariño
é pola súa teimosía. As apostas
crúzanse mentres a política reto-
ma emocións inesperadas.

O PSOE sabe tamén que non
é a opción máis fácil para o BNG
asinar a petición de censura cos
concelleiros do PP, logo de Mari-
ño perder a moción de confianza
no debate dos orzamentos. 

Pero entre os nacionalistas e
algúns socialistas barallan outra
posibilidade: unha moción de
confianza no debate das ordenan-
zas fiscais. De non superar este
tramite, Pérez Mariño debería ce-
sar, pasando a ocupar a alcaldía o
primeiro tenente de alcalde. Lo-
go poderíase elexir a un novo al-
calde co apoio nacionalista e re-
conducir o pacto de goberno.♦
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Latexos

Medo
á política
X.L. FRANCO GRANDE

Todo o que eu diga aquí,
hoxe o mesmo que sem-
pre, é unha opinión miña

persoal: eu non pertenzo a
ningún partido, nin a ningun-
ha ideoloxía, e nunca fixen
outra cousa que servir ós
intereses do meu país. Ou se-
xa, non dependo de ninguén
–algo que me permite dicir o
que me vén en gana por máis
que proa a uns e a outros.
Convén este proemio por se
alguén non está avisado.

En Vigo estamos vendo
algo especialmente grave: a
maneira que tivo o PSOE de
desfacer a política galega po-
ñéndose ó servicio da dereita.
Nunca se fixo tanto a prol
desta ata  que  converteron
os concellos de Vigo e da
Coruña, non só en baluartes
do centralismo máis reaccio-
nario –realmente
neofranquista–, senón avive-
cendo a posibilidade de que a
dereita reine neste país, non
polos seus propios méritos,
senón máis ben pola  probada
incompetencia política das
persoas propostas como
cabezas máis visibles do par-
tido nos concellos, entre
outros, de Vigo e A Coruña.
Ben se ve que a algúns é
moito o que lles custa
superar a súa coñecida inefi-
cacia  na elección de cargos,
dende o Sr.Roldan ó Sr.
Pérez.

Como é sabido, o proble-
ma vén –hoxe, pois mañá se-
rá outra a causa–  pola falta
de acordo na designación do
Xerente de Urbanismo. Que
ese acordo sexa difícil é o
máis natural, dada a
composición da corporación
municipal viguesa. Para iso
están os pactos. Nunca un
demócrata merecente deste
nome tivo medo ós pactos.
Falamos de verdadeiros
demócratas e  de verdadeiros
políticos. O que non se pode
facer ó abeiro da democracia
é iso que tan ben fan os
nenos pequenos cando se en-
rabechan: esnaquizar os
xoguetes –como se fixo en
Vigo.

Algo, polo demais, que
cadra moi ben cunha sospeita
que sempre tivemos e que se
vai volvendo unha certeza:
que a democracia, a cultura
democrática, os usos
democráticos,  están moi lon-
xe desas xentes que tanto ce-
lebran as maiorías absolutas
e tanto temen o pacto. Onte
eran os seguidores de
Portanet, hoxe e mañá do pri-
meiro autoritario que
apareza. Iso está ben que lle
ocorra á dereita, que para iso
vén  de onde vén  e vai para
onde está indo. Pero que  non
podiamos agardar é que esa
suposta esquerda se vaia
parecendo máis cada día á
dereita herdeira do
franquismo e se dispoña con
tanta eficacia a robustecela.♦

O BNG propón que se someta a unha moción de confianza
na aprobación das ordenanzas fiscais

‘Non hai ningunha posibilidade
de acordo con Mariño de alcalde’

Ventura Pérez Mariño, á esquerda, na súa toma de posesión como Alcalde.                                                           CRISTINA CANDA

Crise en Vigo



A.E.
Nos acordos asinados entre na-
cionalitas e socialistas, logo dos
comicios municipais, aparecían
explicitadas as cidades de Vigo,
Compostela e Pontevedra e a
Deputación de A Coruña. Son
estes últimos os acordos que o
BNG considera rotos polo
PSdG-PSOE. Nos outros conce-
llos nos que gobernan cos so-
cialistas non existirán pro-
blemas sempre que “o PSOE
manteña a reciprocidade”.

Para o BNG a súa saída do go-
berno municipal vigués ten unha
“dimensión nacional”. Conside-
ran que os socialistas racharon
“unilateralmente o pacto”. Pero
tamén acusan aos socialistas,
concretamente á Pérez Touriño,
de ser “incapaz non só de recom-
poñer a situación, senón de reali-
zar o máis mínimo xesto político
para reconducila”.

Para o BNG a dirección so-
cialista “é incapaz de garantir o
que se acorda a nivel nacional”.
Polo tanto o pacto asinado na
Deputación coruñesa non ten
validez ningunha para os na-
cionalistas, pois non se fían de
que o PSdeG-PSOE recorra á
mesma estratexia usada por
Mariño en Vigo. Temen que ou
ben por decisión política de
Touriño ou pola súa febleza or-
gánica os nacionalistas queden
fora do goberno provincial logo
de darlle a presidencia da De-
putación a Fernández Moreda,
un home de Francisco Vázquez

contrario aos acordos co BNG.
Os nacionalistas voltan poñer

o exemplo da lexislatura pasada,
onde os pactos con alcalde socia-
lista foron cumpridos polo BNG,
sen que o PSdeG-PSOE obrase á
recíproca. Citan tamén outravol-
ta os casos de Vigo e Pontevedra
nesta lexislatura e o incumpri-
mento socialista en Compostela.

Neste caso os socialistas con-
testan que o BNG “pide moito
máis do que lle podemos dar”.

Nesta situación, o BNG só
manterá o apoio aos gobernos
municipais socialistas onde exis-
ta unha reciprocidade de trato e
un comportamento leal. Beiras
aclarou que o BNG “só ten un
compromiso coa sociedade e cos
seus votantes”.♦
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Se Francisco Váquez lo-
grase trescentos votos
menos nas últimas

eleccións, o BNG tería a
chave do goberno coruñés e
veríase forzado a un serio
debate. Negociaría como fi-
xo en Vigo con Ventura Pé-
rez Mariño e entregaríalle a
alcaldía ao maior inimigo
da afirmación identitaria de
Galiza? Esa situación, que
puido ter sido e non foi, co-
mo diría Vázquez
Montalbán, seguramente
obrigase a revisar as
alianzas co PSOE e segura-
mente as cousas non fosen
hoxe tan extraordinariamen-
te complexas en Vigo.

O Partido Socialista non
é uniforme, evidentemente.
Entre os gángsters
madrileños da construción e
Pasqual Maragall érguese un
muro infinito. Entre o alcalde
de Vigo e o presidente de
Aragón tamén. Odón Elorza
e Rodríguez Ibarra están
afastados por un abismo. E
no medio, todas as especies
do circo.

María Xosé Porteiro eli-
xiu un discurso incríbel na
crise de Vigo, mais dixo que
os socialistas e os
nacionalistas compoñen un-
ha maioría natural.
Aparentemente é verdade.
En moitísimos sitios é así.
No rural galego o
contrincante case sempre es-
tá claro. O mesmo pasa na
comunidade autónoma ou
nas provincias do interior,
por non falar do goberno
central. Mais, que ocorre en
casos como o de Vigo ou A
Coruña? Ou en Vilagarcía,
en Pontecesures, en Pontea-
reas...

Con que criterio teñen
que soportar os votantes do
BNG a un señor como Mari-
ño, que se comporta como un
novo totalitario, que insulta a
cultura galega, despreza a
súa lingua e goberna como
un déspota? Que dogma
obriga a considerar
uniformemente de esquerdas
os socialistas? Non se burla
sen recato o PSOE,
precisamente porque o
Bloque ten a errónea concep-
ción de consideralos
uniformemente progresistas?

E outras tres preguntas.
Canto duraría un alcalde que
dixese que as mulleres son
todas unhas putas? Por que
dura máis un que insulta a
vontade popular e despreza a
nosa cultura? Buscaría Xosé
Blanco a Mariño se soubese
que o BNG non o apoiaría de
ningún xeito? 

A precipitación é a peor
conselleira, mais o Bloque
debe modificar os pactos lo-
cais. O nacionalismo ten que
rexeitar aos inimigos
declarados do país e da
democracia. A crise que pro-
vocou Mariño vai traer serios
custos para todos. Claro que
reforza a hexemonía do PP.
Fíxense senón en Fraga, tan
ancho, falando desde as altu-
ras. Parece un papa.♦

Se nesta cidade hai un tema es-
trela do que ocuparse e preocu-
parse na actualidade, é o triste e
lamentable episodio da morte
do siareiro do Deportivo, Ma-
nuel Ríos. Pero non é a nosa in-
tención facer un relatorio de
feitos ou un laído tópico ó uso e
que xa está dabondo consumido
en todolos medios de comuni-
cación e todas as conversas.
Nestas liñas, que tratamos de
caracterizar por unha visión
máis crítica pero tamén mais
fonda e argumentada, entende-
mos que a morte en si mesma
non é mais que a manifestación
dun estado de cousas que atinxe
todo o ámbito da sociedade e
non só o do fútbol. E un estado
conceptual que ten arnelas pro-
fundas na teima do poder por
clonar un “cidadán neutro”, un
mozo que non teña mais inque-
danzas que a cultura “do inme-
diato” e do hedonismo como fin
en si mesmo. Construír un indi-
viduo estereotipado en arelas
predeterminadas que, de xeito
subliminal, introdúcense coa
axuda mediática, na fértil pero
ainda virxe mente da mocidade.
O obxectivo de ter unha masa

xuvenil sen maiores metas, tan-
to individuais como colectivas,
lógrase fomentando certos “ide-
ais” que se apresentan coma pa-
radigmas vitais na sua proxec-
ción dentro da sociedade: pro-
gramas musicais de todos coñe-
cidos, vida nocturna, a entrega
a uns colores futbolísticos, etc.
Todos estes ingredientes “coci-
ñan” unha personalidade colec-
tiva amorfa, narcotizada, sen
ideas sociais e políticas. E isto é
o que agroma no profundo de
todos os grupos radicais que
proliferan nos estadios: ocupar
en “algo” que os una o baldeiro

do trascendente que levan den-
tro. A carencia de ilusión, en
suma.

E no caso coruñés temos,
amais, un outro ingrediente que é
digno de ter en conta para atopar
unha explicación destes actos
entre seguidores do Deportivo
que, por outra banda, xamais se
caracterizaron pola violencia,
mesmo por todo o contrario. Pe-
ro, xorde un feito novo hai xa
mais de dez anos: E “a época de
gloria” que se difunde a reo e
que se substenta nos títulos aca-
dados polo club nestes últimos
anos; pero que na realidade non

deixa de ser unha mera ilusión
de eventualidade pasaxeira, xa
que logo non é posible, en boa
lóxica, manter o nível de compe-
tir con equipos representativos
de cidades de catro millóns de
habitantes unha quince veces
menor. E o fume que se vende e
que calla a medio dun ronsel de
tópicos de tipo localista que, ás
veces, trátanse de utilizar como
argumentos de pequena política
para caldo de inocentes e inxe-
nuos. Esa conxunción do xeral e
o singular, informa esta nebulosa
de fachenda sublime que semen-
tou, entre outras cousas, a morte
dun mozo en San Lázaro.

O antídoto? Que non se en-
gane ninguén. Nin a desapari-
ción dos Riazor Blues, nin me-
didas de represión policial, nin
leis máis severas servirán para
nada, se non se ataca o verda-
deiro cerne desta enfermidade
social: a carencia de estímulos
cidadáns nunha xuventude que
só é utilizada polo poder para
manterse calada e resignada.
Pero iso, evidentemente, non in-
teresa ós que mandan, que non é
igual que os gobernan ou debe-
ran de gobernar.♦♦

Manuel Ríos na
memoria do futuro

MANUEL LUGRÍS

A morte do siareiro do Deportivo en
Compostela esixe un debate fondo sobre
o papel da mocidade nas grandes cidades.

A Coruña

Considéranse desvinculados do pacto na Deputación da Coruña

O BNG só cumprirá os acordos co PSOE
nos concellos nos que exista reciprocidade

“Su partido”. Así se refería Pé-
rez Mariño ao PSOE nunha
asemblea local a pasada sema-
na. Pero o PSdG-PSOE en Vi-
go, como tal estrutura, non
existe, só a tradición é capaz de
soster as ideas. 

O alcalde foi proposto por
Madrid para apartar a Carlos
Príncipe que sigue tendo consi-
go á maioría de afiliados. Mi-
guel Barros está á fronte dunha
xestora que non pode voltar á
normalidade porque regresaría
Carlos Príncipe. Pérez Mariño
conta co apoio de catro dos oito
concelleiros. Os outros catro
tampouco teñen a mesma estra-

texia, nin aspiracións dentro do
partido. Pérez Touriño séntese
acosado polo sector contrario
aos pactos co BNG, que apoia a
Mariño e ameaza con procurar
un candidato alternativo para as
primarias. Algúns fan sobrevoar
a figura do esquecido Sánchez
Presedo que voltaría á política.

Xosé Blanco atopase dismi-
nuído en Madrid e non quer
abrir unha fenda por Mariño
con José Bono, o mentor do vi-
gués. Un Bono que está agar-
dando a que Simancas caia de-
rrotado en Madrid e Maragall
en Catalunya para cuestionar xa
abertamente a Zapatero.

E, por se fose pouco, aparece
de novo a xente guapasocialista
a carón de Pérez Mariño en Vigo.
O ex xuíz está apoiado na súa es-
tratexia por persoas como Afonso
Paz Andrade, os avogados Álva-
rez Gándara, Viana Conde, Matí-
as Movilla e arquitectos con moi-
to peso no urbanismo olívico co-
mo Santiago Castro.

A batalla no socialismo vi-
gués é tan forte que un home
destinado a cumprir un papel
relevante neste partido nas pró-
ximas eleccións xerais cualifi-
cou a Pérez Mariño e o seu en-
torno como “unha mestura de
Calígula e Forrest Gump”.♦

Para entender o que ocorre en Vigo

Xaquín Acosta (BNG), Miguel Barros (PSdG-PSOE), e Olalla Fernández Davila (BNG) du-
rante a negociación do pacto vigués.                                               PACO VILABARROS

Crise en Vigo



Preséntase unha suba da taxa
do lixo de SOGAMA , ¿significa
que había prezos políticos?

SOGAMA trata, loxicamente,
de equilibrar a súa balanza econó-
mica e os prezos van ter unha ten-
dencia á alta que non se esgota
con esta suba. Naceu moi apoiado
e para animar aos concellos a in-
corporarse puxo prezos baixos.

¿Que é o que lle fai subir
agora os prezos e non antes?

A incineradora, que comezou
a funcionar hai ano e medio.
Agora é cando comezan os gas-
tos, antes contou cun financia-
mento e unhas subvencións para
pórse en marcha pero agora non
conta con eses recursos e ten que
adaptarse á realidade.

Hai concellos que se sumaron
porque consideraban que era a
alternativa máis económica.

O problema das alternativas a
SOGAMA non é o prezo, porque
sempre son máis baratas. O que
sucedeu foi que se creou unha opi-
nión en torno a que a incineradora
era a opción máis viábel, pero so-
mos unha excepción en Europa.

En todo caso, SOGAMA está
aí e as alternativas en marcha
case non existen.

Se falamos desde un punto de

vista o máis aséptico posíbel, o
problema fundamental non é con-
tar con alternativas senón ter un
plan estratéxico flexíbel. Se quere-
mos seguir a Europa, para evitar os
vertedoiros ao mellor nun primeiro
momento precisabamos dunha tér-
mica temporal, mentres as alterna-
tivas non botan a andar, para que,
cando a incineradora esgote o seu
ciclo, xa se teña reducido a produ-
ción de lixo e haxa reciclaxe.

¿Ve moi politizada a cuestión?
Aquí meteuse a xestión do li-

xo nun contexto político e así
sempre saen beneficiados deter-
minados lobbies económicos li-
gados ás multinacionais. Nese
caso pouco importa que os polí-
ticos podan estar en contra, por
está por riba da súa capacidade.

Os ecoloxistas deron a batalla.
Parece como se se contrapuxe-

sen compostaxe e incineración e fí-
xose relixión diso. Detrás da inci-
neración hai intereses económicos
moi potentes e da compostaxe ou-
tras posicións menos potentes.
Nestes casos aos políticos non lles
interesa ese debate e moléstanlles
as críticas, pero aos lobbies que es-
tán detrás da incineración si que
lles interesa o debate, porque neses
casos acelérase a toma de decisións

e gañan os que teñen os proxectos
xa elaborados, como SOGAMA.

¿Daquela hai que despoliti-
zar a cuestión?

O fundamental son a educación
e a concienciación cidadá, que a
xente vexa que o que tiramos non é
un residuo, senón que é un recurso
do que se pode extraer riqueza.
Nestes temas, precisamos un pacto
de Estado en Galiza que aborde o
problema de forma global e a longo
prazo, fóra da dialéctica partidista.

Examinemos os proxectos al-
ternativos que están en marcha.

Un concello non ten capacida-
de para decidir por si mesmo facer
un plan de redución, recuperación e
reciclaxe de lixo. Os únicos viábeis
son os que se fan por mancomuni-
dades que impliquen a varios con-
cellos. Por iso se fixeron o do Mo-
rrazo, desmontado tras o cambio do
signo político da mancomunidade,
o da Barbanza, que está en probas e
que nace con pouco apoio, e o da
Coruña, que é pouco participativo.

¿É importante que un plan
sexa participativo?

É preferíbel que non defrau-
de a xente e que non se lle faga
meter o lixo en contedores sepa-
rados cando despois se xunta to-
do para queimar.

Pero non é o caso da Coruña.
Non, coñezo o caso porque ao

que fixo a planta dirixinlle a tese.
É un plan alternativo pero para
min ten o defecto fundamental de
que se optou por unha tecnoloxía
que evita ter que separar o lixo.
Claro que funciona ese modelo,
pero desde o punto de vista econó-
mico non está tan ligado valoriza-
ción do medio ambiente porque,
ao non separar todo, conséguese
un composto de menor calidade.

¿Que ten que ver isto coa
participación?

Precísanse campañas de sen-
sibilización para que a recollida
selectiva sexa máis eficaz. Iso
non gusta moito aos políticos
porque pensan que á xente mo-
léstalle ter que seleccionar, pero
en Catalunya comezan a funcio-
nar novos sistemas de recollida
porta a porta e son un éxito.

Pero podemos reproducir esa
imaxe das cidades alemás onde
pola mañá hai na rúa moreas de
contedores de todo tipo con enor-
mes operativos para recollelos.
Dá a impresión de ser un barullo.

Os políticos son os primeiros
que pensan iso, pero non os cida-
dáns. Cunha recollida eficiente, se
separamos ben, non teñen que vir

a recoller todos os días. Un día á
semana pode pasar o camión do
vidro ou o do papel e tres veces á
semana o da materia orgánica.
Cando a xente non ten posibilida-
de de tirar as cousas e conta con al-
ternativas, xérase menos lixo. Nis-
to o sistema catalán é máis avan-
zado que o dos alemáns ou os suí-
zos. No lixo, os políticos pensan a
catro anos vista e buscan a tecno-
loxía que llo quite de enriba, pero
hai outras solucións máis viábeis.

Aquí SOGAMA ten un siste-
ma de recollida selectiva.

É para cumprir, unha recolli-
da selectiva simbólica. Hai que
antepoñer os intereses econó-
micos dos lobbies e crear un plan
viábel de acordo co que dicta
Bruxelas. De acordo, aceptemos
a incineradora, pero poñamos en
marcha un verdadeiro plan de re-
dución, recuperación e reciclaxe.

¿Así, de pronto?
Pouco a pouco. Primeiro hai

que reducir o volume de lixo, por-
que nós estamos aínda en expan-
sión en canto á xeración de lixo. Is-
to faise impedindo que a industria
empregue envases innecesarios.
Unha vez conseguida a redución,
abordemos a reutilización, por
exemplo dos envases de vidro, e
creemos unha industria en torno a
iso. Álvarez podía terse salvado
con ese modelo. Despois, vaiamos
á recollida selectiva, pero de forma
críbel, dando sinais claros de que é
iso o que se pretende. Logo é máis
doado ter unha planta de compos-
taxe próxima, porque o que se leva
os cartos é o transporte e todo iso.

SOGAMA , ¿é viábel?
SOGAMA apróbase no 92 e co-

meza a funcionar dez anos despois.
Aínda non sabemos se vai funcio-
nar. En dez anos o único importan-
te que fixo foi evitar a proliferación
de vertedoiros, esa foi a parte posi-
tiva. Pero é unha loucura andar pa-
seando o lixo polo país adiante.

¿Por que concellos como
Vigo non fixeron un plan como
o da Coruña?

Vigo estaba nunha situación
límite, non lle daba tempo de
construír unha alternativa na si-
tuación na que estaba o vertedoi-
ro. Na Coruña fixeron o plan can-
do caeu Bens e a conxuntura per-
mitiulles preparar o plan mentres
ían pechando o vertedoiro.

¿Non hai volta en Vigo?
Haina. Calquera sistema é

máis barato que SOGAMA se con-
sideramos os prezos aos que vai
chegar SOGAMA. Cabe unha alter-
nativa se se fai pouco a pouco, re-
ducindo o lixo que se lle entrega a
SOGAMA até que xa non hai máis
residuos que levar a incinerar.

Insiste moito na redución.
É a clave. Se algo fai unha tér-

mica como a de SOGAMA é fomen-
tar a xeración de lixo. A Xunta di
que SOGAMA é rendíbel porque
produce electricidade e con ese ra-
zoamento chegamos a que é nece-
sario producir máis lixo para au-
mentar a rendibilidade e, en conse-
cuencia, hai que construír máis in-
cineradoras. Se é así, que o digan
claramente, pero non esquezamos
que estaríamos fóra do que marcan
as directrices da Unión Europea,
que precisamente inciden na redu-
ción, recuperación e reciclaxe do
lixo. Na Alemaña xa superan o
80%. Insisto, necesitamos un pacto
de Estado en Galiza sobre o trata-
mento do lixo, porque con ciclos
políticos de catro anos non hai for-
ma de solucionar o problema.♦
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Salustiano Mato
‘Se SOGAMA é rendíbel, precisamos máis lixo

para máis incineradoras’
HORÁCIO VIXANDE

Vicerreitor de Investigación na Universidade de Vigo e catedrático de Bioloxía,
Salustiano Mato de la Iglesia é unha das principais autoridades do país no trata-
mento sostíbel do lixo, algo que lle leva a pronunciarse contra a incineración e a
prol dun plan de redución, recuperación e reciclaxe dos residuos sólidos urbanos.

PACO VILABARROS



O Informe Sterckx do Parlamento Euro-
peo facilita a depuración das responsabi-
lidades políticas cando o PP a impediu
no Parlamento Español e  a boicoteou
(converténdoa nunha farsa de mal gusto)
no Galego. Parte dunha iniciativa da Co-
misión de Política Rexional, Transportes
e Turismo que se remonta a xaneiro de
2003 e á que se sumaron pareceres dou-
tras comisións parlamentarias entre as
que destaca pola súa contundencia a de
Medio Ambiente, Saúde Pública e da Po-
lítica do Consumidor. O obxectivo do in-
forme é presentar unha proposta de reso-
lución sobre o reforzo da seguridade ma-
rítima a consecuencia do acontecido co
petroleiro Prestige, así como clarificar as
causas que levaron a dito naufraxio e
posterior desastre. Interésanos no docu-
mento aquelas referencias que poidan ser
de utilidade para determinar o espinoso
asunto das responsabilidades políticas.

Comeza o informe, no seu apartado
de considerandos, felicitándose pola re-
acción das autoridades locais españolas
xunto cos voluntarios xa que “evitou da-
nos aínda máis graves a aquelas zonas
costeiras” (punto B). Toque de atención
ás autoridades do goberno central fronte
ao protagonismo dos concellos e da po-
boación civil? O texto é cando menos
ambiguo. Pero é que no punto I recoñe-
ce a diverxencia manifesta de criterios
(e a conseguinte dificultade para esta-
blecer unha avaliación obxectiva) entre
Smit Savage e a clasificadora por unha
banda, e o goberno español pola outra.
Os puntos seguintes (do J ao N) inciden
ademais na inoportunidade das medidas
tomadas co barco nos días previos ao
afundimento destacando a contradición
entre conducir o barco a un porto refu-
xio (punto M) e levalo a alta mar (punto
N). Podemos establecer que hai unha
primeira crítica explícita á actitude de
Fomento (“na secuencia desta decisión,
a polución estendeuse a unha zona xeo-
gráfica moito máis vasta”) , aínda que se
relaxa cando no punto O se considera
que a decisión de afastar o buque foi
apoiada pola “maioría dos habitantes e
das institucións da zona adxacente ao lu-
gar do acidente”, versión coincidente
coa argumentación defensiva do PP.
Aínda así, fronte a este hipotético con-
senso político e social, o relatorio con-
trapón a opinión dos técnicos de salva-
mento e do propio Mangouras que “pe-
diran varias veces que o navío fose con-
ducido para un local ou porto refuxio,
por entender que así poderían controlar
a polución e salvar o navío” ao que se

opuxeron as autoridades españolas (punto
P). Ademais aparecen referencias explíci-
tas á ausencia de protocolos de actuación
claros (Q) así como aos impedimentos pa-
ra que Mangouras puidese declarar ante o
Parlamento (pola súa
calidade de imputado,
punto S). Queda cla-
ro, por tanto, que a ac-
tuación das autorida-
des españolas foi can-
do menos discutible.

Pero a proposta
de resolución chega
máis aló cando soli-
cita a información
pública sobre as cau-
sas e circunstancias
do naufraxio, algo
que lle foi negado
sistematicamente á
opinión pública de Galiza e do Estado,
felicita explicitamente os voluntarios e
mariñeiros, recoñece a gravidade do de-
sastre e insta a inventariar os locais de
almacenaxe e destrución de residuos: o
Parlamento Europeo está fondamente
preocupado polas consecuencias do de-

sastre e reclama transparencia. De mo-
do que, aínda que está claro que se asu-
me o principio de “quen contamina pa-
ga”, que por tanto incrimina ás empre-
sas fretadoras e armadoras, seguindo o

modelo do Exxon
Valdez, asúmese ta-
mén que por parte
dos estados é precisa
unha claridade dos
protocolos e unha
transparencia na in-
formación cara ao
público. É máis, non
só son criticables os
aspectos relaciona-
dos coa xestión do
acidente senón a pri-
sión e escarnio públi-
co ao que foi someti-
do o capitán Man-

gouras, recollendo a denuncia expresa-
da por numerosos técnicos relacionados
coa mariña mercante. Se ben o PP inci-
de nos aspectos relacionados coa segu-
ridade marítima, a lectura pormenoriza-
da do relatorio insiste nos aspectos xu-
rídicos, medioambientais e socioeconó-

micos derivados da marea negra do
Prestige. Insiste ademais nas “dúbidas
e/ou contradiccións nas declaracións
das testemuñas relativas a un determi-
nado número de cuestións esenciais”. 

¿Había un protocolo claro de actua-
ción? ¿Existe unha depuración das res-
ponsabilidades do naufraxio? ¿Fixéron-
se estudios epidemiolóxicos e de resta-
blecemento dos ecosistemas? O Informe
explicita acusacións contundentes se-
mentando de dúbidas as actuacións dos
gobernos central e autonómico así como
incide na gravidade do desastre, extremo
este sistematicamente negado polo PP.
Queremos incidir especialmente nas
conclusións da Comisión de Medio Am-
biente, Saúde Pública e Política do Con-
sumidor: “Deplora a decisión tomada
por España de ignorar o parecer de ope-
radores profesionais de salvamento e de
remolcar o petroleiro Prestigepara a al-
ta mar, cando a opción de dirixilo para
augas calmas, ou mesmo para un porto
refuxio, podería ter permitido circuns-
cribir e limitar a catástrofe” (punto 2).
Ademais, considera insuficientes as me-
didas de prevención (punto 3), lamenta
que non se atopara solución para o pecio
a un ano do naufraxio (5) e cuestiona a
falta de estudos epidemiolóxicos (6).
Hai que destacar a petición dunha Comi-
sión de Investigación de modo que “as
causas precisas da catástrofe do Prestige
sexan esclarecidas” permitindo ademais
evitar novas mareas negras. Tendo en
conta que a Comisión de Medio Am-
biente foi incorporada ao relatorio como
relatora de parecer, a súa posición críti-
ca ten un valor evidente.

O Informe Sterckx é unha pegada
máis dun aspecto que queda sen resolver
con respecto ao caso Prestige, a necesa-
ria depuración das responsabilidades po-
líticas, aprobada ademais por unha am-
pla maioría do Parlamento Europeo e
que non se cingue unicamente aos aspec-
tos de prevención senón que vai máis aló
no desexo de esclarecer as causas e evi-
tar futuros desastres, recoñecendo o aci-
dente do Prestigecomo tal. É labor de
Nunca Máisvixiar que realmente o Par-
lamento Europeo contribúa ao esclarece-
mento do problema e por suposto manter
o proceso en permanente contacto cunha
opinión pública que non viu satisfeitas
en ningún intre as súas demandas de
transparencia e eficacia.♦

ANTONIO BERNÁRDEZ SOBREIRA é profesor
de Ensino Medio e membro

da Plataforma Nunca Máis-Lugo
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O Concello aprobará esta sema-
na, no transcurso dun pleno ex-
traordinario, o borrador do con-
venio mediante o que o Ministe-
rio de Defensa lle cederá á insti-
tución municipal diversos bens
desafectados de usos militares.
Segundo as previsións do gober-
no municipal o acordo podería
ser asinado definitivamente a co-
mezos do vindeiro ano.

Hai xa uns anos que os dife-
rentes gobernos municipais de
Ferrol loitan por conseguir a ce-
sión de bens desafectados do Mi-
nisterio de Defensa. Semella que
agora chegou o momento de
plasmar este acordo. Se non xur-
den imprevistos o día 23 aproba-

rase nun pleno extraordinario o
texto do convenio. Despois este
mesmo texto será sometido á vo-
tación do Consello de Ministros
polo Departamento de Defensa.
E finalmente chegará a sinatura,
que podería producirse en xanei-
ro de 2004.

En virtude deste acordo, o
Concello sumaralle ao seu patri-
monio arredor dun millón de me-
tros cadrados. A cambio, Defen-
sa poderá edificar en dúas parce-
las, que continuarán pertencén-
dolle, no centro da cidade.

Para a oposición existen pun-

tos cuestionables no borrador.
Dende o BNG sinalan que o tex-
to é case idéntico ao que nego-
ciara o anterior goberno munici-
pal –conformado por BNG e
PSOE–, se ben o Ministerio de
Defensa sae gañando coas modi-
ficacións ao gañar en superficie

edificable. Pola súa banda, den-
de EU-IU apuntan tamén esta si-
tuación vantaxosa e critican que
Defensa só cederá aqueles bens
que non conseguiu vender me-
diante procedementos de poxa.

Para rematar, outra das cla-
ves que se desprenden do acordo
pasa polo derrubamento da polé-
mica muralla do Arsenal Militar.
Unha obra que, segundo o BNG,
non se explicita no texto. Neste
senso, dende o goberno munici-
pal apuntan que o derrubamento
pode comezar dentro dun mes e
medio, e variar o aspecto da ci-
dade antes de que remate este
ano. Haberá que agardar para ver
se é desta.♦

Chuvia de bens desafectados
MARTINA F. BAÑOBRE

A primeiros do 2004, o Concello poderá dispor dos te-
rreos e edificios pertencentes ao Ministerio de Defensa.

Ferrol

O Informe Sterckx contra a incompetencia
ANTONIO BERNÁRDEZ SOBREIRA

Europa subliña a incompetencia dos gobernos ga-
lego e central na xestión da desfeita do Prestige.
O Informe Sterckx dálle a razón a Nunca Máis.

‘O Parlamento Europeo
esixe dos estados

claridade dos protocolos
e transparencia na

información cara ao
público”

PACO VILABARROS



Con esta medida o Goberno espe-
ra recadar 33 millóns de euros no
vindeiro ano. Galicia será así a
segunda comunidade, despois de
Madrid, en poñer en marcha este
tributo. O aumento será especial-
mente significativo para os trans-
portistas que pasarán a pagar 12
euros máis por cada depósito de
combustíbel. Tamén afectará a
outras empresas que dependen
deste carburante para traballar.
De feito, as distintas asociacións
empresariais e cámaras de comer-
cio indican que “todo é negociá-
bel” e advirten dos riscos de per-
da de competitividade das nosas
empresas ao aumentar os custes.

A medida tamén prexudica ás
comunidades de veciños, que por
exemplo pasarán a pagar 6 euros
máis por cada mil litros de gasóleo
e 24 euros por mil litros de quero-
seno. As familias serán as outras
prexudicadas ao veren mermado o
seu poder adquisitivo. Máis aínda
se se ten en conta que Galicia é a
terceira comunidade coa renda me-
dia máis baixa do Estado e o prezo

do combustíbel é o máis alto de Es-
paña, segundo o Ministerio de
Economía. Encher o depósito dun
coche particular pasará a custar en-
tre 60 céntimos e 1,2 euros máis.

A práctica de solidariedade in-
versa levada a cabo polo Goberno
galego de subvencionar ou facer
fronte a pagamentos que son com-
petencia do Goberno central lévao a
ter que recadar cartos por vía de im-
postos indirectos que non son redis-
tributivos -afectan por igual ás ren-
das baixas e altas-. Esta medida
contrasta coa satisfacción expresada
por Manuel Fraga cando se fixo o
reparto dos orzamentos do Estado,
que segundo o presidente da Xunta
cubrían as necesidades da comuni-
dade. Afirmación que contrasta coa
posta en marcha dun imposto que
trata de cubrir as carencias orza-
mentarias e que como recoñeceu o
propio Conselleiro de Economía,
Xosé Antón Orza, “vai ter inciden-
cia no IPC” da comunidade.

Na rúa, a maioría dos cida-
dáns coinciden en sinalar que se
trata dunha medida “inxusta”.
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Un xa non pode ollar o panorama de ruinas da no-
sa esperanza que nos teñen no país. A ilusión da
xente que quixo e segue a querer un cambio na

Xunta estana a estragar día a día. A irresponsabilidade
ten nomes, algúns xa eran de esperar: quen pon nunha
alcaldía a alguén que se nega a ter en conta cousa
ningunha que non sexa o seu capricho persoal... Ese al-
calde de Vigo, nomeado por todos os concelleiros que
o votaron, e que di que o día despois xa viu que tiña
que botar fóra á metade dos que o votaron! Alguén que
preside a maior cidade da Galiza e que vai ao seu
capricho, que decide pola súa conta, pasando do

partido que o puxo de candidato e que non lle importa
o alcance das súas decisións, aínda que afecten a todo
o país (e que lle importa a el “o país”, se para el non
existe, só hai catro deputacións). Alguén que combate
explícitamente a autonomía, que se remite a unha lega-
lidade anterior ao ano 80! Non hai palabras para tanta
irresponsabilidade. Déixenme que escriba doutra cousa. 

Que lembre que hai uns días ascendeu ao ceo unha
libeliña calada que escapou do peito rebentado de
Manuel Vázquez Montalbán, gastado de ser pródigo,
elegante e teimosamente rabudo. 

E que ascendeu con trompetas ao ceo, montado
nunha nave imponente, ¡o astronauta español Duque!,
levando alá o honor da bandeira “roja y gualda”, ¡con-
servando un lugar na cabeceira das grandes potencias! 

E tamén vai o noso diñeiro, grande suma, para
reconstruir o que destruiron os invasores do Irak, ¡por-
que somos unha grande potencia espacial, invasora e
reconstructora! 

E tal potencia militar, imperial, mostra o seu
verdadeiro rosto ridículo no trato que lle está a dar ao
Exército. Curiosamente este goberno autoritario e que le-
va sustituido a xa cativa cultura democrática da política
española por este denso arrouto de franquismo é o gober-
no que peor está a tratar o Exército. O exército español
foi, e aínda segue a ser en parte, dunha cultura reacciona-
ria, franquista sen máis, con todo ninguén merece o

descrédito profesional no que o está sumindo este gober-
no. A famosa superbandeira de Trillo, a exaltación do
chovinismo militarista, tapa todo tipo de trapalladas e
ineficiencias da política militar. Ese bandeirón oculta un-
ha política que mesmo é ofensiva para os militares de ca-
rreira e que despreza as vidas dos soldados profesionais.
Resulta ben curioso que sexa esta xente, que fai do Exér-
cito ideoloxía, a que peor trate aos militares. 

O trato aos soldados enviados de chica para todo a
unha guerra imperialista e allea, levados sen avisar, sen
tempo. O trato aos soldados enviados a outras misións
internacionais, transportados nas peores condicións e
sen facer caso das súas queixas. O trato inhumano aos
familiares das víctimas do accidente aéreo, mortas pola
incompetencia do Ministerio do señor Trillo, toda esa
miseria doméstica é o reverso da exhibición de tanto
peito imperial, da sumisión ante a bandeira dos EE UU.
Tanta chulería o que realmente oculta é unha falta de
dignidade verdadeiramente arrastrada. E que se podía
esperar dun presidente que aspira, ponto por ponto, a
reproducir no seu goberno a política de Franco, un tipo
que desconfiaba dos seus compañeiros de armas, da
Garda Civil, da xente. Non é de extrañar que teñan ata-
cado a todas as institucións do Estado, ao Exército, á
Xustiza, á Educación, á Sanidade. Franco cría que o es-
tado era el, e Aznar tamén. Os demais sobramos todos,
non sendo para pagar os gastos.♦

O Tempo Aberto

A bandeira
de Trillo
SUSO DE TORO

O Goberno suplirá cun imposto indirecto as carencias orzamentarias 

Un novo tributo sobre o carburante
servirá para pagar parte da sanidade

RUBÉN VALVERDE
O Goberno galego pretende poñer en marcha un novo imposto no
2004 que gravará sobre os carburantes 2,4 céntimos por litro de ga-
solina e 1,2 céntimos por litro de gasóleo. Manuel Fraga xustifica o
imposto pola necesidade de recadar máis cartos para a sanidade
pública -á que irá destinada o 70% do recadado- e ao medio am-
biente -que levará o 30% restante-. Transportistas, autónomos e ou-
tros sectores da economía consideran “un abuso” o novo tributo.

‘É un atropelo’
César González,
repartidor autónomo
de flores da Guarda

“Sempre pagamos os mesmos.
Eu levo unha década co mesmo
prezo das flores e a gasolina non
deixa de subir. Os políticos debe-
rían ter máis creatividade e bus-
car outras fórmulas de onde sacar
cartos porque semella que fan as
leis sempre contra os débiles”.♦

‘Pagamos impostos
por todo’
Xoán Rey, repartidor
autónomo de bebidas

“Dende que chegou o euro, as
marxes de beneficios son moi
pequenas. Dentro de pouco vai
ser mellor non saír a rúa porque
perdemos cartos. Esta medida é
incríbel porque pagamos xa im-
postos dabondo. Penso que si
poñen isto en práctica teñen que
compensarnos por outra vía”.♦

‘A finalidade
do imposto é boa’
Xosé Carlos Ferreira, taxista 

“Temos que confíar un pouco
neste Goberno porque até agora
penso que o fixeron bastante
ben. A finalidade é boa. Precisa-
mos dunha boa sanidade públi-
ca e polo tanto hai que pagala.
Antes vivíamos moito peor e a
mellora da sanidade é unha
mostra do avance de Galicia”.♦

‘A gasolina é
a gran vaca leiteira
deste Goberno’
Xosé Bouzón

“Xa empezamos a estar algo
fartos de que sempre que se pre-
cisan cartos recorran á gasolina.
Tiñan que sacalos doutros luga-
res. A cousa xa está bastante
mal e isto prexudicar máis os
usuarios porque a suba é unha
cadea. As tres cuartas partes da
gasolina xa son impostos”.♦

‘Vannos cobrar
por respirar’
Manuel Martínez,
Axente comercial

“O obxetivo que ten a lei é
interesante. O que non me pa-
rece lóxico é que graven os
condutores así coma si. Xa pa-
gamos impostos de circu-
lación, matriculación, aparca-
doiro municipal, etc. Non nos
poden estar zugando por todos
os lados. Dentro de pouco van-
nos cobrar por respirar”.♦

‘Queren que o coche
sexa para uns poucos’
Montserrat Romero

“Paréceme mal como todo o que
fai este Goberno. Cada vez faise
máis prohibitivo sacar o coche.
Xa temos bastantes impostos na
gasolina como para que agora
metan un máis. Os cartos pode-
ría pedilos Fraga desa cantidade
que se está a mandar ao Irak”.♦

Reportaxe Gráfica: PACO VILABAROS

De esquerda a dereita e de arriba a abaixo, César González, Xosé C. Ferreira, Manuel Martínez, Xoán Rey e o seu fillo Moi-
sés, Xosé Bouzón e Montserrat Romero.



B.C.
Galiza Nova vén de presentar o
“Plano de Emprego Xuvenil”,
proposta que nace da necesida-
de de políticas alternativas que
freen a precaria situación labo-
ral coa que se atopan os mozos. 

Porque presentan agora o plano?
O paro segue a ser unha preo-

cupación principal para a mocida-
de. Ademais, as políticas en mate-
ria económica do PP están recru-
decendo as condicións laborais
para os mozos. Anteriormente xa
presentaramos varias propostas,
só que agora queriamos presentar
unha alternativa máis elaborada. 

Cales son as principais difi-
cultades coas que se atopa a
xente nova para acceder ao
mercado laboral?

Basicamente a falta de postos
de traballo reais. Durante a déca-
da dos oitenta e dos noventa pér-
deronse máis de trescentos mil
postos de traballo. A oferta de
man de obra non é absorvíbel po-
lo mercado. Isto leva a emigra-

ción e a precarización das condi-
cións laborais. A situación aínda
empeora máis no caso das mozas.

Cales son as liñas básicas
do plano presentado?

Para elaborar un plano de em-
prego o primeiro que hai que facer
é preguntarse que tipo de traballo
se quere crear. Procuramos un em-
prego produtivo e satisfactorio pa-
ra a xente, cunhas condicións la-
borais xustas e que ofreza seguran-
za a través de tres liñas básicas.
Unha política de mellora da em-
pregabilidade que incluiría a crea-

ción dun “Instituto galego de for-
mación profesional e de empre-
go”, dependente da Xunta pero
que asuma a programación e a
xestión da formación ocupacional.
Despois unha serie de medidas
aplicadas ás melloras das condi-
cións laborais nas que se prevé a
implantación dun “Salario de in-
serción laboral” destinado a crear
un chanzo mínimo por debaixo do
cal os mozos non estarían dispos-
tos a traballar. E en terceiro lugar
un apartado dirixido ás políticas de
creación de emprego, nas que des-
tacaría a potenciación dos novos
xacementos de traballo, entendi-
dos como aqueles ámbitos da acti-
vidade económica que satisfagan
as novas necesidades da socieda-
de. Isto significa un apoio as novas
tecnoloxías, nas que a mocidade
está máis preparada.

A emigración segue a ser un-
ha alternativa para a mocidade?

A emigración nunca desapare-
ceu. Na década dos noventa emi-
graron arredor de cento vinte mil
persoas. Aínda que nos últimos

anos se produciu un cambio neste
fenómeno; agora a inmensa maio-
ría dos emigrados son xente nova
que marcha ás Illas Canarias, a Ba-
leares e a Madrid. Por un lado mo-
zos cunha preparación básica que
ocupan postos na hostelaría e na
construción e doutra banda prodú-
cese o que se podería denominar
unha “fuga de cerebros”, a marcha
da xente con máis potencial, o que
supón un prexuizo aínda maior pa-
ra o país. Unha das nosas liñas de
actuación vai destinada a que a
Xunta elabore políticas efectivas
de cara a apoiar e fomentar as con-
dicións de traballo para o retorno.

Existe algún aspecto carace-
rístico do desemprego na Galiza?

O mercado laboral aquí segue
as pautas fundamentais do Estado
xa que a maioría das políticas que
condicionan o emprego emanan
de Madrid. Galiza está dentro das
dezaoito rexións europeas con
meirande taxa de desemprego xu-
venil. Isto débese a especial estru-
tura económica de Galiza e as ma-
las políticas do PP de Madrid, que
se agravan polas políticas da Xun-
ta. As grandes propostas de empre-
go do PP foron todas presentadas
en tempo de campaña electoral pa-
ra tentar evitar a sangría de votos
da mocidade, de foto cara á gale-
ría. Lonxe de converxer coa UE a
situación laboral galega empeorou
con respecto a hai vinte anos.♦
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Perversión
Mª PILAR GARCIA NEGRO

Referiremo-nos,
nesta ocasión, á
perversión

lingüística. Son casos
coñecidos e estudados
os intentos do
franquismo de impor
eufemismos que
suprisen os, ao seu
xuízo, disfemismos tipo
obrero (os obreiros
eran productores) ou
outros “perigosos”. 

Tamén está
estudado o fanado
intento de Mussolini e
o seu rexime por
violentaren, no seu
dia, a língua italiana,
eliminando os
pronomes que
reflectisen o
tratamento de
respeito equivalente
ao vosté, por
necesidade de,
ditatorialmente, todo
o mundo ser tratado
de ti. 

Mais está moito
menos recoñecido e
denunciado, na  máis
estrita sincronia
actual, o escándalo da
perversión semántico-
léxica, da perversión
lingüística, en suma,
que se permite, nesta
fase contemporánea, o
sistema capitalista, os
seus turiferários, os
seus botafumeiros, os
seus sicários, os seus
samesugas e todo canto
parvenuse achegar. 

Vexamos: Os
abutres que seguen a
expoliar, esmagar e
colonizar o Iraque
agora son “donantes”.
A masacre é agora
obxecto de
“reconstrución”. Nun
nível banal, realizar un
traballo político
chama-se “hacer los
deberes” (tamén
contaxiado ao galego:
¡que estupidez!); agora
xa non se  fala de
programa ou
propostas, senón de
“folla de rota” (máis
estupidez), con
seguidismo léxico
simétrico e
perfeitamente
concomitante co
servilismo ao Amo
Universal e ao seu
idioma, ao Império
indiscutíbel. Magnífico
traballo teñen ao seu
dispor lingüístas e
profesoras-es que
pensen, e pratiquen,
que a língua é asunto
social e excelente
motivo de explicación
histórica e
ideolóxica.♦♦

Guisa e Napo UXÍA E BRAIS

CESOUNOS?

Que vaia el
LOIS DIÉGUEZ

Hai tempo que queríamos falar do outono, e do libro de Fran-
cisco Pillado, “Fígaro ou...”, e do de Manuel  Darriba, “Acci-
dental”. Mais non foi posíbel. Son tantas as barbaridades dos
nosos governeiros, e tan perigosas que nen tempo temos en
pensar nas flores, sempre atraentes e necesárias. Esta vez ha-
bemos de berrar isto: que vaia el!”. El é o do “bigotito”. Ago-
ra deu un novo paso e di que está disposto a facer-lle a guerra
a todo diós. E que os pacifistas son algo asi como a escória
deste mundo. Vostedes comprenden? A maior parte da xente
do Estado e do Mundo seica somos cans a ladrar polas esqui-
nas, rancorosos e ainda por riba “pacifistas”. Quere isto dicer
que ao do “bigotito” xa non lle chega con arma-la en Palesti-
na, o Iraque ou Afganistán. Agora quere homes para que vaian
matar e roubar a novos países (Siria, polo que se ve). E nós,
alarmados ao nos decatar de que este polvorin ainda non os
sácia  (a el e ao seu señorito de Norteamérica) berramos: que
vaian eles!, que vaian eles! e que ali fiquen definitivamente.
A pacífica e sofrida humanidade quedaria-lles agradecidísima
e o mundo comezaria a viver sen o terror.♦

Subliñado

QUEN? O ALCALDE?

NON! O XUIZ!

Rubén Cela
‘A situación laboral da mocedade
empeorou con respecto a hai vinte anos’

PACO VILABARROS

O plano de incidencia supra-muni-
cipal da localización industrial de
ENCE, que segundo o decreto da
Xunta lles impide aos concellos da
Ría poñeren pegas á instalación da
papeleira, foi contestada polas cor-
poracións locais e organizacións
ecoloxistas da comarca, que están
a desenvolver unha campaña de
recolleita de sinaturas e de mobili-
zación da opinión pública.

A fábrica de papel tisú nos te-
rreos de Lourizán é considerado
polos colectivos cidadáns como
un xeito de consolidar o comple-
xo industrial, imposibilitando o
saneamento e recuperación da ría,
a explotación racional dos recur-
sos turísticos, marisqueiros e pes-
queiros, e mesmo o desenvolve-
mento urbanístico de Pontevedra
e Marín. Baixo o lema, “papelei-
ra si... pero non aí!!!”, esixen a re-
tirada do actual proxecto e a de-

subicación do complexo ENCE
cara a unha zona na que se poida
completar o ciclo produtivo sen
provocar os problemas ambien-
tais, sanitarios e socioeconómicos
que hoxe sofre a bisbarra.

Nesta liña se fixo pública a de-
claración institucional conxunta
dos alcaldes da Ría, isto é, Ponte-

vedra, Poio, Vilaboa, Marín e
Bueu; coa única ausencia de San-
xenxo (gobernado polo PP), no
que consideran a forma de actuar
da Xunta como un “ataque inacep-
tábel aos dereitos democráticos da
cidadanía, ao pasar por enriba do
goberno municipal e impedir a
vontade da poboación da comarca

que, maioritariamente, avoga pola
recuperación da zona”. Por isto
acordan os mandatarios munici-
pais solicitaren a retirada do pro-
xecto e o traslado do complexo in-
dustrial a outra zona na que se poi-
da completar o ciclo e se garantan
a os postos de traballo.

Non é esta a valoración da
empresa que conta co apoio dos
traballadores á hora de buscar
apoios como o da Cámara de Co-
mercio e outros sectores empre-
sariais locais que avalan os seus
planos. O lema da empresa sería
“papeleira... ou aquí, ou nada”,
co cal a ameaza é evidente. 

Así pois, o debate de fondo
sobre o modelo de desenvolve-
mento, industrialización susten-
tábel e crecemento, vai estar so-
bre a mesa nos próximos meses
nos que se agarda unha forte
confrontación.♦

A batalla das
celulosas

X. C. GARRIDO

Os concellos da ría non controlados polo PP
arrepóñense aos planos da Xunta de consolidar
a papeleira de ENCE na súa localización actual.

Pontevedra



Non hai dúbida que Xoán Paulo II
foi un verdadeiro xigante, unha fi-
gura fundamental no século XX e
na transición ao XXI. No só con
relación á Igrexa católica, que pre-
sidiu con man de ferro, senón ta-
mén verbo da sociedade na que lle
tocou vivir. É incuestionable que
foi un dos líderes máis destacados
do seu tempo, e cumpriu un im-
portante papel en acontecementos
tan fundamentais como a caída do
muro que dividía o leste do oeste
na vella Europa e o conseguinte
derrubamento do comunismo nos
países do socialismo real. Tamén é
de salientar a súa decidida defensa
da paz no mundo, mesmo fronte a
outros destacados líderes do seu
tempo. A historia ocidental do sé-
culo XX non se poderá escribir
sen o seu nome, particularmente
no ámbito da relixión, tanto a cris-
tiá como as demais. 

Evidentemente, ocupará de
xeito especial un lugar moi desta-
cado na historia da Igrexa Católi-
ca. Entre outras cousas porque po-
de converterse no terceiro pontifi-
cado máis longo; só tras do hipo-
tético de San Pedro e o real de Pío
IX (31 anos e medio), aínda que
neste intre o supere tamén en anos
o longo pontificado de León XIII
(25 e medio). Pero, ademais, pola
obra inxente que deixa tras de si:
máis escritos, discursos, canoni-
zacións, intervencións públicas e,
sobre todo, máis viaxes que nin-
gún dos seus predecesores... Pero,
respeito de todos estes records,
non se pode esquecer que o ponti-
ficado de Xoán Paulo II coincidiu
co despegue da comunicación
mundial, amplificador que multi-
plica calquera manifestación pú-
blica ata límites insospeitados un-
has décadas antes. Este papa fixo
honor á frase que lle deu título a
un dos primeiros e máis coñecidos
libros que se escribiron sobre el:
Furacán Wojtila. 

No ano 2000, con ocasión do
seu 80º aniversario, o cardeal
Darío Castrillón, prefecto da
Congregación para o Clero, di-
xo: “Sentimos que nos guía un
home de Deus, que conquistou o
amor e o respecto máis aló de
calquera barreira humana”. 

Pero eu contrapoñía nun re-
cente programa da TVG (“A Cha-
ve”) á figura de Xoán Paulo II ás
de Xoán XXIII e Paulo VI. O ve-
llo papa Xoán representa a coraxe
humilde e anovadora dun home
que non lle tivo medo ao mundo e
soubo pedirlle á Igrexa que abrira
as súas fiestras para que entrara ar
fresco, pois nela cheiraba a balo-
rento e a morto, a decadencia.
Xoán XXIII non fixo viaxes, nin
acadou concentracións masivas,
pero o mundo recoñeceu o seu
papel fundamental para a paz, a
xustiza e o entendementos dos
pobos. Paulo VI era a imaxe do
intelectual con respecto, fraguado

no continuo diálogo con ideas e
persoas; a diplomacia e a vontade
de encontro cos diferentes foron
constantes na súa historia. 

Fronte a eles, Xoán Paulo II, a
pesar da súa fe incontrovertible e
os seus numerosos valores perso-
ais, a pesar dos seus trazos “mo-
dernos” (crebou as barreiras pa-
pais e vaticanas, facía deporte, sa-
bía utilizar os medios de masas...),
parécenos a moitos que non só re-
presenta o autoritarismo prepoten-
te, desconfiado do mundo, senón
que marcou unha pegada involu-
cionista e restauracionista na Igre-
xa, que a fixo retroceder moitos
anos respecto do avance que supu-
xo o Concilio Vaticano II. Con el e
o seu grupo de goberno no Vatica-
no, a Igrexa perdeu un tempo pre-
cioso no necesario aggiornamento
que iniciara cos seus predecesores,
e non soubo dar as respostas que
necesitaba o turbulento mundo de
finais e comezos de século.

■ BALANCE DUN PONTIFICADO
CON ALGUNHAS LUCES E MOITAS
SOMBRAS. Facendo un balance do
Pontificado, cómpre salientar como
indubidablemente positivo a súa
defensa da paz mundial e a crítica
do totalitarismo, tal como aludia-
mos ao comezo. Tamén a defensa
da xustiza e os dereitos dos pobres;
mesmo cunha valente crítica dos
excesos do neoliberalismo capita-
lista... aínda que sen cuestionar os
seus fundamentos perversos. 

Tamén salientan moitos docu-
mentos, reflexións e manifestos
públicos valiosos. Algúns tan fer-
mosos como as súas primeiras en-
cíclicas “Redemptor hominis”
(1979) e “Dives in misericordia”
(1980) e tan significativos para o
pensamento social da Igrexa como
a “Laborem exercens” (1981), a
“Sollicitudo rei socialis” (1988) e
a “Centesimus annus” (1991). A
carón deles están outros polémicos
como as encíclicas morais “Verita-
tis splendor” (1993) e “Evange-
lium vitae” (1995) e o seu polémi-
co Catecismo Universal. 

Como negativo un non pode
ocultar, entre outros, varios as-
pectos de cara ao interior da Igre-
xa, e de cara ao mundo. No pri-
meiro aspecto cómpre salientar o
reforzamento do autoritarismo
papal e vaticano, fronte á necesa-
ria democratización da Igrexa que
se iniciara con Xoán XXIII. Un
autoritarismo vehiculado, sobre
todo, pola Curia vaticana e a po-
derosa Secretaría de Estado, que
cumpriu un papel que mesmo foi
criticado polo resto da Curia. 

Ligado a este autoritarismo es-
tá o escurantismo no goberno da
Igrexa e a exclusión de calquera
tendencia espiritual ou teolóxica
que non fose submisa ás posicións
restauracionistas do Vaticano. Es-
te pontificado potenciou os novos
movementos eclesiais neoconser-

vadores, como ‘Comuñón e Libe-
ración’, ‘Focoloaris’ e ‘Lexiona-
rios de Cristo’, e deulles un gran
poder a outros un pouco máis ve-
llos como o ‘Opus Dei’, que se

instalaron nos corredores vatica-
nos e foron a súa imaxe cara ao
mundo, a través de portavoces co-
mo Joaquín Navarro-Valls. En
troques, grupos relixiosos tradi-

cionalmente con gran peso na
Igrexa como xesuítas, dominicos
e franciscanos, foron marxinados. 

Máis grave aínda foi a falta de
respecto aos dereitos humanos dos
católicos, e sobre todo das católi-
cas, negando cara a dentro o que
esixía cara a fóra. É o caso das nu-
merosas condenas (¡perto de
1.000!) dos mellores e máis creati-
vos teólogos da Igrexa e o papel
secundario asignado nela á muller,
negándolle a posibilidade de ter
postos de responsabilidade co po-
sible acceso ó sacerdocio, ademais
do empecinamento en algo tan se-
cundario como fonte de sufrimen-
to como é o caso da obrigatorieda-
de do celibato para os curas. 

De cara á presenza da Igrexa
no mundo, salienta a súa ríxida
moral. Unha moral que, aínda
que quixo ser, loablemente, unha
defensa a ultranza da vida nun
mundo de morte, manifestouse
como reaccionaria estreita e re-
presora...manténdose á marxe do
progreso social. 

Non é menos grave o freo ao
ecumenismo, a pesar de xestos e
encontros coma os de Asís, con lí-
deres de outras confesións cristiás
e outras relixións. Xestos recha-
mantes que, na práctica, non cam-
biaron nada, porque a concepción
vixente do papado segue a ser un
freo para un ecumenismo real. Xa
Paulo VI recoñecía en 1967 que o
papado (ou o Papa) era o meirande
obstáculo no diálogo ecuménico.
O mesmo Xoán Paulo II, na súa
encíclica “Ut unum sint”(1995)
pedía ás xerarquías e teólogos de
outras confesións cristiás que lle
axudasen a atopar outras formas
máis ecuménicas de configuración
do Papado (n.95). Pero, na prácti-
ca, non se quixo afrouxar ningun-
ha das cordas que ten ben atadas
na Igrexa o poder romano. 

Outro tanto aconteceu cos ba-
ños de masas xuvenís, aos que
tan afecto é este papa, pero que
non se traduciron en continuida-
de ningunha, porque a súa cone-
xión coa mocidade non é a nivel
real,a pesar do que manifestan os
berros histéricos de “Juan Pablo
II te quiere todo el mundo”. En
realidade, o único que convocaba
os mozos nestes encontros seme-
llaba ser a alegría de xuntarse con
outros de todo o mundo. A Igrexa
segue a queixarse de “falta de vo-
cacións”, no canto de preguntar-
se por que ocorre tal cousa. 

En definitiva, a pesar da ri-
queza indubidable deste anos, en
lugar de tanto autobombo da
“era Wojtila”, a Igrexa debería
pensar máis na súa falta de adap-
tación á evolución da sociedade
dos séculos XX e XXI, para tra-
ballar máis por ser un elemento
eficaz na liberación do xénero
humano de tódalas cadeas que
aínda o oprimen e na defensa dos
dereitos da Natureza. ♦
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RENÉ LÉVEQUE

OS VINTECINCO ANOS DE XOÁN PAULO II

O primeiro en moitas cousas,
o último nas que lle importan á Igrexa

VICTORINO PÉREZ PRIETO

Xoán Paulo II realizou máis escritos ou cano-
nizacións ca ningún outro pontífice, pero non

deu paso ningún adiante na comuñón coa so-
ciedade que o Concilio Vaticano II impulsara.



H. VIXANDE
O anuncio da Consellería de
Innovación, Industria e Co-
mercio de que a substitución
da telefonía rural de acceso ce-
lular (Trac) avanza con rapi-
dez chega cando as compañías
eléctricas se dispoñen a lanzar
un sistema de conexión á inter-
net a través do cabo eléctrico.

Segundo a Consellería de Innova-
ción xa hai 34.352 usuarios de li-
ñas Trac que poden solicitar o seu
acceso á internet, o que representa
o 44% do total estatal. En decem-
bro deste ano estes servizos alcan-
zarán o 86% do territorio galego
–non se indica qué porcentaxe de
usuarios– e en 2004 o 100%.

A substitución do Trac remata
coa vella discriminación que pade-
cían os habitantes de moitos núcle-
os rurais, que si dispuñan de teléfo-
no, pero que non podía transmitir
ou recibir datos porque a conexión
destes teléfonos era moi precaria e
tecnoloxicamente insuficiente.

Xa cando se instalara o Trac
A Nosa Terra denunciara a súa
incapacidade para dar servizo de
internet, medio de comunicación
daquela non moi popularizado
pero do que se albiscaba un futu-
ro prometedor.

A instalación do Trac en Gali-
za servíralle á Telefónica para dar-
lle saída á súa tecnoloxía máis ob-
soleta e valeulle ao PP para facer
propaganda no medio rural. Ago-
ra, Telefónica será novamente

quen proceda a esta substitución.
Na Consellería de Innovación, In-
dustria e Comercio lembraron que
a escolla desta compañía non é ca-
prichosa: débese a que é operador
dominante e que é quen ten que
encargarse de dar este servizo por-
que hoxe as directivas da Unión
Europea consideran a internet par-
te do servizo universal.

A substitución do Trac é un
proxecto do Ministerio de Cien-
cia e Tecnoloxía no que se em-
pregan financiamentos comuni-
tarios, españois e aportacións da
propia Telefónica. A Xunta só
presta certos asesoramentos. O
xefe de prensa de Innovación e
Industria, Xoán Carlos Rodrí-
guez, asegurou que a Xunta con-
seguiu un adiantamento dos pra-
zos de execución en Galiza.

Xoán Carlos Rodríguez sina-
lou que a Administración apren-
deu da instalación do Trac e fai
fincapé de que “se trata dunha tec-
noloxía escalábel, é dicir, que esta
preparada para incorporar as novi-
dades que cheguen no futuro por-
que ten capacidade sobrada para
facelo”. Deste xeito, a eventual
transmisión de vídeo pola rede se-
rá posíbel a pesar de que hoxe non
sexa un servizo dispoñíbel.

Aconsolidación dos proxectos
de substitución do Trac coinciden
coa chegada dunha nova tecnolo-
xía que vai permitir o acceso á in-
ternet empregando os cabos eléc-
tricos. En teoría, en poucos meses
ou anos a poboación rural terá co-

nexión coa rede por dúas vías di-
ferentes. “Canta máis oferta, me-
llor para os consumidores”, acla-
rou o xefe de prensa da Conselle-
ría de Innovación, Xoán Carlos
Rodríguez ao ser
interpelado polo
feito de que a Ad-
ministración vai
financiar a instala-
ción dunha tecno-
loxía para Telefó-
nica, o que lle per-
mitirá a esta em-
presa competir en
mellores condi-
cións. Contodo, a
internet polos cabos eléctricos
aínda non é unha realidade.

Iberdrola xa empezou

A empresa Iberdrola comezou a
explotación comercial deste servi-
zo a semana pasada. O que acon-
tece é que, na Galiza, Iberdrola ca-
rece de clientela. Unión Fenosa, o
principal subministrador eléctrico
dos fogares galegos, anunciou que
aínda está en probas e nin sequera
sabe se chegará a ofrecer comer-
cialmente o acceso a internet.

Unión Fenosa conta cunha li-
cencia de operación concedida
pola Comisión do Mercado das
Telecomunicacións que se esten-
de ata finais de 2004, cando o
servizo deberá estar operativo e
dispoñíbel para unha porcentaxe
significativa de fogares.

A transmisión de datos a tra-

vés do cabo eléctrico non é unha
novidade. En Galiza as primeiras
experiencias tiveron lugar a me-
diados dos anos sesenta e a prin-
cipios dos setenta as centrais

eléctricas estaba
interconectadas
por este procede-
mento.

Hoxe, unha
nova tecnoloxía, a
Powerline, permi-
te aproveitar a ca-
pacidade das redes
eléctrica para a
transmisión de da-
tos máis intensiva-

mente, con banda ancha e de forma
simétrica. A vantaxe comparativa
co sistema máis popular de cone-
xión de banda ancha, o ADSL, é
que esta tecnoloxía é máis rápida
na dirección desde a central ao
usuario que desde o usuario á cen-
tral, algo que non acontece no caso
da Powerline, onde a velocidade é
igual nas dúas direccións. É unha
vantaxe relativa por canto nestes
momentos poucos son os usuarios
que precisan velocidades altas para
enviar arquivos; polo xeral as nece-
sidades son de recepción.

Mentres Fenosa carece de
plans de penetración e de prezos, o
camiño iniciado por Iberdrola pode
servir como referencia. Esta com-
pañía vén de lanzar unha oferta pa-
ra dar un servizo de 600 quilo bites
por segundo a 39 euros o mes e ou-
tro de 100 kbps a 24 euros ao mes,
cando a oferta velocidade básica

do ADSL é de 256 kbps e o prezo
de 39 euros. Iberdrola, ademais,
anunciou que só ofrecerá o servizo
alí onde haxa demanda suficiente.

No caso de Unión Fenosa está
por ver se a baixa calidade da rede
de baixa tensión no rural permite
dar este servizo e se a eléctrica
considera que nestas zonas hai su-
ficiente demanda. No tocante ás
cidades, ofrecer a conexión pode-
ría significar facerlle competencia
a Telefónica no chamado bucle lo-
cal, xa que sería o primeiro opera-
dor con capacidade de chegar di-
rectamente aos domicilios –a rede
eléctrica é aínda máis extensa que
a de Telefónica. Como contraparti-
da, tamén lle faría a competencia a
R, o operador de telecomunica-
cións galego, cando Fenosa é pro-
pietaria do 35% do seu capital.

Aparte das dúbidas que suscita
a posibilidade de que Unión Feno-
sa lle faga a competencia a unha
das súas empresas, o certo é que as
compañías de distribución eléctri-
ca como a Fenosa están a conver-
terse en auténticas subministra-
doras de todo tipo de servizos e
perder o tren pode ser fatal para
elas. ENDESA, que tamén anun-
ciou plans para aplicar a tecnoloxía
Powerline, hoxe vende aos seus
usuarios gas e electricidade. Pronto
venderá servizos de telecomunica-
cións, teléfono incluído, e poderá
beneficiarse das sinerxías que
comporta, así como rebaixar os
custes de xestión ao poder contro-
lar telematicamente a súa rede.♦
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Fenosa aínda non sabe se explotará comercialmente o servizo

A renovación da telefonía rural
coincide coa chegada da internet polo cabo eléctrico

H.V.
A nai de Xosé Humberto Baena
Alonso presentou un recurso de
amparo ante o Tribunal Constitu-
cional para que esta instancia
anule a sentencia do Consello de
Guerra celebrado o 20 de setem-
bro de 1975, que o condenou a
morte. A sentencia executouse
sete días despois.

O xuízo a Baena estivo inza-
do de irregularidades que impe-
diron unha auténtica defensa, por
esa razón presentouse este recur-
so, que só podía interpor a súa fa-
milia. As irregularidades durante
o proceso chegaron a tal punto
que o representante no mesmo en
nome da Federación Interna-
cional dos Dereitos do Home, o
avogado suízo Christian Globet,
cualificouno como “simulacro de
proceso” e “sinistra farsa”.

Da documentación recollida
pola procuradora que representa
á nai de Baena, extraese que se
vulnerou o dereito de presunción
de inocencia, a un proceso con
garantías, á defensa en relación á
asistencia letrada e a non decla-
rarse culpábel, o dereito á tutela
xudicial efectiva e á vida. Ade-

mais, as probas que se emprega-
ron para condenar ao galego non
estaban documentadas e non ha-
bía garantías sobre a súa autenti-
cidade, máis ben semellaban fal-
sificadas para conseguir unha
condena que a día de hoxe aínda
non foi notificada en forma e que
o acusado só coñeceu doce horas
antes da execución.

Aínda que o recurso de ampa-
ro ante o Tribunal Constitucional
presentouse o 15 de novembro de
2002, esta instancia xudicial aínda
non se pronunciou sobre se admi-
te ou non a trámite a solicitude.

A condena a morte de Xosé
Humberto Baena produciuse nun
contexto de esgotamento do ré-
xime franquista que durante
agosto e setembro de 1975 pro-
vocou varios consellos de guerra
co obxectivo de amosar a forta-
leza da ditadura. O resultado foi
a execución de cinco condena-
dos a morte e a indignación da
cidadanía no Estado e no mundo.
Os executados foron Xosé Luís
Sánchez Bravo, Ramón García
Sanz, Angel Otaegi Etxevenias,
Juan Paredes Manot e Xosé
Humberto Baena Alonso.♦

Presentou un recurso de amparo ante o Constitucional
A familia de Baena  reclama
a nulidade da súa condena a morte en 1975

Carta de
resposta
do
xeneral
Armada
á familia
en repre-
sentación
da Casa
Real.
A carón,
fotos
da ficha
policial
de Xosé
Humberto
Baena.

Fenosa podería
facerlle competencia
a R, empresa
na que participa
co 35% do capital.



XOSÉ GARCÍA
A metade das granxas pecha-
das no Estado desde o 1994 es-
taban radicadas en Galiza. As
máis afectadas foron as de ca-
rácter labrego, incapaces de
soportaren o sistema de cotas.

Un informe estatístico publicado
pola Confederación de Coopera-
tivas Agrarias de España vén de
revelar as cifras do que foi o
desmantelamento que sufriu o
sector lácteo galego na última
década e baixo o marco da Polí-
tica Agraria Común (PAC). Os
datos revelan que as circunstan-
cias foron demoledoras coas ex-
plotacións de menor tamaño e de
tipo labrego; e que Galiza, a pe-
sar de ser a máxima produtora
de leite do Estado, segue a estar
marxinada en cuestións como a
cota asignada e segue a ser a pe-
or parada no que respecta a pe-
che de explotacións: das máis de
90.000 granxas de leite que tive-
ron que pechar en España nos
últimos dez anos, a metade fo-
ron galegas.

Exactamente, no Estado es-
pañol desapareceron, entre 1994
e 2003, 92.442 explotacións lác-
teas, pasándose das 141.451 de
hai unha década, ás 48.291 ac-
tuais; só na Galiza, baixouse de
68.745 granxas que había no
1993, ás 23.775 de agora, é dicir,
que tiveron que pechar 44.970.
Esta cifra supón que o 47% das
explotacións que tiveron que ce-
sar a súa actividade no Estado
foron galegas. No último ano, en
Galiza abandonaron a produc-
ción 2.430 granxas, o que supón
o peche de seis cada día.

As explotacións peor para-

das foron as pequenas e as de ti-
po labrego, aínda que tamén se
viron seriamente afectadas as de
dimensións máis grandes, sobre
todo as que tiñan unha produ-
ción entre 75 e 200 toneladas.
Así, pecharon 9.227 con menos
de 25 toneladas de produción (o
45’5% do Estado); 4.831, entre
25 e 50 toneladas (o 39’5% do
Estado); 3.285, entre 50 e 75 (o
43’3% do Estado); 7.105, entre
75 e 200 (o 49’2% do Estado);
1.169, entre 200 e 300 (o 40’3%
do Estado); e 998 que superaban
os 300.000 quilos (o 17’6% do
Estado). Estas cifras demostran
que a crise que sofre o sector
non lles afecta só ás explota-
cións máis pequenas, senón que
incide negativamente sobre to-
do o sector.

Outro dos datos relevantes é
a discriminación que sofre Gali-
za no reparto da cota láctea xa
que, a pesar de termos o 54%
das explotacións leiteiras do Es-
tado, e 26.115 gandeiros e gan-
deiras (53’3%), só contamos co
30% dos dereitos de produción
asignados a España (1.868.140
toneladas). O resultado é que os
produtores de leite da Galiza
detentan a media de cota máis
baixa de todo o Estado español,
con 72 toneladas por activo
agrario; e que as posibilidades
de desenvolvemento do sector
están totalmente restrinxidas,
obrigando moitas veces a pro-
ducir leite negro fóra de cota pa-
ra poder facer rendíbel a activi-
dade gandeira.

Estas cifras constatan que a
Política Agraria Común está ser-
vindo para concentrar a produ-
ción cada vez en menos mans e

en menos explotacións, obrigan-
do o sector a intensificar os mé-
todos produtivos para poder fa-
cerlle fronte á depreciación
constante do leite, e poñéndolle
as multinacionais e grandes dis-
tribuidoras materia prima a pre-
zos que, en moitas ocasións, nin
sequera cobren os custos de pro-
dución.

Os datos poñen de manifesto
o rotundo fracaso da política lei-
teira aplicada na Galiza e no Es-
tado e, de paso, botan por terra as
promesas que nos venderon de
que as cotas evitarían o peche de
explotacións: falsa promesa feita
polo PSOE cando gobernaba en
Madrid, e mantida polo PP ao
longo dos últimos anos.  Dende
logo, os datos demostran que a
política de cotas foi un auténtico
fracaso.

O peche masivo de explota-
cións provocado pola política
agraria dos últimos anos está in-
cidindo moi negativamente no
medio rural galego, cunha aguda
crise de despoboamento, enve-
llecemento da poboación e de-
sertización.

Para o Sindicato Labrego Ga-
lego, a saída ao problema non é
doada. Esta central avoga por
unha política de control da pro-
dución que contemple o estabe-
lecemento de prezos que cubran
os custos e o traballo de produ-
ción en base a un volume deter-
minado por persoa activa na ex-
plotación, un modelo de produ-
ción en base á terra, unha axeita-
da ordenación do territorio, unha
política de arrendamentos e de
prezos da terra que faciliten o ac-
ceso a ela, e a recuperación de
terras agrarias xa forestadas.♦

Erros inducidos
MANUEL CAO

En certa ocasión, dous membros da colectividade educativa
–un deles profesor de latín– queixábanse da gran cantidade de
impostos que tiñan que pagar, o que minguaba a súa remune-
ración persoal dun xeito que consideraban inxustificable. Este
feito pode inducirnos a facer unha reflexión serena sobre o
grao de descoñecemento e ignorancia que ten a poboación so-
bre asuntos fundamentais da súa vida cotiá, o que a pode levar
a perder de vista cales son os seus propios intereses obxecti-
vos dende o punto de vista social. Estes cidadáns ou ben des-
coñecían que o seu soldo procedía dos impostos pagados polo
conxunto dos contribuíntes ou ben consideraban que eses ci-
dadáns tiñan que pagar impostos para financiar o seu traballo
mentres eles deberían ter un trato máis favorable. Nun caso re-
vela unha falta de información grave para persoas en aparen-
cia cultas e no outro estariamos diante de cidadáns altamente
insolidarios e elitistas. Nótese que estamos a falar de profesio-
nais con difícil integración no mercado laboral privado. 

Fóra deste episodio concreto, é o caso que boa parte da so-
ciedade tende a ser inducida a crer na existencia de certos pro-
blemas que, na realidade, apenas lle afectan mentres que os re-
almente importantes tende a descoñecelos. Así se forman as
axendas político-económicas e as prioridades das políticas pú-
blicas. A formación da axenda non ten por que ter en conta asun-
tos importantes para a cidadanía pois existen multitude de temas
e problemáticas a abordar e, ademais, non é posible construír
unha orde obxectiva de preferencias sociais. As motivacións dos
que manexan a axenda non teñen por que facer referencia aos
asuntos que máis lle afectan ao benestar da sociedade senón que
tenden a priorizar os seus propios intereses e os dos grupos de
presión máis poderosos e organizados. Se esto é así, para inci-
dir na formación da axenda política é necesario constituírse en
grupo de intereses e poñer en marcha estratexias de actuación.

Economistas da Universidade de Princeton fixeron un in-
forme sobre a percepción dos contribuíntes norteamericanos
sobre os seus intereses e a reforma fiscal que ilustra a existen-
cia de erros graves. Por exemplo, a supresión do imposto de
sucesións, proposto pola Administración Bush, representa un
custo fiscal de 300.000 $, nun contexto de déficit público cre-
cente e só afecta ao 2% dos contribuíntes –aqueles que teñen
un gran patrimonio. Pois ben, segundo as sondaxes realizadas
polos investigadores, o 66% da poboación apoia a eliminación
deste imposto debido ao confusionismo inducido pola infor-
mación falsa propagada pola Administración e os medios de
comunicación dos EE UU. Así, segundo este informe, máis do
50% dos interrogados afirmaban que antes da reforma tiñan
que pagar o imposto cando morrían os pais mentras que, na re-
alidade, a gran maioría dos contribuíntes quedan exentos. O
máis penoso foi, aínda, o resultado doutra sondaxe da Kaiser
Foundation segundo a cal só o 29% cría que os ricos son os
grandes beneficiarios desas reformas mentras o 60% descoñe-
cía que no paquete fiscal se incluía a eliminación dos impos-
tos sobre dividendos que afectan principalmente a aquel 10%
da poboación que realiza o 85% dos investimentos en bolsa.

A capacidade para inducir na poboación preocupacións
alleas aos seus propios intereses ten unha grande importancia
nas sociedades do noso tempo debido á influencia decisiva dos
medios de comunicación e ao desigual nivel de organización
dos intereses económicos e sociais. O cidadán medio parece
crer que os gobernos tratan de defender un hipotético interese
xeral cando, na realidade, están a apoiar a colectivos organi-
zados en grupos de intereses, ocultos ou non, que tratan de in-
ducir unha ordenación de preferencias sociais que coincida
coa orde de prioridades dos colectivos máis poderosos.♦

‘A axenda económica nos medios
tende a priorizar os intereses dos

grupos de presión máis poderosos”
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O modelo labrego, o máis prexudicado polas cotas

Case 45.000 explotacións
leiteiras pecharon
nos últimos dez anos

As explotacións que peor futuro teñen son as máis beneficiosas para a alimentación humana e o medio ambiente.  PACO VILABARROS



Se as eleccións do día 26 non desminten
sobremaneira as enquisas, o PSOE que-
dará fóra do goberno da comunidade de
Madrid, un pear fundamental para a recu-
peración socialista e para consolidar o
efecto Zapatero. Como todo é susceptíbel
de empeorar, tres enquisas, aínda non di-
fundidas, de La Vanguardia, El Periódico
e o CIS, ofrecen un resultado coincidente
para Cataluña, segundo o cal o PSC-
PSOE podería perder catro escanos. CiU
descendería, pero menos, e os beneficia-
dos serían as tres forzas menores: PP,
ERC e IU. En contra do previsto polos es-
trategas socialistas, o PP roubaría os seus
votos, non de CiU, senón, sobre todo, do
PSC. Á agarda do que ofreza a campaña,
o PSC comeza a estar nervioso. De con-
firmarse os resultados de Madrid e Cata-
luña, Zapatero vería perigar de maneira
clara o seu proxecto de alternativa ao PP.
As dúas comunidades mencionadas son
dous bos graneiros de votos, pero a súa
importancia simbólica é aínda maior se
cabe. Sen a comunidade de Madrid, a di-
rección socialista verá mermados os seus
medios económicos e humanos para re-
lanzar o aparato central do partido. Unha
nova derrota en Cataluña suporía a caída
de Pasqual Maragall, a procura dun novo
líder (Montilla non serve), o desaprovei-
tamento da marcha de Pujol e, o que re-

sulta aínda máis grave, o reforzamento do
inimigo principal, o PP. Hai que lembrar
que Cataluña é tradicionalmente un dos
lugares onde o PSOE obtén, nas elec-
cións xerais, máis vantaxe sobre o seu
competidor estatal.

Se á difícil situación que se venta nes-
tas dúas comunidades, sumamos a inca-
pacidade do PSE-
PSOE en Euskadi, pa-
ra saír de debaixo da
capa do PP, teremos
un dos cadros máis
favorábeis posíbeis
para que Raxoi suce-
da a Aznar, algo que
por certo xa coinciden
en vaticinar todas as
sondaxes. Os socialis-
tas encóntranse polo
tanto ante un serio
problema. Pero un
problema que abran-
gue tamén os progre-
sistas e os nacionalis-
tas en xeral. Hai que lembrar, primeiro,
que Simancas é un home de esquerdas, un
deses socialistas que non teñen a menos
repartir propaganda no metro e, segundo,
que Maragall encabeza o sector máis
catalanista do PSC, tradicionalmente en-
frontado aos “capitáns” do cinto indus-

trial de Barcelona que agardan o desquite
e para os que o idioma catalán constitúe
algo co que non queda máis remedio que
convivir, pero que non se asume. 

Que lles sucede entón aos socialistas?
Cabe preguntarse. Porque non rentúan o
desgaste de todo partido no poder ou o re-
levo de Aznar? Hai varias razóns, sen dú-

bida, pero unha delas é
a que apunta Raxoi: os
socialistas carecen
dun proxecto de Esta-
do. Ao proxecto con-
servador tradicional,
da España uniforma-
dora, o PSOE opón
unha dinámica interna
que mestura xacobi-
nos con federalistas e
na que os primeiros le-
van a batuta, o que é
tanto como arborar un
partido que se aproxi-
ma a cada máis a un
PP descafeinado. A

morneza opositora de Zapatero e o entu-
siasmo anti-nacionalista dalgún dos varóns
son dúas das patas esenciais deste cadro.

No estado maior socialista as cousas
non están claras, aínda que haxa razóns
que o explican. Intereses de sectores eco-
nómicos próximos ao partido e unha ansia

lexítima de acadar o poder impiden pen-
sar en alternativas máis arriscadas ou
máis confrontadas co ideario que destila a
TVE e co que o PP nos di o que é politi-
camente correcto hoxendía. Zapatero ten-
se referido ao PNV nos termos de que
“agora dámosvos leña, pero cando che-
guemos ao poder pactamos”. O razoa-
mento posibilista e a táctica de grados é
propia do ideario socialdemócrata e ta-
mén de calquera actor político cabal.
Compre distinguir contodo cando a políti-
ca de agardar coa man tendida se conver-
te en inservíbel e mesmo en contraprodu-
cente. O avance da dereita, a extensión da
práctica deturpada dos que, desde o poder,
fan oposición da oposición, a propaganda
guerra-civilista e unha imparábel estrate-
xia de exclusión dos nacionalismos da vi-
da política fan moi grave o desarme do so-
cialismo máis progresista e plural. Para o
nacionalismo en si, esta entrega resulta
grave. Os nacionalismos poden converter-
se, ou sono xa, na única alternativa á es-
tratexia de terra queimada dos populares,
pero o converterse na única oposición non
os beneficia, contra o que lles poida pare-
cer desde un punto de vista propio, pero
estreito. O nacionalismo precisa de inter-
locución a nivel estatal. Cun PP pechado
na banda e cun PSOE liderado ideoloxica-
mente por sofistas, cunha encomiábel fa-
cilidade de palabra, como Fernando Sava-
ter, a política na pel de touro pode aseme-
llarse perigosamente á de algunhas épocas
pasadas. Lembremos simplemente a dita-
dura de Primo de Rivera, cun PSOE en-
tregado e garda de corps do xeneral ou as
ambigüidades socialistas no proceso de
aprobación do Estatuto de Galiza de 1936.

Deixamos até agora á marxe a políti-
ca galega, aínda que a súa situación ca-
dra á perfección con este escenario. Ven-
tura Pérez Mariño vén de confirmar o de-
bilitamento de Touriño, precisamente o
lider máis galeguista co que contou até
agora o PSdeG-PSOE, e o valor á alza
–se é que algunha vez estivo á baixa– de
Paco Vázquez, mentor do aprendiz de
bruxo olívico.

Fará mal o BNG, menos versado en
política táctica que os seus homólogos
vascos e cataláns, se se enfronta ou non
sabe tratar con ese sector social progresis-
ta que dun modo ou outro se sente repre-
sentado polo socialismo español. Cómpre
polo contrario que o nacionalismo galego
e non galego fortaleza as súas ligazóns
con todos os sectores pluralistas e demo-
cráticos que existen na sociedade —e que
non son poucos— separando a fariña do
farelo, é dicir: aclarando o que é política
do PP, aínda que seña baixo a marca de
Pablo Iglesias, do que é realmente socia-
lismo e compromiso coa democracia e
coa pluralidade nacional do Estado. Aínda
que semelle grandilocuente dicilo, o que
está en xogo é un novo proxecto de Espa-
ña. Por desgraza, as perspectivas a curto
prazo son máis ben malas.♦
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A onde vai o PSOE?
MANUEL VEIGA

Ventura Pérez Mariño, á esquerda, e José Luis Rodríguez Zapatero, en Madrid, durante a manifestación convocada por Nunca Máis. PACO VILABARROS

‘O s socialistas
encóntranse ante un serio

problema, pero un
problema que abrangue
tamén os nacionalistas”



CÉSAR LORENZO GIL
Nunca tan perdedor chegou o
PSOE a unhas eleccións des-
de as xerais do 2000. Rafael
Simancas fai malabarismos
para crer iso de que os socia-
listas van gañar en Madrid.

Rafael Simancas é o gran per-
dedor da trama madrileña, a
coitela de aceiro que dividiu o
ano político entre a primavera
na rúa do pacifismo e máis a
contestación ao goberno Aznar
e o outono das puntadas sen fío
e suores fríos dun PSOE que
non soubo gardar o tesouro de-
sa maioría incipiente por ter os
petos rillados entre tránsfugas e
líderes inexpertos.

Os inimigos do socialismo
nas eleccións que vivirá Madrid
o 26 de outubro son a absten-
ción vergoñante e a de solemni-
dade. A segunda chega daqueles
sectores non afeitos a votar, que
se achegaron ao tren da esquer-
da por oposición a un PP agre-
sivo e coas púas permanente-
mente acesas en previsión dal-
gún ataque externo. Agora, re-
solta con éxito a sucesión de
Aznar, calmas por ermas as
aguas da protesta contra a gue-
rra ou o Prestige, din as enqui-
sas que a meirande parte ficará
na casa, outravolta descrida de
poder facer algo a través da de-
mocracia parlamentaria.

Esoutra abstención de ver-
goña pode que acabe por ache-
garse ás urnas. En realidade,
non fai moita ilusión confesar
que se seguirá a confiar no
PSOE após o escándalo Tama-
yo. A credibilidade da Federa-
ción Socialista Madrileña ficou
nos lastros e incluso moitos so-
cialistas prefiren que o reinado
de Simancas acabe aquí –lém-
brense as declaracións de Cris-
tina Alberdi.

Con este panorama, o que
fora presidente in pectorepode
acabar coa carta de demisión,

abrindo unha corrente de ciclón
tropical no seo dun partido que
non vai conseguir chegar aos
comicios de marzo sen fendas

nas paredes. Simancas xa non
ten creto. Arrastrado pola cons-
piración indemostrábel da con-
nivencia entre o popular Rome-

ro de Tejada e os tránsfugas, Si-
mancas talvez sexa sacrificado
no altar da próxima primavera,
se a lida pola Moncloa non

arranxa os graves descosidos da
Asemblea de Madrid.

Zapatero, en urxencias

A candidatura de Zapatero pa-
sou de estar pensada para as
eleccións do 2008, con el como
candidato estábel aspirante a
gañar por maioría absoluta a ter
a urxencia de conseguir xa ago-
ra a presidencia do goberno. A
crise de credibilidade da primei-
ra metade deste ano no gabinete
Aznar e a que parecía previsíbel
treboada da súa sucesión, incha-
ron o candidato socialista até
convertelo nunha real alternati-
va aos ben alicerzados poderes
do PP.

Mais o descreto nas forzas
políticas que trouxo a crise de
Madrid afectoulle a el, principal-
mente. Os mesmos columnistas
que gababan a súa frescura, o seu
empuxe, a conexión coa maioría
cansa do autoritarismo da derei-
ta, agora pensan nel coma un in-
xenuo pechado nun castelo inza-
do de pasadizos secretos polos
que se esvaecen os espíritos dos
seus competidores internos (Bo-
no, por exemplo).♦
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A Lei d’Hont e a aritmética xo-
garon en contra do Partit Socia-
lista de Catalunya (PSC) nas pa-
sadas eleccións catalás. A pesar
de conseguir máis votos que
Convergència i Unió (CiU), os
seus votantes, concentrados a
maioría na área metropolitana de
Barcelona, son máis baratos; va-
len menos deputados que os que
conseguiu CiU en Lleida, Girona
e Tarragona. Polo tanto, aos so-
cialistas escapóuselles das mans
a súa mellor oportunidade para
gobernar en Catalunya. Catro
anos despois volven intentalo
con Pasqual Maragall á fronte
aínda que esta segunda tentativa
de Maragall perfílase como a de-
finitiva e se o 16 de novembro
non saen os números, o partido
deberá traballar para construír un
novo líder. Quizá tamén nunha
nova mensaxe, xa que agora, no
2003, o do cambio non lles che-
ga tanto aos electores. Probabel-
mente fíxolle perder forza nestes
catro anos o feito de que Jordi

Pujol marcha definitivamente.
A cabalo entre as esixencias

do PSOE e as novas directrices
que introduciu na política do
PSC, incluíndo un xiro naciona-
lista tentando captar electores de
CiU, ten un traballo difícil en
tentar non caer nas contradi-
cións e no descreto.

Esquerra Republicana de Ca-
talunya concorre ás eleccións do
16-N con grandes aspiracións
avaladas tanto polo aumento de
votos nas pasadas eleccións mu-
nicipais como polos resultados

das enquisas elaboradas nos últi-
mos meses. Dos doce actuais es-
canos no Parlament de Catalun-
ya pode pasar a ter máis de 20,
nas previsións máis optimistas.
O que é certo é que o seu espec-
tro electoral abranxe antigos vo-
tantes do PSC e converxentes
desenganados. A estratexia de
Esquerra Republicana pasa por
aproveitar a marcha de Jordi Pu-
jol para acoller no seu seo todo o
espazo nacionalista catalán. Así,
en termos bursátiles poderiamos
dicir que antes do peche, quen

leva a cotización máis alta son
os republicanos de Josep Lluís
Carod Rovira.

É precisamente esta tenden-
cia alcista o que seduciu tanto a
CiU como o PSC, que se con-
verteron nas súas perfectas pre-
tendentes. Nas súas mans está,
daquela, que o futuro goberno
de Catalunya estea nunha coali-
ción de esquerdas ou ben nun
pacto nacionalista. Á hora de
pactar, Esquerra é contundente.
Pedirao todo, e contodo non des-
cartan a presidencia.

As eleccións do 16 de no-
vembro serán a verdadeira proba
de fogo para a reconstruída Ini-
ciativa per Catalunya (IC) des-
pois de que no último período
electoral quedase claro  que o es-
pazo que queda á esquerda do
PSC non dá lugar para inventos
nin rupturas. A alianza principal
de IC co PSC non deu, nin de
lonxe, os resultados esperados.
Iniciativa sufriu o recorte de vo-
tos máis importante da súa histo-
ria e quedou con tan só cinco de-
putados no Parlament. Xunto a
esta debacle está a que viviu Es-
querra Unida i Alternativa, o re-
ferente de Izquierda Unida en
Catalunya. No 99 quedou sen re-
presentación tanto na cámara ca-
talá como no congreso.

A partir dese momento IC
viuse involucrada nun auténtico
cambio de rumbo que pasa polo
reagrupamento con Esquerra
Unida i Alternativa e co xurdi-
mento dun novo liderato encar-
nado en Joan Saura.♦

Da esquerda e a dereita catalás (1)
A. MARQUÈS

Será quen Esquerra Republicana de manter as súas expectativas
de voto e converterse en eixo do novo goberno? Pesará máis o
crecemento das esquerdas alternativas ou o pacto nacionalista?

Barcelona

Zapatero sabe que a diferenza nas autonómicas condicionará o apoio nas xerais

Eleccións en Madrid coa Moncloa ao fondo

Se o PSOE tivo que facer de Sí-
sifo, empurrando a súa propia
maquinaria como se fose un pe-
nedo, o PP fai surf sobre o elec-
torado. A pesar de certos datos
económicos negativos, o au-
mento da inseguranza na Co-
munidade Madrileña ou as pro-
pias espiñas chantadas no asun-
to Tamayo e a especulación in-
mobiliaria, unha candidata sen
imaxe pública e moitas lagoas
como xestora, podería ser a no-
va presidenta. Esperanza Agui-
rre xogou a esperar. Amparada
polos prebostes do PP, que pele-
xaron por ela, a candidata popu-

lar actuou de condesa herdeira
do carisma de Alberto Ruiz-Ga-
llardón, e máis que campaña
electoral, fixo esforzos para non
dicir nada arriscado para sí
mesma e deixar que a propia
desilusión da esquerda lle colo-
case o vento a favor.

Se finalmente se consome o
seu triunfo, é moi posíbel que se
cumpran as denuncias socialistas:
a especulación inmobiliaria se-
guirá a remexer nos fíos institu-
cionais, as diferenzas sociais na
Comunidade medrarán mercé á
constante chegada de inmigrantes
difíciles de integrar por falta de

política social; mais tamén se
comprobará que se pode gañar ao
rebufo dos outros, táctica que Za-
patero aínda pensa utilizar para
derrotar a Mariano Raxoi.

A esquerda imaxinativa

Nese intento de anular o obvio
para as sondaxes, o modelo po-
lítico defendido por Izquierda
Unida (IU) comanda moitas das
opcións programáticas do
PSOE. Simancas sábese aliado
natural e necesario de Fausto
Fernández, candidato de IU, e
del tomou parte das súas pro-

postas máis novidosas. Ese go-
berno de progreso promete
afianzar as políticas sociais e
camiñar cara á igualdade entre
sexos –a través de obrigas para
as empresas en canto a sala-
rios–, a defensa das minorías
–coa proposta de facilitar as vo-
das entre homosexuais– e inclu-
so a ollada cara aos novos –de-
volver o botellón á legalidade e
permitir o uso de mariguana–.
A vella estratexia de axuntar pe-
quenas necesidades para unir
persoas dispares ben pode redu-
cir o cansazo e a vasca polas si-
glas políticas.♦

Aguirre, o ‘non discurso’ ao poder

Rafael Simancas, na imaxe con Felipe González (esquerda), absorbeu todo o descontento electoral polo caso Tamayo.



FRANCK MEYER. BERLÍN
Corren tempos difíciles en Cen-
troeuropa. A economía alemá
non arranca, o paro non baixa, o
sistema da seguridade social ten
graves problemas financeiros e
as débedas públicas aumentan.

Xa na primavera o chanceler
Gerhard Schröder anunciara re-
formas de moita envergadura
para superar esta conxuntura.
No verán todos os ministros re-
duciron as súas vacacións en
vista do traballo que os agarda-
ba e nestas semanas o goberno
presenta varios proxectos de lei
ao parlamento federal dos que
se di que poden cambiar a Re-
pública. Pero a constelación po-
lítica non permite saber de que
forma estes proxectos se trans-
formarán en lei.

O pasado venres, 17 de outu-
bro,  aprobáronse dúas leis pro-
postas pola coalición de social-
demócratas e verdes liderada
por Schröder. Unha deles pre-
tende reestruturar as finanzas
municipais e anticipar para o
2004 a reforma fiscal, co que os
cidadáns xa se beneficiarían un
ano antes do previsto duns im-
postos directos máis baixos. O
IRPF mínimo reduciríase do
19,9% ao 15% e o máximo do
48,5% ao 42%. A outra imple-
menta a cuarta e última fornada
de propostas da comisión Hartz
(denominada así polo seu direc-
tor, un ex-executivo da Volks-
wagen) en relación ao mercado
laboral. Regula, entre outras
cousas, a fusión da asistencia so-
cial co subsidio para os desem-
pregados de longa duración da

man dunha nova Axencia do tra-
ballo como sucesora da actual
Oficina Federal de Emprego. 

Pendentes do Bundesrat

Sen embargo, a aprobación polo
parlamento federal, o Bundestag,
non implica que as leis corran a
mesma sorte na Cámara dos Es-
tados, o Bundesrat. Hai pouco,
este deu o visto bo á reforma do
sistema sanitario que consiste,
antes de nada, nunha maior ache-
ga directa dos pacientes e procu-
ra, sobre todo, evitar que debido
á suba dos gastos se incrementen
as cotizacións e, polo tanto, au-
mente o custo do factor traballo.
Mais a votación favorábel no
Bundesrat só foi posíbel grazas
ao compromiso entre o goberno
federal e os partidos cristiande-
mócrata (CDU) e cristiansocial
(CSU) que representan unha
maioría dos dous terzos nesta se-
gunda Cámara. En canto aos no-
vos proxectos de lei antes descri-
tos, a cousa cambia considera-
belmente. Roland Koch, primei-
ro ministro de Hesse (CDU), non
desaproveita ningunha oportuni-
dade para deixar ben claro que
busca a confrontación directa co
goberno federal. Igual que hai
uns anos facía Oscar Lafontaine,
daquela líder dos estados gober-
nados polo Partido Socialdemó-
crata (SPD) que tiñan a maioría
no Bundesrat, fronte ao goberno
federal do chanceler Helmut
Kohl (CDU). O resultado é o que
en alemán se deu en chamar
“Blockadepolitik”, a política do
bloqueo. Rien ne va plus, desde
hai dez anos.♦
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Schröder presentará dez importantes proxectos de lei até o Nadal

Alemaña busca un cambio de identidade
para saír da crise económica

Ministerio
da verdade
GUSTAVO LUCA

Se lemos que a lingua é
a vangarda do
imperio, temos que en-

tender que para exercer un
protectorado a xeito, o
imperio ten que cortarlle a
lingua aos protexidos. Así
que mentres o imperio ato-
pe problemas de traducción
estamos salvados.

Prevención, por
exemplo, é un termo máis
arrimado á idea de
vixilancia ca o de castigo.
Prevengan era un
movemento da instrucción
militar española, agora en
mans hondureñas, que
consistía en preparar o
Máuser (ou o Cetme,
segundo a quinta) para pe-
garlle un tiro á sombra
que se aproximaba entre a
néboa. De maneira que
ataque preventivo é unha
incongruencia porque
como debe saber Trillo, a
prevención, mesmo en
estado de máxima alerta,
implicaba defensa.  

A confusión mellora ex-
traordinariamente cando
se quere superar este
problema de traslado de
ataque preventivo dende o
inglés ao español pola
fórmula ataque
anticipatorio. O remedio é
peor ca o mal porque a voz
anticiparse denota
adiantarse a algo que vai
suceder breve e inexorabel-
mente. Se admitimos que
hai que multiplicar por to-
do o planeta os ataques an-
ticipatorios é porque o
mundo está en guerra co
imperio.

Un concepto acaído é o
de reconstrucción se non fo-
se a súa proximidade
sintáctica co verbo destruír,
tan próxima que nos fai
pensar nun médico
vesánico ou nunha vara de
xustiza entregada polo
demo coma a que brandía
don Xoán Manuel
Montenegro o Lantañón
contra os seus viciños.
Donantes, da voz latina que
en inglés da donorsresoa a
transfusión e altruismo. O
debate da débeda externa
recibe con donantes un ter-
mo definitivo que supera ao
incomodísimo de países
acredores e que por fin sig-
nifica o que esperabamos
escoitar hai tempo. 

Arredor das
reaparecidas listas de
denuncia de Orwell, revive
a importancia do IRD
inglés, un departamento es-
pecializado na mentira que
inspirou o Ministerio da
Verdade do livro 1984. Por
fin temos un Ministerio da
Verdade que chama ao ata-
que defensa, a destrucción
salvación e ao latrocinio ca-
ridade e como é obvio que
ninguén da crédito a tanta
marramachada debemos
concluir que a situación é
de esperanza.♦♦

Gerhard Schröder.

Independemente destas cues-
tións institucionais, a necesidade
de cambiar para saír da crise pa-
rece estar creando políticas que
tocarían elementos considerados
esenciais para a identidade da
RFA. A idea do Estado do be-
nestar posibilitou o labor da re-
construcción e fomentou a cohe-
sión nacional posnacionalista
nun país destrozado e derrotado
pola Segunda Guerra Mundial.
Baixo o lema da economía so-
cial do mercado, acuñado por
Ludwig Ehrhard, primeiro mi-
nistro de economía da República
Federal (CDU), integráronse
seis millóns de refuxiados dos
territorios perdidos do Leste (Si-
lesia, Prusia Oriental, Pomera-
nia), construíronse vivendas pa-
ra os millóns de persoas sen ca-
sa e pagáronse xubilacións para
as innumerábeis viúvas que per-
deron os seus maridos na fronte.

Compoñente esencial deste
sistema foron os diferentes segu-
ros, estabelecidos xa no século
XIX polo chanceler Bismarck, o
da xubilación e o da enfermida-

de, ampliado hai poucos anos
polo do coidado en caso de inva-
lidez na vellez. Crecemento eco-
nómico do que todos sacan pro-
veito, isto é, o milagre económi-
co para todos como substituto da
idea desacreditada da nación.
Máis adiante, este sistema, base-
ado no consenso entre os dife-
rentes axentes sociais, recibiu o
nome de “capitalismo renano”.
Despois da unificación de RFA e
RDA foi novamente esta idea a
que permitiu a integración (polo
menos en teoría). Os xubilados
do leste empezaron a cobrar a
súa renda a través dun sistema no
que nunca cotizaran e os asala-
riados do oeste tiveron que pagar
o así chamado imposto de solida-
riedade, que aínda non desapare-
ceu. Os dous grandes partidos
sempre aplicaron e defenderon
este sistema en maior ou menor
medida; tamén no seo do CDU
onde o pensamento social é con-
siderado parte da súa identidade.

Pero agora a crise parece
erosionar este consenso político-
social. O goberno de socialde-

mócratas e verdes vese obrigado
a propoñer unhas reformas que
Kohl non se tería atrevido a apli-
car. Os conflitos dentro do SPD
son inevitábeis e Schröder reco-
rre demasiadas veces á ameaza
da demisión para disciplinar o
seu partido. Á votación da sema-
na pasada foi precedida de toda
unha onda de protestas da ala es-
querda que, ao final, conseguiu
que se aceptasen certas melloras
dentro do texto da lei. Pero estas,
probablemente, non serán acep-
tadas pola oposición que, cóm-
pre lembralo, ten a maioría na
segunda Cámara.

Isto non significa que dentro
do CDU e a CSU non haxa pro-
testas. Heiner Geisler, secretario
xeral do CDU durante máis de
15 anos, e Norbert Blüm, minis-
tro de traballo na época de Kohl,
son as voces máis sonadas dos
que advirten dun cambio radical
na política do seu partido tal e
como o parecen indicar as pro-
postas de Angela Merkel, líder
do CDU, en referencia á reforma
total do seguro público de enfer-

midade. Tamén Edmund Stoiber,
gañador das eleccións bávaras,
descobre a súa alma social. A es-
tas alturas, non é raro ver un pro-
grama de televisión no que un re-
xurdido Lafontaine coincide ple-
namente con alguén como Geis-
ler na súa crítica do goberno e da
oposición á vez. Como se real-
mente as vellas certezas e dife-
renzas se esvaecesen, ou como
se de repente só houbese tradi-
cionalistas e nostálxicos da vella
República Federal por unha ban-
da e reformadores pola outra, sen
que se soubese quen ten razón.
Como decidirá a xente no mo-
mento de votar nunhas elec-
cións? Nacerán partidos novos?
Subirá a abstención? Será substi-
tuído o consenso social tan ca-
racterístico da RFA por unha
época de conflitos no que cada-
quén só busca salvar o propio pe-
lello? Que pasa nunha sociedade
tan individualista cando desapa-
rece o elemento de cohesión?
Abrigádevos ben, dixera Lafon-
taine hai anos, pero daquela qui-
xo dicir outra cousa.♦

A fin do capitalismo renano?



CÉSAR LORENZO GIL
A data escollida para darlle o
pulo definitivo ao proceso de
paz en Irlanda do Norte frus-
trouse finalmente. A pesar do
desarme do IRA e o apoio de
Londres e Dublín, o líder
unionista, David Trimble, non
aceptou a convocatoria de
eleccións o 13 de novembro.

Os líderes republicanos baleiraron
os petos até o duplo fondo para
dar o paso definitivo cara á paz en
Irlanda do Norte. O Sinn Féin
conseguira que o Exército Repu-
blicano Irlandés (IRA) aceptase o
desarme obrigado polos acordos
do Venres Santo e chegou á xun-
tanza multilateral do pasado 21 de
outubro co refrendo do canadense
John de Chastelain, encargado de
verificar que se cumpren as obri-
gas do documento e unha propos-
ta que non ten volta atrás: os repu-
blicanos comprométense a non
usaren nunca máis a violencia pa-
ra reclamaren a unión de toda a
illa de Irlanda e defenderen os de-
reitos da súa comunidade.

Con estes presentes de outono
chegaron a Belfast os primeiros
ministros británico, Tony Blair, e
irlandés, Bertie Ahern, dispostos
a converteren a data nun día his-

tórico para a consolidación da
paz. Mais había unha sorpresa
quizá non tan inesperada.

O que fora presidente autóno-
mo dos Seis Condados até a sus-
pensión do goberno, David Trim-
ble, negouse a permitir que se ce-
lebrasen en breve novos comicios.
En realidade, o bloqueo unionista
responde a dúas
presións de distin-
ta orixe pero que
de igual xeito ate-
nazan a política
probritánica no te-
rritorio. Pouco e
pouco, Trimble
deixou de dominar
a maioría dos
unionistas a través
do seu partido e as
súas teses dialo-
gantes a medias
foron superadas
polo anceio de moitos unionistas
de se manteren firmes na oposi-
ción aos republicanos. Así como
no IRA houbo unha vontade prac-
ticamente común de iniciar un no-
vo camiño político na zona, entre
os paramilitares unionistas preva-
lece o temor a ficar nun posto se-
cundario no novo escenario elec-
toral. Hai que lembrar que as pre-
visións demográficas consideran

que os irlandeses republicanos se-
rán maioría en vinte anos e a co-
munidade protestante podería per-
der a súa posición de dominio.

Gerry Adams, o líder do Sinn
Féin e motor da mudanza radical
do IRA, considera que aínda é po-
síbel obrigar os unionistas a admi-
tiren novas eleccións. Foi por iso

que reclamou de
Blair un apoio á
veracidade do de-
sarme e unha de-
claración institu-
cional que reme-
xa nas conscien-
cias dos que se
supón aliados de
Londres en Bel-
fast. Adams xa
nin fala de desar-
tellar a temida po-
licía do Ulster
(RUC): ofrece to-

do para que a responsabilidade fi-
que no tellado contrario. 

Até John de Chastelain se ne-
gou a entregarlles aos unionistas
os datos concretos do desarme,
ao se contemplar nos acordos a
confidencialidade destas activi-
dades. O xeneral considera que
non se pode avanzar se non hai
respecto polas regras de xogo
asinadas por todos no 1998.♦
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Trimble frustra a convocatoria electoral após o desarme do IRA

Os unionistas bloquean
o paso final do acordo de paz en Irlanda do Norte

José María Aznar reúne en Madrid, por encargo de Ge-
orge Bush, a Conferencia de Doantes ao Irak na que se
decidirán as achegas económicas para reconstruír o pa-
ís asiático. O goberno español agarda cos flashes aque-
cidos a aperta entre Aznar e Kofi Annan, nun encontro
que vai ser utilizado polo gabinete de Madrid para dar
por acabada a tensión entre os belicistas dos Açores e a
legalidade internacional das Nacións Unidas.

En realidade, esta conferencia nin lexitima nin lega-
liza a ocupación ao non se preveren doazóns dos catro
principais opositores á guerra (Francia, Alemaña, a Chi-
na e Rusia). De feito, o ministro de Asuntos Exteriores
francés, Dominique de Villepin, recordou novamente

que o seu país non investirá nin un euro no Irak mentres
permanezan no país administradores estadounidenses.

Pola contra, a conferencia de Madrid parece enfocar o
futuro dos iraquís por outros vieiros. Aznar preparou, a ca-

rón do cumio institucional, unha especie de feira para que
empresarios de todo o mundo poidan pensar en negocios
de reconstrución. O PP apresurouse a dicir que esta ci-
meira paralela nada ten a ver cunha feira pero os investi-
dores que arribaron á cidade traen nas maletas máis folle-
tos e contratos ca proxectos de riqueza para os iraquís.

Só hai que pensar en que de aquí a cinco anos, can-
do supostamente xa o Irak teña goberno propio, todos
os seus servizos públicos estarán nas mans de compañí-
as estranxeiras, desde as concesionarias das autoestra-
das até a telefonía ou o servizo de agua potábel. Máis ou
menos igual que en Bolivia, pero con menos man es-
querda e máis marines nas rúas.♦

Expo Irak
C. LORENZO

Aínda que formalmente Hu Jintao asu-
miu a xefatura do Partido Comunista Chi-
nés o pasado mes de novembro con oca-
sión da celebración do XVI Congreso, foi
na sesión plenaria do seu Comité Central
celebrado hai un par de semanas cando
realmente puido facer notar a persoal e un
tanto enigmática orientación discursiva.
Se ben as dúas sesións anteriores tiveron
un marcado carácter político pero proto-
colario, esencialmente configurador das
principias instancias do Partido e do Es-
tado e sempre condicionado polos pactos
previos conformadores da nova dirección
chinesa, nesta Hu Jintao quixo evidenciar
os seus dous impulsos, os eixes esenciais
dunha nova viraxe no proceso de reforma
que aspira a liderar e protagonizar. 

En primeiro lugar, no ámbito da eco-
nomía. Mantendo o discurso sobre a nece-
sidade de propiciar un desenvolvemento
equilibrado das diferentes rexións do país,
corrixindo os desequilibrios do Oeste, por
baixa inversión; e do Noroeste, por rees-
truturación do xigantesco sector industrial
estatal cun elevado prezo en termos de de-
semprego e inestabilidade social, Hu pre-
tende elevar, con modificación constitu-
cional incluída, o rango da propiedade
privada. A Constitución protexe a propie-
dade de ingresos, depósitos, casas e outras

propiedades, pero non menciona os me-
dios de produción. Aí está o novo salto,
cunhas motivacións que gardan relación
cun problema que empeza a preocupar se-
riamente ás autorida-
des chinesas: a insegu-
ridade respecto á pro-
piedade provoca que o
evadido do país equi-
valla ao invertido. Con
todo, non parece que a
terra se vaia ver afec-
tada nun primeiro mo-
mento, mantendo o
dominio estatal e o
usufruto privado.

En segundo lugar,
increméntanse os si-
nais do comezo dunha
tímida onda democratizadora. Algo pui-
demos albiscar con ocasión da crise da
pneumonía atípica, con indicios contra-
dictorios que culminaron co cese do mi-
nistro de sanidade e o alcalde da capital,

Beijing, ante o desconcerto incluso do
propio Jiang Zemin, o anterior xefe do
Estado. Agora, Hu propón que o Buró
Político informe e renda contas ao Comi-

té Central con carác-
ter habitual, algo
anecdótico para os
nosos usos e costu-
mes, pero significati-
vo nas coordenadas
internas de China e
que revela o interese
de Hu por impulsar
un maior nivel de
participación nas de-
cisións do Partido.
Sen apertura e maior
transparencia no seo
do propio PCCh é

practicamente imposíbel imaxinar unha
mínima democratización de alcance na
sociedade chinesa de hoxendía.

Esta terceira sesión coincidiu ade-
mais con dous eventos que animaron os

debates. Dunha banda, a sombra conme-
morativa do 25 aniversario do inicio da
política denguista, que comezou tamén
nunha III sesión do XI Comité Central,
reunido en decembro de 1978. Doutra, o
envío do primeiro vó espacial tripulado
que coloca a China entre o reducido nú-
mero de países que o acadaron e permite
demostrar aos dirixentes chineses ante a
súa propia cidadanía que co Partido non
soamente é posíbel acadar un nivel de vi-
da modestamente acomodado, senón ta-
mén gañar o mesmo ceo. 

Como guinda, a deserción de Liberia
do reducido grupo de países –26– que
aínda manteñen relacións diplomáticas
con Taiwán, afogando un pouco mais ao
Presidente soberanista de Formosa, Chen
Shuibian, que en marzo aspira a revalidar
o seu mandato fronte a un refeito Kuo-
mintang que suma as forzas do Partido
Pobo Primeiro de James Soong. A derro-
ta de Chen e a victoria dos chamados
azuis podería animar a Hu Jintao a dar un
paso adiante nas relacións coa illa rebel-
de, a mais pendente de todas as asignatu-
ras da reforma.♦

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

(IGADI), www.igadi.org

O espacio de Hu Jintao
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘H u Jintao pretende
elevar, con modificación
constitucional incluída,
o rango da propiedade

privada en China”

Gerry Adams, líder do Sinn Féin e motor da mudanza do IRA.

As previsións
consideran
que os irlandeses
republicanos
serán maioría
en vinte anos



CÉSAR LORENZO GIL
Iván Raña é o triatleta máis en
forma da elite. O seu triunfo en
Madeira válelle para chegar
ao Mundial de decembro coa
responsabilidade de vencer.

O triunfo de Iván Raña na proba
da Copa do Mundo de Triatlón
celebrada en Funchal (Madeira) é
a confirmación de que o atleta de
Ordes vai competir ao máis alto
nivel no mundial de decembro,
que se celebra en Queenstown
(Nova Celandia). Arestora, o ga-
lego non ten rival capaz de supe-
ralo e tanto os seus compañeiros
no circuíto como a prensa espe-
cializada considérano o mellor
colocado tanto para vencer nesa
vindeira proba como para optar
ao ouro olímpico en Atenas. Xus-
tamente, na cidade grega terá a
súa próxima proba de fogo para
coñecer se aínda existe algunha
debilidade na súa preparación.

Con este triunfo en Portugal,
Raña logra a segunda vitoria re-
levante do ano, tras o Campiona-
to de Europa de Carlsbad (Che-
quia). Se ben naquel instante ga-
ñou o suficiente prestixio inter-
nacional como para se considerar
o principal deportista do Estado
español, este novo éxito pode
confirmalo como un dos atletas
de meirande prestixio do mundo.

A tamén galega Pilar Hidalgo
acabou sexta na proba feminina,
nunha carreira que acabou ven-

cendo a estadounidense Sheila
Taormina. A triatleta é a grande
esperanza para o Mundial, xa que

nas últimas citas obtivo moi bos
cronos. Na proba disputada en
Madrid logrou o terceiro posto.♦
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O
cazador
cazado
MANUEL PAMPÍN

Coa caza pásame o
mesmo que co boxeo
e os touros; non me

parecen ben, pero
respecto a súa existencia;
tamén vexo discutíbel que
sexa un deporte, pero se o
son o billar, a
colombofilia ou o golf…
¿por qué non?

Desde o pasado
domingo, uns 70.000
galegos teñen licencia
para matar. Ata o 6 de
xaneiro inclusive, os
xoves, domingos e
festivos, os amigos das
escopetas poden ir á
chamada “caza menor”…
iso si, cun tope de vítimas
diarias: unha perdiz rubia
e dous coellos por persoa.

Á marxe de opinións
persoais, a caza en Galicia
atravesa desde hai xa
bastantes anos por unha
situación alarmante, e a
culpa non é só das pestes
–lembren a mixomatose
que nos 80 extinguíu boa
parte dos coellos– tamén
dos dirixentes, deportivos
e políticos.

Para empezar, a
Xunta debería ter unha
Dirección xeral de caza e
pesca; agora non existe, e
por ahí comeza unha
mala xestión; hai unha lei
de caza que non serve, e
non se aproveitan os
recursos naturais. 

Seguro que teñen visto
moitas veces a carón das
estradas carteis cos
nomes de “tecor”; son
terreos cinexéticamente
ordeados, que substitúen
os históricos coutos. Pero
na realidade non
solucionan nada.

Os propios socios
deben financialos, xa que
as axudas da Federación
galega e do goberno son
mínimas. A propia Xunta
tería que subvencionar a
ampliación destas
superficies, a repoboación
de animais, a formación
dos cazadores, cursiños
educativos e didácticos
para os nenos… que a
caza sexa un elemento
máis de todo un conxunto
orientado a preservar e
gozar o medio ambiente e
a natureza.

Melide, a miña vila,
tiña polos anos 70 un
“slogan” daqueles que se
lles ocorrían ás brillantes
mentes franquistas:
“Mellid, terra de troita,
coello e perdiz”; agora,
non só alí se non en toda
Galicia, parece unha frase
utópica.

Por iso non me
estrana que Fraga e
Cascos se adiquen á caza
maior polos montes de
Toledo. No noso país
témolo moi “negro”.♦♦

A vitoria de Madeira converte o triatleta
en favorito para o Mundial de decembro

Todos contra Iván Raña
Lotina rei

C. LORENZO

Anda Miguel Ángel Lotina
coma un Edipo de enrugas
na testa á saída de Tebas.
Logo de matar a Esfinxe
da puxa para entrar na Liga
dos Campións, o técnico
do Celta perdeu a vista, o
sentido práctico e quizais
as receitas para saír do bu-
rato no que se meteron os
celestes. 

Para algúns, o soporte
financeiro de Vigo é insufi-
ciente para manter os célti-
cos na primeira división
após a fin da abundancia te-
levisiva. Para outros, incluí-
do o propio Lotina, o equi-
po fixo tal esforzo para se
asegurar esta primeira liga
no duelo diante do Slavia de
Praga que ficou exhausto,
inmóbil.

A derrota ante o Ajax
deixa a Lotina perdido no
deserto, sen unha Electra
que o adore, talvez pensan-
do en que o domingo pode
ficar o seu equipo nunha
posición complicada. Se
non gaña diante do Espan-
yol, será ben difícil tirar de
enriba as teas pegañentas da
arañeira do descenso.

Aínda que o adestrador
biscaíño é o protagonista
desta columna, non menos
cego estaba o árbitro de
Amsterdam, Markus Merk,
que comeu dous penaltis
claros.♦



Nova tempada
do CDG
A tempada 2003-2004 do Centro Dramá-
tico Galego ábrese o venres 24 de outubro
coa representación da obra A comedia do
Gurgullo, baseada en texto de Plauto. A
adaptación da obra de Cunqueiro O ano
da cometae a coproducción galego-por-
tuguea Cantiga para jácompletan a ofer-
ta. Por primeira vez, o Centro abordará o
teatro infantil coa producción de As la-
ranxas máis laranxas de todas as laran-
xas, de Carlos Casares. Con motivo do vi-
xésimo aniversario, o CDG ten previsto
editar un libro-DVD da súa historia.♦

Arranca
o Are-more 
A soprano neocelandesa Kiri Te Kanawa
abrirá o vindeiro martes 28 de outubro o
festival de música clásica Are-More. Bai-
xo o título “Os mil mares de Vigo” a pre-
sente edición ofrece un total de vinte
concertos até o peche, o 19 de decembro,
coa actuación de Teresa Berganza. A pro-
gramación que se desenvolverá na Sala
de Concertos Martín Códax, no cine Fra-
ga, na igrexa de Santa María e no MARCO,
inclúe un espacio adicado aos nenos que
se enmarca dentro da Semana Grande da
Música, unha das novidades deste ano.♦

Dez anos do Centro
Ramón Piñeiro
O Centro de Investigación Ramón Piñeiro
celebra o seu décimo aniversario cunha se-
rie de actos que arrancaron coa presenta-
ción do segundo volume do Diccionario de
Termos Literarios. Entre as actividades
programadas inclúese un ciclo de confe-
rencias nas que intervirá  Jena Tournon o
día 30 de outubro para abordar o tema das
políticas lingüísticas no Quebec. Ademais
está previsto a presentación do Caderno de
Fraseoloxía e da Revista Tapal, o simposio
de Terminoloxía e unha dobre homenaxe a
Ramón Piñeiro e Constantino García.♦

Suor na reserva
para o Santirock
Compostela prepara a segunda edición
do Santirock, que encherá de música ac-
tual o Multiusos do Sar o 31 de outubro e
o 1 de novembro. A través de tres esce-
narios, os sons alternativos e indepen-
dentes con cadanseu estilo rivalizarán pa-
ra colocaren ao seu redor o meirande nú-
mero de siareiros, ben suados logo de
tantas semanas esperando. Placebo, La
Buena Vida ou Suede, no Superback; Xo-
el López presenta o seu novo traballo, If
things were to wrong, nunha actuación que
pode ser a gran revelación do festival.♦
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índa coa resaca do Nacional de li-
teratura que vén de recibir Suso de
Toro, chega a nova da pronta saída en

alemán de Évora de Xosé Carlos Caneiro,
quen tamén ten no forno da editorial Galaxia

outra novidade: a súa nova novela Ámote.
Noutro eido, este sábado 25 o Multiusos do Sar
de Santiago retumbará cun concerto adicado
ao rock duro, metal e punk. Kannon, Xolda,
Hamlet e Boikot, entre outros, estarán alí.♦
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IMAXES DO OUTONO
Imaxe da fotógrafa
Victoria Ariazna Diehl
presentada no
Outono Fotográfico de Ourense.

Xoel López.



¿Como xurde este libro?
A súa orixe está no interese

xa contrastado de Edicións A
Nosa Terra pola figura de Bó-
veda, pero foi o comisariado da
exposición Alexandre Bóveda,
centenario 1903-2003”, o que
contribuiu a plasmar neste vo-
lume os contidos e os acháde-
gos desa mostra, especialmente
o que se refire á documenta-
ción gráfica e fotográfica. 

Anteriormente vostede foi
autor dunha fotobiografía de
Castelao. ¿Este traballo so-
bre Bóveda é tamén unha fo-
tobiografía?

En orixe o traballo quería re-
petir a fórmula do libro de Cas-
telao, pero as circunstancias bio-
gráficas de Bóveda non xenera-
ron un corpus fotográfico  tan
amplo como no caso de Caste-
lao. Por iso decidín artellar unha
historia gráfica na que os iconos
gráficos do nacionalismo galego
compartisen protagonismos co-
as imaxes de Bóveda.

¿De onde proveñen os
fondos gráficos do libro?

Unhas das sorpresas que xe-
nerou a exposición de Bóveda
foi a lealdade que Amalia Álva-
rez Gallego mantivo con Ale-
xandre conservando centos de
documentos, persoais e políti-
cos, mesmo nos anos máis du-
ros do franquismo. Este labor
foi continuado polos seus fillos,
en especial Xosé Luís, quen os
puxo a disposición da Funda-
ción Alexandre Bóveda. A
imensa maioría da documenta-
ción relacionada con Bóveda
neste libro procede deste fondo.

Sorprende a cantidade de
documentación relativa ao
galeguismo que se apresenta.

Tamén foi unha sorpresa
para min. Chámame a atención
que arquivos relacionados con
figuras claves do galeguismo
aínda estén practicamente vir-
xes e sen ter sido aproveitados
polos investigadores. Estou a
falar do fondo Vilar Ponte na
Fundación Penzol que me ser-
viu para dotar o libro dunha
manchea de documentación até
agora escasamente divulgada

Bóveda, líder galeguista

¿Como se explica a traxecto-
ria de Bóveda, que chega a
Pontevedra como simples fun-
cionario de Facenda en 1928?

Bóveda xa bebera do gale-
guismo en Ourense e alí tivera
recoñecidos mestres, pero en
Pontevedra atopou unha activi-
dade galeguista novidosa, empe-
ñada en inserirse na sociedade. É
o tempo de Antón Lousada Dié-
guez e doutra figura, hoxe es-
quecida, pero que tivo enorme
importancia no proceso de socia-
lización do galeguismo: Antonio
Iglesias Vilarelle. Bóveda conec-
tou con el e coa súa forma de en-
tender o galeguismo O traballo
de Iglesias Vilarelle foi o que do-
tou o galeguismo de Bóveda e
Castelao cando chega a II Repú-
blica de mozos que ían seguir a
súa liña política. Unha estratexia
que pasaba por actuar no mundo

da cultura, das agrupacións mu-
sicais, do deporte e na política.
Contaban tamén co achegamen-
to de Cruz Gallástegi e de figu-
ras como Pedro Basanta ou Xe-
rardo Álvarez Gallego. Por certo
esta última figura de enorme im-
portancia na organización inter-
na do futuro Partido Galeguista.

¿En que situación estaban
os galeguistas pontevedreses
cando chega a II República?

O traballo de Iglesias Vila-
relle e a súa organización “La-
bor Gallega”, foi decisivo. Á
maior parte dos seus membros
logrou Bóveda agrupala no Par-
tido Galeguista, xente nova e
moi activa que cando chega Ví-
tor Casas a Pontevedra forman
unha verdadeira maquinaria de
propaganda e acción. A cidade
reune naqueles anos a tres diri-
xentes únicos e insubstituíbeis:
Bóveda, Castelao e Casas. 

¿A elaboración do Estatuto

de Autonomía é o eixo central
da acción política de Bóveda?

Con Bóveda na secretaria do
Partido Galeguista e  Ossorio Ta-
fall na alcaldía de Pontevedra,
galeguistas e republicanos abor-
dan a loita estatutaria. A maioría
dos republicanos pontevedreses
coincide co espírito galeguista e
Bóveda e Ossorio Tafall son
quen de poñer os seus partidos
na senda da defensa da autono-
mía política. Ambos son decisi-
vos para a aprobación do Estatu-
to e para ensaiar unha colabora-
ción que collería os seus frutos
na Frente Popular. O certo é que
tanto Bóveda como Castelao e
Casas, apostaron pola Frente Po-
pular de Esquerdas non sen pro-
blemas no seo do propio partido,
especialmente en Pontevedra.
Mais, por outra parte, a cidade
ensaiaba unha colaboración que,
para Bóveda mesmo, lle seme-
llaba idílica: agrarios, sindicalis-

tas, republicanos, comunistas e
socialistas agrupados nunha for-
mación política que, por outra
parte, rexía o día a día cidade.

Máis alá da restauración
histórica, ¿que valor ten a fi-
gura de Alexandre Bóveda
para o nacionalismo galego
contemporáneo?

Bóveda pulou por un gale-
guismo ao que se estaban a ache-
gar, a diferencia das Irmandades
da Fala, novos sectores sociais.
Universitarios, fillos da pequena
burguesía ou labradores, artistas,
escritores e a xuventude máis ac-
tiva de Galiza. Todo estaba da
man de Bóveda e do seu proxec-
to. Conseguiu que o Partido Ga-
leguista, en só catro anos, se con-
vertira, na práctica, nun partido
de masas con significativa inci-
dencia electoral. O galeguismo
marcaba a pauta na arte e na li-
teratura e empezaba a ser atracti-
vo nas capas urbanas, e ese foi o

traballo de Castelao e Casas, pe-
ro, sobretodo, de Alexandre Bó-
veda. O Partido Galeguista foi
unha clara modernización do na-
cionalismo galego e un exemplo
de compromiso histórico. 

O esquecimento

¿Como se esplica que Bóveda
siga a ser tan pouco visíbel?
¿É tan só polas circunstan-
cias da súa morte?

É certo que a súa morte é
sempre lembrar un crime e o si-
lencio marcou a toda unha cidade
como Pontevedra. As familias
máis dinámicas e comprometidas
foron caladas pola represión e
como a de Bóveda foilles segada
a súa traxectoria. A consigna pa-
ra a dereita foi sempre negar a
memoria. Sorprende como o seu
cargo de primeiro director da
Caixa de Aforros de Pontevedra
foi ignorado até o ridículo. En
contraste  a recepción que  Bóve-
da acada no exilio foi extraordi-
naria. Castelao caiu na conta de
reivindicar a súa figura como
exemplo da represión do povo
galego no 36, sabía que en Pon-
tevedra os mortos entre as orga-
nizacións sindicais e obreiras
contábanse por centos pero que a
reivindicación da figura de Bóve-
da era necesaria para manter ace-
sa  a memoria do galeguismo e a
represión durante o franquismo.
As novas xeneracións nacionalis-
tas comprenderon a insistencia
de Castelao e retomaron o exem-
plo de Bóveda e a súa opción por
un galeguismo non divorciado da
sociedade e aberto á esquerda.

A biografía de Xerardo
Álvarez Gallego, “Vida, pai-
xón e morte de Alexandre Bó-
veda”, foi un fito.

Nunca lle poderemos agra-
decer a Álvarez Gallego o enor-
me valor desta biografía, malia
que en certos ambentes siga a es-
tar maltratada, é un enorme es-
forzo de memoria. Por el sabe-
mos do respeto que Alexandre,
desde neno, tiña polas organiza-
cións obreiras do seu Ourense
natal. Esta cercania que viviu
desde o seu pai, non sería allea
anos despois á  súa comprensión
do movemento obreiro ponteve-
drés. Sendo fundamental, logo
da obra  de Álvarez Gallego os
historiadores galegos non estive-
ron certamente moi atentos á fi-
gura de Bóveda e a súa actuación
no Partido Galeguista.

¿Por que o título de Ale-
xandre Bóveda na historia do
nacionalismo galego?

Quixen rodear a Bóveda de
todo o galeguismo anterior.
Arroupalo con toda a historia
coetánea do nacionalismo gale-
go, mantendo sempre unha liña
biográfica marcada polo seu
tempo de Ourense e o seu tempo
de Pontevedra. El foi, con Cas-
telao, o motor do Partido Gale-
guista. Centos de fotografías e
documentos que recollen unha
curta, pero intensa, vida política.
Temos que insistir en que Bóve-
da morreu con 33 anos, pero pa-
sa con letras de molde á nosa
historia contemporánea.♦
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2003, ANO ALEXANDRE BÓVEDA

X. Enrique Acuña
‘En só catro anos Bóveda conseguiu que
o galeguismo tivese un partido de masas’

MANUEL ALONSO

Dentro da colección Historias gráficas, e no marco das celebracións do Ano
Bóveda, Edicións A Nosa Terra ven de publicar o libro Alexandre Bóveda, na
historia do nacionalismo galego,un traballo de Xosé Enrique Acuña que afon-
da na figura dun dos principais líderes do nacionalismo galego no século XX.

PACO VILABARROS



Nº 1.101

Do 23 ao 29 de outubro de 2003

Ano XXVI

GUSTAVO LUCA
Manuel Vázquez Montalbán, na-
do na Barcelona da represión fas-
cista e morto en Thailandia no
seu mellor momento como escri-
tor, é o renovador por excelencia
do xornalismo da Dictadura ao
que burlou o estilo de botafumei-
ro e a retórica con materiais non
previstos pola censura: a rexou-
ba, o melodrama e o relato costu-
mista. A enerxía do eficaz estilo
de Vázquez ven en todo caso da
crítica marxista. De feito morre
como militante do partido comu-
nista de maior seguimento en Ca-
talunya, o PSUC, en cuxa direc-
ción participou longos anos.

Vázquez Montalbán vese de
redactor mozo na Soli franquista
(a Solidaridad Obrera da CNT
secuestrada polos franquistas)
metido nun dilema semellante
ao que conta o marxista xerma-
no Ernst Bloch cando nas cam-
pañas dos tempos de Weimar
observaba angustiado que o seu
racionalismo impecábel, servido
en  claves lingüísticas da peque-
na burguesía, non movían o co-
razón do electorado e que, pola
contra, o discurso populista dos
nacionalsocialistas encantaba
povo. O xornalista asume da-
quela un desafío de grande cali-
bre, un traballo de ciclope que
consiste en usar as claves do
idioma popular como soporte
dun discurso de emancipación.

O primeira peza lograda des-
te rexistro é a Crónica Sentimen-
tal de España que publicou no
semanario Triunfo en 1971 con
non pouco desconcerto da cen-
sura que confundida coas garga-
lladas do público, tardou en

comprender o que era un derribo
por dinamita da retórica dos fa-
chas. Ben certo é que hai que en-
tender o éxito da Crónica no me-
dio do desgaste implacábel da
censura e non cinco anos antes
que foi cando ao autor lle fora re-
cusada a publicación do traballo
na mesma revista. De feito, o
xornalista barcelonés é nesa altu-
ra un profesional en paro despois
de ser despedido por comunista
de varios traballos. Deste anos
lembrará sempre os seis meses
nos que foi redactor xefe da re-
vista Siglo XX, dirixida por José
Agustín Goytisolo, que foi pe-
chada en 1966. Fraga xuntou a
redacción da revista no seu des-
pacho de ministro e pronunciou
a seguinte sentencia:  Están ha-
ciendo una revista de izquierdas
y no lo puedo tolerar.

Teoría crítica de informacion

Tamén é un adiantado da crítica
dos medios de comunicación e
o seu libro Informe sobre la In-
formación, de 1963, escrito na
cadea de Lleida na que o mete-

ron por comunista, é un texto de
enorme influencia sobre os es-
tudantes de xornalismo daquel
tempo. Contra toda a teoriza-
ción retrógrada emanada dos
claustros do Opus Dei, o Infor-
me reflexiona sobre a informa-
ción dende a política e cita pola
primeira vez os nomes dos gru-
pos de presión que teñen xor-
nais e emisoras polo adival.

As tensións no interior do
partido entre os que defenden a
teoría do valor subxectivo ou a
filosofía da praxe coma concien-
cia da maioría e os que están po-
las ideas clásicas da conquista do
poder, aparecen nun dos seus
mellores relatos, Asesinato en el
Comité Central. Quen debe re-
solver o caso é o seu heroi gale-
go, o detective Carvalho, namo-
radeiro, comunista, lector e pesi-
mista, un tipo de novela que su-
pera os creados por Chandler,
Hammet, Himes, Freeling ou a
Highsmith. Triunfo, Primera
Plana, La Calle, Por Favor, si-
nalan un camiño no que as vidas
das aventuras editoriais da es-
querda son a cada máis fuxidías,

unha situación que Vázquez
Montalbán resumiu na frase con-
tra Franco vivíamos mejor. Con
outros xornalistas do partido co-
munista participou nos debates
para o lanzamento do Mundo
Obrero coas posturas enfronta-
das entre os que defendían un
diario plural, de educación de-
mocrática e outro emisor de co-
municados. Carrillo, defensor do
modelo foquista, confiaba en
vender diariamento medio mi-
llón de exemplares da cabeceira.

Ao xornalista acompáñano
outras biografías de novelista,
poeta, ensaísta, dramaturgo cun-
ha abundancia tal que deu o no-
me de factoría Vázquez Montal-
bán ao seu despacho de Vallvi-
drera dende o que chegou a dar
catro libros por ano. O humor é
unha marca fundamental da súa
escrita, unha rexouba que man-
tén un rumor de fondo a un paso
do discurso principal e que pro-
mete devoralo en calquera mo-
mento. Neste sentido é unha es-
crita con máis ecos da narrativa
e o ensaio italianos e coa rexou-
ba da Commedia dell´Arte ao
fondo, ca do existencialismo
francés que marcou a case toda a
súa xeración. De feito a Crónica
Sentimental lembra a ironía de
Eco sobre os rexistros alto, me-
dio e baixo da cultura en Apoca-
lípticos e Integrados. No inte-
grismo do xornalismo franquis-
ta, por fin se lle perdía respecto
a academia e aos cátedros ini-
cuos que daban clase con botas
de montar e o xugo e as frechas
no peito. O mito da ciencia non
politizada que levou unha boa
tunda en Esperando a Dardé. ♦

Vázquez Montalbán, o renovador máis
significado do xornalismo da Ditadura

Posuír
PILAR PALLARÉS

Eque pasa se eu, muller,
me identifico con el,
agresor? Non me reco-

ñezo batendo, mais é ás ve-
ces meu o seu desexo de po-
sesón total e a impoténcia
que aniña no seu interior, a
fame eterna, o medo disfar-
zado de ira, a ánsia de
devorar o que sempre nos
será negado, porque hai
fronteiras insalváveis co
outro-outra, e nelas vive a
sua liberdade. Querer
destruir a quen non nos
deixa ser livres, ou a quen
teima en que sexamos
livres, porque unicamente
nas cadeas nos
recoñecemos. Se me ten
nunha prisón da que non
quero ser libertada, que
maior sexa a sua. Viver nun
cuarto de ar viciado para
sempre.

Xa se ten louvado e
valorado a lucidez con que
Iciar Bollaín amosa en Te
doy mis ojos que detrás das
estarrecentes histórias do
maltrato, do asasinato de
mulleres polos seus homes,
hai en ocasións moito amor.
Non sei se sempre, ainda
que desde logo non nos
poucos testemuños directos
que coñezo: pais (son os fi-
llos os que me contaron, e
talvez elas, as nais, xamais
conten, aterrorizadas e
anuladas, toda a forza
esgotada no exercício de so-
breviveren) como o de
Vozes distantes, tiranos de
toda a família, sen fendas
de dúvida, omnipotentes na
súa crueldade, satisfeitos co
inferno que tecen dia a dia.

Mais o amor de Te doy
mis ojosé verdade, e por iso
aterra. E cremo-lo porque o
soubo descobrir unha
muller, unha potencial agre-
dida. Desconfiaríamos das
palavras do verdugo. O
filme di-nos que tamén el é
vítima. E ao nos permitir
identificar-nos con el, abre
para as mulleres unha nova
e incómoda interrogante:
podería eu un día actuar
asi? Porque tamén para
min o outro que amo é
unha peza de ourivesaria
que quero manter agachada
no meu xardin secreto.
Dan-me medo a sua beleza
e a sua intelixéncia. Quere-
ria-o invisível para os
demais. Por iso ás veces o
menosprezo, porque se non
se quere non ha conseguir
que os demais o queiran. E
esixo a sua devozón, que re-
núncie á vida para eu ser a
sua única vida. Que non te-
ña dentes nen poutas e que
fique comigo no ar
enrarecido dun cuarto.
Lean “Casazón”, o relato
de Djuna Barnes, unha his-
tória de posuídoras e de
mulleres amadas que non se
deixan posuír e saen ao sol,
ao ar livre e inóspito da
vida. E quizais a outra, a
posuidora, o permita
porque ao cabo é muller e
sabe-se non proprietária.♦♦

Vázquez Montalbán coa redactora d´A Nosa Terra, Carme Vidal.
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Título: Don Nuno e outros relatos humorísticos.
Autor: Valentín Alvite.
Edita: Seara.

Ningún deses sofisticados arte-
factos promocionados por actri-
ces, en outonal decadencia, ou
actores, con cara de vinagre e
músculo de
aceiro, a altas
horas da noite;
ningunha dieta
transitando nos
inextricábeis
conductos da
desesperación;
ningún inex-
presivo falaba-
rato con moitos
títulos orna-
mentadores de
paredes grises.
Ningún deles
fará tanto pola
súa saúde coma
unha boa ración de gargalladas.
Non hai cousa que poña en mo-
vemento tantos músculos, e tan
bon corpo deixe, como a risa, ese
acto tan simple que a sociedade
ben proscribe e retrae, encorse-
tándoo nas boas formas. Xa des-
de tempos da antiguidade clásica
grega, nin a autoridade do mes-
mo Aristóteles e o seu inatopado
Tratado sobre a comediapuide-
ron remedialo. Pero sobrevive,
para nós, tristes humanos que
tanta triste tinta gastamos na tra-
xedia, e tan pouco na liña curva
que todo o endereita, que diría
Phyllis Diller, e que se identifica
coa felicidade. E sobrevive ta-
mén nos libros, como neste, D.
Nuno e outros relatos humorísti-
cos, título co que se presentan un
novo autor (Valentín Alvite) e
unha nova editora (Seara).

Pero vostede precisara máis
outros argumentos, darémosllos,
siga lendo. Comezando polo feito
de que o libro prologao nada me-

nos que Xosé Luís Méndez Fe-
rrín, palabras maiores para contri-
buír na dignificación da risa, algo
que non lograron satisfactoria-
mente, Platón, Aristóteles, Hoo-
bes, Locke, Kant, Freud, nin o lu-
gués Celestino Fernández de la
Vega, quen, e son palabras de Fe-
rrín, “escribiu a única reflexión te-
órica sobre o tema en Europa que
poida merecer a nosa atención”.

D. Nuno e outros relatos hu-
morísticosconsta de cinco rela-
tos de moi variábel extensión que
fan cóxegas no frontal esquerdo
superior, ou alí onde residan os
mecanismos cerebrais (tamén te-
mos lido que era no prefrontal
medial), que poñen en marcha
esa complexa e altamente sofisti-
cada función cerebral á que tan-
tos calificativos se lle aplican
(irreverente, intempestiva, atrevi-
da, contida, imposible, cómplice,
provocadora, irónica, indecente,
absurda, aceda, contaxiosa, sar-
dónica, inexplicábel, comprome-
tida, lixeira, sensual...) nunha
tentativa definitoria que non pasa
de superficial descrición. Cinco
relatos ambientados en cinco
tempos, en cinco épocas diferen-
tes (Idade Media, o far west, un
hospital, na Compostela dos oi-
tenta, e en Cuba) para que non
falte variedade nunha das obras

sociais máis baratas que poida
haber e que democratiza a leitura
o máximo, pois é apta para cal-
quera nivel cultural e para cal-
quera idade ou camada social.

Para entreter e arrincar so-
rrisos naceron D. Nuno, D.
Álvaro e D. Fernán, D. García,
Roi Bravo e Dona Berenguela.
Un nobre de poucos escrúpulos,
tirano e cruel; dous miles glorio-
sus, só habelenciosos na arte da
palabra, que lembran moito aos
dous bigotes calvos colaborado-
res de Tintín; un garrido guerrei-
ro; un bandoleiro e unha ex-no-
vicia moi virtuosa á hora de sa-
tisfacer necesidade sexuais. Su-
cede un suceso e entón comeza
un conflicto e dá comenzo a an-
troidada desde a inversión de ro-
les, unha carreira que nos pinta-
rá sucesivos sorrisos deica un
remate cíclico, sorrisos que nun-
ca (nin neste nin nos seguintes)
procederá do chiste forzado se-
nón do desenvolvemento da far-
sa situacional. É o relato máis
longo e lese en pequenos capítu-
los nos que técnica cinematográ-
fica permite unha notábel simul-
taneidade nas accións. Para en-
treter, “sen sarcasmo, violencia
verbal ou golpes baixos” (pala-
bras de Ferrín), e para pensar,
porque na inversión “latexan te-
ses” (Ferrín, outra vez) que dan
para cavilar, pois “a risa manten-
nos máis razoábeis que o ano-
xo” (Duque de Levis) e troca ac-
titudes mentais negativas.

En canto aos outros catro, “A
consulta” é o de temporalidade
máis próxima, e tamén máis pre-
visíbel e menos brillante; dos moi-
tos mecanismos desencadeantes
de humor, a sorpresa é dos máis
importantes, mais aquí non hai
moita. “Kansas City” é unha paro-
dia do western (lembran aquela de
Isidro Novo, Isy New. Por unha
presa de machacantes) onde ta-

mén a inversión pon as cousas no
seu lugar, nun lugar ben menos
heroico do que os norteameri-
canos quererían. Garda claro para-
lelismo co relato de D. Nuno no
tratamento do bandoleirismo, que,
como xa dixemos, é humor que
move á refexión. Pero no volume
hai outros dous máis lucidos. Un-
ha sonora crítica ao ambiente mi-
litar, as levas forzosas, a miseria
da vida soldadesca que inclusive
obriga a roubar aos mortos, é “Na
Habana” da Guerra de Cuba, on-
de o capitán Mendoza perde o ho-
nor e a vergonza por querer gañar
no sexo. E, para finalizar, pero en
realidade o segundo relato do li-
bro, “Compostela”, no que, botan-
do man de dous estudiantes de alá
polos anos oitenta, se pon en solfa
o mundo literario, aparecendo un
ramallo de personaxes detrás dos
cales non é dificil adiviñar algo
máis que a sombra de escritores
tan coñecidos como Cela ou Ris-
co, entre outros que ao leitor non
se lle escaparán e que compoñen
unha sátira que, coma sempre nes-
tes casos, agacha algunhas verda-
des que, por pouco nobres, os
axentes mediáticos taparon a
maior gloria, brillo e esplendor de
xenios que tamén tiñan as súas
baixezas.

Por se a alguén ainda lle re-
sistiran certos reparos, rematare-
mos lembrando as palabras coas
que H. Bergson pecha “A risa ou
sobre o significado do cómico”,
publicado na Revue de París, un
1º de febreiro do ano 1899, nas
que se di que “a fantasía cómica
é unha verdadeira enerxia viva,
unha planta singular que abro-
chou vigorosamente sobre as
partes rochosas da sociedade,
agardando que a cultura lle per-
mita rivalizar coas máis refina-
das obras de arte”.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Tradutores non
traidores
Babel entre nós. Escolma de
textos sobre a traducción en
Galicia é un traballo de anos
ao servizo dos estudos da
tradución.
O autor,
Xosé Ma-
nuel
Dasilva,
profesor da
Facultade
de
Filoloxía e
Tradución
da Universi-
dade de
Vigo, encar-
gada da publicación deste vo-
lume, analiza a arela xa
explicada nos albores do Re-
xurdimento de puxar polas
traducións en Galiza para re-
vitalizar a propia lingua
autóctona. Durante o século
XX, aparecen múltiplos
textos que refiren desde
diversos puntos de vista a ne-
cesidade e o xeito de adecuar
textos á linguas alleas.♦

Blanco Amor no
outro Santiago
Galaxia prosegue o seu labor
de recollida da obra completa
de Eduardo Blanco Amor.
Chile a la vistasupón unha
reedición deste volume escri-
to en español no que o
escritor ourensán reproduce
as crónicas
xornalísti-
cas que fi-
xo, a
finais dos
anos 40 e
primeiros
dos 50, so-
bre Chile,
no tempo
no que o
autor vivía
na
Arxentina.
Páxinas
vizosas sobre un país
practicamente descoñecido
naquela altura, rico en paisa-
xe e historia, vinculado con
Galiza desde os tempos da
conquista española.♦

Roteiro de cabalos
marcados
Herminio Pose, auxiliado en
parte das fotografías por
Eduardo Castro, recolle en
Guía dos curros de Galicia
as principais celebracións de
rapa de ca-
balos
ceibos que
se dan no
país. O
interese da
obra é reco-
ñecer todas
as citas nas
que se repro-
duce ano tras
ano esta
tradición mi-
lenaria, pouco
coñecidas pola maioría da po-
boación alén de dous ou tres
curros tan famosos como o de
Sabucedo. Edita Xerais.♦

É este
un libro que
desata o
riso, apto
para
calquera
nivel
cultural,
idade ou
camada
social.

P R E S E N T A C I Ó N
EN

S A N T I A G O
DE

“OS REIS DE GALICIA”
EDICIÓNS A NOSA TERRA

DE ANSELMO LÓPEZ CARREIRA

MÉRCORES 29 DE OUTUBRO ÁS 20 HORAS

NA GALERÍA SARGADELOS

COA INTERVENCIÓN DE

ANSELMO LÓPEZ CARREIRA,
TUCHO FERNÁNDEZ E

CESÁREO SÁNCHEZ IGLESIAS

FFIICCCCIIÓÓNN
1. CASA SKYLAB .
Jaureguizar.
Xerais.

2. TRECE BADALADAS .
Suso de Toro.
Xerais.

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

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

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

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. NO PAÍS DO NUNCA MÁIS.
Xurxo Lobato.
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2. NUNCA MÁIS.
GALIZA Á INTEMPERIE .

Suso de Toro.
Xerais.

3. NUNCA MÁIS.
A VOZ DA CIDADANÍA .

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

4. RETRATOS VOLUNTARIOS .
José Luis Abalo. 
A Nosa Terra.

5. OS REIS DE GALICIA .             
Anselmo López Carreira.
A Nosa Terra.
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Relatos irónicos
Valentín Alvite explota o humor en cinco ambientes
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Título: A pelota vasca, a pel contra o muro.
Dirección e Guión: Julio Meden.
País: España, 2003. Documental, 115 min.

Non pretendía Medem facer un-
ha fita obxectiva, nin unha de-
nuncia do terrorismo vasco, nin
un retrato dos ameazados, xa o
dixo o realizador donostiarra en
máis dunha ocasión. Co seu últi-
mo filme, o director de Vacas
propón unha reflexión persoal, a
través de verbas alleas, ao res-
pecto do asunto, conflito ou pro-
blema, vasco. Unha vez vista
con ollos de adulto e tendo en
perspectiva as intencións do au-
tor, resulta evidente o fóra de ca-
cho que estive-
ron todas as
críticas previas
ao filme, en es-
pecial as dos
exaltados que
mexaron fóra
de testo falan-
do de insensata
apoloxía do te-
rrorismo.

E s c a s a
apoloxía hai
no último texto
fílmico de Me-
dem, un docu-
mental denso, en ocasións dis-
perso, construído con formato
de quebracabezas ensamblando
un collage de voces –70 entre-
vistados nesta primera aproxi-
mación, en preparación está a
que será versión “definitiva” en
DVD con cinco horas de metra-
xe e máis de cen convidados–,
material de arquivo, metraxe
filmes de temática “vasca”, in-
cluída a súa primeiriza Vacas,
andanzas de Orson Welles pola
Arcadia euskalduna, o previsi-
ble recurso a Gernika, retallos
televisivos da crueza etarra e

esa coda recorrente á violencia
dos deportes tradicionais vas-
cos, en especial, por suposto, a
pelota vasca do título.

Conta Medem nunhas moi
difundidas notas do director
(Un paxaro voa dentro dunha
garganta) que a idea deste fil-
me naceu dunha dupla inten-
ción cinematográfica despois
de deixar Euskadi hai uns anos.
A idea orixinal era darlles saída
a dous fillmes de ficción, un so-

bre o amor e outro sobre o odio.
Sobre a idea do amor artellaría
a hipnótica, circular, cromatica-
mente branca Os amantes do
círculo polar; sobre a idea do
odio nacería un guión inédito
–Aitz, viaxe ao fondo do mar–
que despois de varias peripe-
cias vitais acabaría conducindo
ao actual proxecto documental.

A intención, ben evidente
tras o visionado da fita, era a de
establecer pontes de diálogo en-

tre diferentes sectores, ideoloxí-
as e sensibilidades da sociedade
vasca sobre a cuestión do terro-
rismo, o conflito entre naciona-
listas e non nacionalistas e a de-
finición e sentido do carácter
vasco. Intención acadada en cer-
tos aspectos, sobardada noutros,
e truncada no básico, a cuestión
do diálogo, pola ausencia invo-
luntaria dalgunhas voces, nome-
adamente as do Partido Popular,
autoexcluídas do proxecto.

As verbas dos entrevistados,
70 nesta versión cinematográfi-
ca, toman a palabra, nunca me-
llor dito, nunha tentativa socrá-
tica de tentar chegar ao fondo
da cuestión. Os protagonistas
son agrupados e diseccionados
por Medem na sala de montaxe,
único lugar onde se fixo explíci-
ta a subxectividade do autor, au-
sente como suxeito de enun-
ciación ao longo de todo o fil-
me, a través dun duro proceso
de escolma e síntese. A idea, ex-
posta polo propio Medem, era
darlle cabida ao máximo núme-
ro de intervencións e ideas, as
máis das veces contrastando
opinións opostas e mesmo irre-
conciliablemente contraditorias.

Este exercicio de contraste,
básico no xénero documental
acada cotas de especial axilida-
de narrativa no treito no que as
cámaras dixitais do equipo de
Medem acompañan alternativa-
mente un grupo de familiares de
presos etarras nunha viaxe ao
cárcere e varios familiares de
víctimas dese mesmo terroris-
mo. Unha secuencia que acada
o momento de maior forza den-
tro da película cando centra a
súa atención na intimidade dun-
ha muller de preso e unha viúva
de ertzaina asasinado. No fogar,
a muller do etarra expresa as sú-

as incertezas sobre as razóns do
seu marido; a viúva amosa o ho-
rror que o seu fillo pequeno lle
provocou cando lle dixo que
quería matar os asasinos do pai.

Outro momento de fondo
significado metafórico, neste
caso puramente visual, o acada-
do coas intervencións do fillo
do cocnelleiro popular de Leiza
asasinado pola ETA, a imaxe
do mozo cos seus acenos máis
espontáneos sobre un fondo da
Navarra rural e profunda mer-
gullada nunha néboa máxica,
case cunqueirana, representa-
ción definitiva da inxenuidade
truncada pola violencia. 

O filme de Medem medra
neses momentos intensos nos
que a procura socrática da cáma-
ra semella acadar luminosas in-
tuicións, revelacións ás veces
meramente visuais como queda
dito, outras verbais. Medem fai
reflexionar os seus convidados,
non sen certas dificultades. Moi-
tos deles, dun e doutro “bando”,
especialmente os politicos, limí-
tanse as máis das veces a cum-
priren cos tópicos agardados.
Pero ao remate da proxección
un sae da sala de cine matinando
en moitas das cousas escoitadas,
moitas delas ben sensatas. En
especial penso nas palabras de
Eduardo Madina, dirixente das
Xuventudes Socialistas vascas e
vítima do terrorismo e nas do es-
critor Bernardo Atxaga, dous
dos testemuños especialmente
privilexiados por Medem na sa-
la de montaxe.

A pesar das súas eivas e li-
mitacións, este é un dos filmes
máis ousados, afoutos e nece-
sarios da produción española
dos últimos anos.♦

XOSÉ VALIÑAS

Diálogo socrático sobre Euskadi
Medem logra un retrato lúcido sobre as contradicións do conflito vasco

Título: Lembranzas da beleza triste.
Autora: Mª do Carme Kruckemberg.
Edita: Espiral Maior.

A famosa clase media (á que per-
tencemos tantos e a quen un poe-
ta galego nos acusou duramente,
esquecendo, porén, introducir
entre os oficios e profesións acu-
sados aos procuradores, hai lap-
sos que matan) tamén ten os seus
poetas; porque non, non todo vai
ser unanimidade. A poesía para a
clase media, xa se sabe, fala de
escuridades, tristezas varias, be-
lezas varias, soedades, ventos, si-
lencios, infancias sen lembranza,
xoguetes que non tivemos, doen-
zas do sentimento, adeuses, ruí-
nas, o descoñecido, a alma, etcé-
tera. Tamén é unha poesía que
adoita darlle máis importancia ao
impulso vital do que a expresión
estética (tanto, que ás veces se

coloca nun estadio preestético),
de modo que o estilo destes poe-
tas é unha mestura de xiros enve-
llecidos e algún que outro acerto
verbal.

Un bo exemplo desta clase
de poesía é, até no título, Lem-
branzas da beleza triste, de Ma-
ría do Carme Kruckenberg, li-
bro dividido en dúas partes; a
primeira consta de 30 poemas e
a segunda de 13. Non cabe dú-
bida, a autora tenta escribir un-
ha poesía sinxela e emocionada,
mais con frecuencia non pasa
do simplismo e da falacia poéti-
ca: “A experiencia sálvase/ da
xuventude escravizada/ polo se-
xo maltreito/ se fragmenta un
milleiro de estrelas/ para desfa-
cerse no espello da nada” (p.
30; lea enteiro o poema o lector,
está inzado de ripios), e iso que,
lemos, p. 45: “Foron Sócrates,

Platón, Kant, Marcuse,/ Voltaire
ou Schopenhauer,/ os que tro-
caron en min o pensamento?”.

En fin, libro de poemas para
a clase media. Unha poesía na
que o vivido está sempre a pi-
ques de se consumir, sen que
por iso pertenza definitivamen-
te á morte, cuxa presenza se al-
bisca intermitentemente. Unha
poesía que é como unha parábo-
la da clase á que se dirixe, sem-
pre a piques de desaparecer,
mais nunca desaparece. Unha
poesía que condena máis que
autoacusa –como a clase me-
dia!–, cando a autoacusación, a
autoindagación podía constituír
o punto de partida cara a algun-
ha liberación. Unha poesía que,
a final de contas, está en paz
consigo mesma e co mundo.♦

X.G.G.

Poesía para a clase media

Eduardo
Madina,
vítima do
terrorismo,
e o escritor
Bernardo
Atxaga son
privilexiados
na sala de
montaxe.

Julio Meden.



Título: Estúpidos hombres blancos.
Autor: Michael Moore.
Edita: Ediciones B.

Non é Michael Moore un tipo
con papas na boca. O audaz di-
rector de Bowling for Columbine
conseguiu, mercé ao éxito deste
documental, desvelar outros Es-
tados Unidos, na vangarda da
puxa democrática, conscientes
das incoherencias que mantén a
súa política e moi imaxinativos á
hora de difundir a súa mensaxe.
Moore demostra en Estúpidos
homes brancosque o país que
exporta o Big Mac e a Mickey
Mouse tamén pode ser referen-
cia dos principios de liberdade e
defensa dos dereitos civís.

Estúpidos homes brancosé
unha permanente acusación ao
máis alto nivel, sen concesións.
O volume divídese en tres partes,
desde o punto de vista temático.
Por unha banda, hai un ataque di-
recto á lexitimidade da presiden-
cia de George Walker Bush; por
outra, Moore repasa as eivas de-
mocráticas dos EE UU e as ma-
neiras de fortalecer os principios
constitucionais de liberdade,
igualdade e fraternidade. Por últi-
mo, o autor critica a oposición re-
alizada polo Partido Demócrata.

Ao xeito de carta desde o
exilio comeza Michael Moore o
seu libro. Desde esas primeiras
páxinas pídelle ao secretario das
Nacións Unidas, Kofi Annan,
unha invasión a través das
praias da Florida para retirar do
cargo a Bush e devolverlle a
Casa Branca ao seu “lexítimo
inquilino”, o demócrata Al Go-
re. A tese do escritor defende
que os republicanos se benefi-
ciaron de claras vantaxes elec-
torais na Florida gobernada por
Jeb Bush, mediante falsidade no

reconto e privación do sufraxio
a minorías tradicionalmente de-
mócratas. Ademais, como a
fraude non conseguiu unha
maioría clara, os ultraconserva-
dores gañaron finalmente os co-
micios no Tribunal Supremo
mercé ao ideario e ás relacións
familiares dos seus maxistrados
co contorno de Bush.

Moore refire as dependen-
cias comerciais dos membros
do gabinete actual. Desde Po-
well até Ashcroft, pasando por
Cheney e Rice,
todos eles aca-
ban definidos
coma delega-
dos de compa-
ñías tales como
Halliburton ou
Enron –a eléc-
trica que cre-
bou con grande
escándalo e
salpicaduras
contra Bush–.
Non é, segun-
do Moore, que
se traizoase a democracia, é
máis ben que as grandes empre-
sas tomaron conta do país e de-
señan a política ao seu gusto.

Así desfilan polas páxinas
do libro os problemas que arras-
tra a sociedade norteamericana,
empurrada á simplificación con-
sumista que debilita a súa saúde
e tensa o país nun ambiente es-
tresante e suicida (Moore perfila
o que había desenvolver despois
en Bowling for Columbine). Por
exemplo, o director pregúntase
cal é o motivo do excesivo con-
sumo dos motores norteameri-
canos, nun intre no que é posíbel
aumentar a potencia dos auto-
móbiles reducindo o gasto de
combustíbel nun 40 por cento.
“El será porque cómpre unha es-

cusa para abrir pozos de petró-
leo en Alaska?”, conclúe.

■ CIDADÁNS ESPERTOS. A pesar
de todo o discutíbel do sistema
norteamericano, Moore segue a
confiar no legado de Jefferson.
No libro adica unha gran parte a
explicarlles aos propios estadou-
nidenses como mellorar a súa ca-
lidade democrática a través da
participación activa na toma de
decisións. El mesmo se conver-
teu en director do seu instituto
aos 18 anos e coñece moi polo
miúdo o funcionamento das di-
versas asociacións de defensa
dos dereitos civís. Lendo estas
páxinas podemos supoñer a for-
za que estes silenciados move-
mentos teñen nos EE UU reais.
Somos quen de coñecermos
máis barrios de Nova York ca da
Coruña ou Vigo, pero en realida-
de non sabemos nada das organi-
zacións que convocan manifes-
tacións contra a ocupación do
Irak, denuncian comportamentos
racistas, esixen maiores investi-
mentos en educación e asistencia
social ou revelan as complicida-
des entre políticos e empresarios
que danan o medio ambiente. 

Michael Moore encádrase na

esquerda moderna (socialdemo-
cracia ecoloxista) pero recoñece
que o sistema electoral bipolar
dos EE UU esixe a alianza dos
demócratas coas correntes mi-
noritarias. O polifacético autor
apoiou a Ralph Nader, do Parti-
do Verde, nas últimas eleccións
presidenciais. Esta candidatura
foi moi criticada por Al Gore ao
considerar que pola súa culpa se
perderon votos para el necesa-
rios. Para Moore é algo máis
complexo entender por que os
republicanos volveron a Was-
hington –á parte do ‘golpe de Ta-
llahassee (Florida)–. Políticas
claramente de dereitas en temas
medioambientais, bélicos e so-
ciais, por exemplo, fixeron de
Bill Clinton “o mellor presidente
republicano de sempre”. 

Mais o autor confesa que
aqueles tempos eran de veludo en
comparanza co estado de sitio no
que se converteron os EE UU lo-
go do 11-S. O propio libro, na por-
ta da editorial ese mesmo día para
iniciar as súas vendas, sufriu a
censura da editorial ReganBooks,
filial de Harper Collins, propieda-
de do todopoderoso Rudolph
Murdoch. Cando o coitado Moo-
re xa achaba imposíbel asinar nin-
gún exemplar e se contentaba con
ler algúns capítulos en conferen-
cias, unha bibliotecaria iniciou un-
ha campaña a través da rede para
que todos os seus colegas recla-
masen a publicación do volume.
Finalmente, a editorial transixiu.
Ás dúas semanas era un auténtico
best-seller. Hoxe, Moore compite
con Tom Clancy en libros vendi-
dos. Sorte que o “activista multi-
media” de Flint (Michigan) só ten
a ver co militarista millonario no
gusto pola viseira.♦

C. LORENZO
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Viento Sur
Por una izquierda
alternativa

Nº 69. Xullo de 2003. Prezo 7 euros.

Inclúese un informe sobre as
consecuencias políticas dos
comicios do 25 de maio, con
consideración especial en Ga-
liza, mercé ao artigo
‘¿Mar de
fondo en
Galiza?’,
do Colecti-
vo Vences.
Ahmed Ni-
mer
considera a
‘Folla de ru-
ta’ un plano
para
discriminar
os palestinos. Thomas Coutrot
analiza o papel de Israel no
novo Oriente Medio. Inclúen-
se poemas do colombiano
Adolfo Arauz e o madrileño
Ramsés Oliver.♦

Página Abierta
Nº 141. Outubro de 2003. Prezo 4 euros.
Dirixe: Manuel Llusia.
Edita: Instituto de Estudios Miñorano.

Manuel Llusia analiza as
responsabilidades de Xosé
Blanco, José Luis Rodríguez
Zapatero e Jesús Caldera na cri-
se institucional da Comunidade
de Madrid. Nanina Santos refle-
xiona sobre o feminismo. Neste
número inclúese un informe so-
bre as relacións da política e os
negocios inmobiliarios. Alfonso
Bolado ex-
plica a
situación
de Palesti-
na dez anos
após os
Acordos de
Oslo. Xosé
García dá
conta da
situación de
100.000 sem
terra que es-
peran a reforma agraria no Bra-
sil. Luis Hernández entrevista a
João Pedro Stédile, líder do
MST.♦

Hika
Nº 147. Setembro de 2003. Prezo 5 euros.
Edita: Hirugarren Prentsa.

Javier Villanueva chama á
reflexión da esquerda
revolucionaria, o nacionalismo
militante e o clero abertzale de
Euskadi e Navarra na autocríti-
ca e condena á ETA. Sabiñe
Zurutuza entrevista a Ángel
Abalde, por-
tavoz do sin-
dicato ESK.
Dáse conta
neste número
da
preparación
do Foro Social
de Euskal He-
rria. Santi Ra-
mírez explica a
relación xeoes-
tratéxica da po-
lítica expansiva
dos EE UU en relación á
China, que está a ser cercada
desde o Pacífico até o
Mediterráneo.♦

Debut europeo
de Vroman
Título: Periods and question marks.
Autor: Nicholas Vroman.
Edita: Metak.

Pasaron quince anos dende que
Nicholas Vroman comezou no
eido da música e, agora, por pri-
meira vez, Europa sabe do
traballo deste artista norteameri-
cano a través de Periods and
question marks, un disco de folk
con moitos matices sonoros.

Fiel a tradición do seu país, o
country, o blues e o folk vanlle
dando forma ás once cancións
que compoñen o compacto, on-
de se mesturan instrumentos di-
versos, coma o ukelele, o
acordeón, o banxo ou o violín.♦

Volven os Berri
Título: Libre©.
Autor: Berri Txarrak.
Edita: Metak.

Dentro dos grupos de rock vas-

co, estilo que colleu pulo a me-
diados da década dos oitenta e
que aínda segue a ter forza,
Berri Txarrak converteuse nun
dos seus embaixadores no
Estado. Dez anos despois da
súa creación, os Berri veñen de
publicar o seu cuarto disco, Li-
bre©, onde se mestura o hard-
core, o punk e o metal. Once
temas sen descanso, que
contan, ademais, coa
participación de Tim McIlrath,
do grupo Rise Against,unha
das voces máis destacadas den-
tro do hardcore internacional.♦

Hip-hop mestizo

Título: Latinhop! Vol. 1.
Autor: Varios.
Edita: Revelde discos.

Mucho Muchacho, ex-7 notas
7 Colores, é o encargado de
facer esta recompilación na
que se recollen algunhas das
mellores voces do panorama
latino. Cantantes españois,
cubanos, brasileiros, salvado-
reños, colombianos,
mexicanos, venezolanos, por-
torriqueños e estadounidenses
únense baixo unhas mesmas
consignas: letras irónicas,
música mestiza e
reivindicación social. Destaca
o debut do grupo xitano La
Excepción, que mestura á
perfección o flamenco co hip-
hop e con “Amos chacho”
inauguran a primeira canción
integramente en caló deste
xénero.♦

A outra cara dos Estados Unidos
O cineasta Michael Moore publica Estúpidos homes brancos

O país
de Mickey
Mouse é
tamén un
dos máis
puxantes
na defensa
dos
dereitos
civís.

Michael Moore.



Un dos problemas que se re-
collen na denuncia ante a
UNESCO é que no franquismo
non se lexislou adrede contra
o galego, pero este si era
prohibido de xeito arbitrario.

O texto foi redactado con
moita sutiliza por Ramón Piñeiro.
Durante o franquismo podiamos
falar de dous niveis. Amin non se
me prohibía que en Ventosela fa-
lase coa moza en galego. Na vida
ordinaria non pasaba nada. O pro-
blema estaba en que era un idio-
ma prohibido nas manifestacións
públicas. Non porque isto estive-
se recollido en ningunha lei, se-
nón porque o ordenaban as auto-
ridades do franquismo vulneran-
do a propia legalidade. O feito de
tratarse dunha prohibición arbi-
traria era se cabe máis perigoso
aínda porque un non sabía a que
aterse, como denuncia Piñeiro. 

Resalta no libro o carác-
ter político desta denuncia e
dá unha imaxe distinta de
Ramón Piñeiro.

Non intento salvar a Ramón
Piñeiro, senón que procuro poñer
de relevo a importancia política
deste acontecemento. Incluso po-
lo que ten de sutil e non de re-
chamante. Incluso o outro día co-
mentando este libro, Méndez Fe-
rrín, que habitualmente critica ao
piñeirismo por ser un movemen-
to esencialmente cultural e pouco
político, destaca que o único epi-
sodio realmente político do gru-
po de Piñeiro foi iste. Foi ade-
mais unha acción complexa por-
que o texto elabórao Piñeiro aquí,
logo Fernández del Riego lévao a
Buenos Aires e entrégallo a Ro-
dolfo Prada que ademais de en-
cargarse da tradución do texto, fi-
xo a labor de publicidade da de-
nuncia en sudamérica. 

Esa actividade provoca
reaccións na Delegación espa-
ñola, da que Fraga sendo se-
cretario dá unha resposta
“demagóxica”.

Fraga di na Asamblea que el
e Franco son galegos e nunca se
sentiron discriminados por iso.
Como se a denuncia dixese que
a quen se discrimina é aos gale-
gos e non aos que falan e utili-
zan o galego en actos e repre-
sentacións públicas. Aínda hai
un texto máis significativo ca
este de Fraga. Foi unha confe-
rencia que deu na Casa de Gali-
cia que é unha das poucas insti-
tucións galegas pro-franquistas.
A conferencia é profética. Titú-
lase “Galicia no ano 2000”. Da-
quela dicía que Galicia dentro
de 50 anos sería moi próspera
pero sería allea aos criterios eco-
nómicos e lingüísticos dos gale-
guistas. Incluso un home que eu
considero que non é parvo e que
ten unha ampla bagaxe intelec-
tual, non comprendía ou non
soubo ver determinados proble-
mas e un deles era o da lingua.
El pensaba que a modesta resu-
rrección literaria que estaba pro-
tagonizando Galaxia  era algo
anecdótico e duns poucos. 

Era moi distinto o Fraga
daquela ao de hoxe?

O único que fixo Fraga foi
adaptarse a unha situación que lle
foi imposta. Iso é algo que fan to-
dos os políticos mediocres que
veñen á terra non a pasar á histo-
ria, senón a valerse dela. Por iso

Fraga, pouco máis adiante dos
acontecementos da batalla de
Montevideo, abre a man no to-
cante á política editorial galega e
permite a publicación de textos,
algúns deles comprometidos co-
mo era a bibliografía completa de
Curros Enriquez. Pero el non dei-
xa de ser un home da escola do
franquismo. Eu vivín a súa censu-
ra previa durante a ditadura. Ago-
ra compórtase de xeito distinto
pero segue pensando o mesmo.

Que influencia tivo a emi-
gración e o exilio no mante-
mento do idioma?

Extraordinaria. De non ser
pola emigración non se tería
dado a recuperación daqueles
anos. Deste episodio destaco a
figura de Rodolfo Prada, quen
non sendo un home de letras,
axudou economicamente a
Castelao e protagaonizou actos
tan importantes coma este. Pen-
so que se merece una biografía.

De non ter existido persoas
tan reaccionarias como Juan
Aparicio, podería ter sido outro
o desenvolvemento do galego?

Juan Aparicio era un tipo
moi perigoso, pero ademais era
moi sagaz. Digo isto no sentido
de que el sabía que tiña que facer

para ir verdadeiramente contra o
galego. Se el prohibise actos fol-
clóricos, sainetes ou certo tipo de
poesía non tería dado efecto. El
sabía que tiña que ir contra as
manifestacións intelectuais, con-
tra as extra-folclóricas. Piñeiro
era unha persoa que facía filoso-
fía en galego, citando a autores
europeos. A el preocupábao este
movemento cultural e penso que
polo tanto político, porque era o
que podía darlle prestixio e enti-
dade ao idioma. Por iso o corta
de raíz cando é nomeado Direc-
tor Xeral de Prensa. De non ter
existido el, o franquismo segura-
mente tería que ter buscado a al-
guén semellante a el.

Algo que chama tamén a
atención é que os discursos
da Real Academia Galega te-
ñen que facerse en castelán.

Eu tiven o privilexio de asis-
tir ao acto de ingreso na Acade-
mia do arquitecto Gómez Ro-
mán, que fora secretario xeral do
Partido Galeguista. O normal era
que os franquistas o tiveran ma-
tado, porque asasinaron a Bóve-
da e ocupaba un cargo máis bai-
xo dentro do PG. O que ocorre é
que Román tiña un cuñado que
era empresario conserveiro e in-

tercedeu por el. No acto, eu agar-
daba escoitar falar a Otero Pedra-
yo en galego porque o vira no seu
discurso de toma de cátedra en
Madrid falando en castelán e
quedei prendado del. Dixéronme
que en galego aínda falaba me-
llor. Pero no acto falou en caste-
lán, igual que Gómez Román.
Anos despois atopei o discurso
orixinal de Pedrayo na Acade-
mia, que reproduzo no libro, e
vese como estaba escrito en gale-
go. O que ocorre é que houbo un-
ha chamada do Gobernador Ci-
vil, Solís, que prohibiu o galego.

Por que o franquismo non
acabou coa RAG?

Principalmente porque o pre-
sidente era Manuel Casás, que fó-
ra alcalde da Coruña con Primo
de Rivera e a quen os sublevados
ofreceron de novo este cargo. El
non aceptou a pesar de ser con-
servador e non galeguista, pero de
todos os modos o ofrecemento
demostra que era un home moi
respectado polo réxime. Ade-
mais, os elementos que o réxime
consideraba perigosos estaban fó-
ra de Galicia. Fundamentalmente
Castelao. Cando Casás é substi-
tuído por Sebastían Martínez Ris-
co, home moito máis conflitivo,

no ano 1959, o franquismo xa es-
taba mirando cara Europa e esta-
ba dirixido polos tecnócratas. Xa
eran outros tempos.

Que consecuencias tivo
esta denuncia na UNESCO?

A acción tivo unha gran sen-
sación de vitoria moral para un-
ha organización moi pequena,
tanto aquí como en sudamérica.
Porque non é unha denuncia que
se fixo nunha asociación de ve-
ciños, senón no gran templo da
cultura, como é a UNESCO. 

Cambiando de tema, co-
mo académico que lle parece
o cambio na normativa?

Mal. Os pequenos cambios
non resolven nada e semella que
non contentou ao sector lusista
que foi quen os impulsou. Aínda
que os cambios fosen positivos,
penso que o problema do galego
non é a normativización, senón a
normalización. Cada vez hai
máis signos inquietantes de que o
galego como comunicación fluí-
da está a desaparecer. Estar cam-
biando cada certo tempo desani-
ma ao sector minoritario que es-
tamos comprometidos coa causa
do galego. Aos que están en con-
tra do galego ou son indiferentes
anímaos non sentido de que te-
ñen razóns para dicir que non so-
mos serios. Con estes cambios de
normativa non se fai senón acele-
rar a morte do idioma porque se
crea confusión e porque quen a
propuxo non ten como obxectivo
final a normativa aprobada, se-
nón que vai querer ir máis alá. Os
lusistas pensan que con estes
cambios gañaron unha batalla,
pero se cadra cando se decaten a
guerra xa a gañaron definitiva-
mente os do outro bando.

A política da Xunta de bi-
lingüísmo harmónico axuda
á normalización?

Iso de bilingüísmo harmónico
inventouno a Xunta. Pero ade-
mais de ser moi musical, non ten
nada que ver coa realidade nin
coa actitude política da Xunta ca-
ra o idioma. O único que fai a
Xunta é perpetuar a desarmano-
nía. Pero ese é un problema polí-
tico. Penso que somos un pouco
ilusos cando lle pedimos a este
Goberno que faga máis pola lin-
gua. En Euskadi ou Cataluña al-
gúns defensores do vasco e do ca-
talán poderanlle dicir aos gober-
nos que están equivocados nal-
gunhas medidas para o impulso
do idioma. Pero o que está claro é
que tanto PNV coma CiU foron
elixidos para defender a lingua e
que teñen un compromiso serio
nese sentido. Pero non se pode es-
perar que Fraga ou o PP fagan al-
go polo idioma, porque eles non
teñen ningún compromiso co ga-
lego, senón máis ben o contrario.
O PP está tentando propiciar a
morte lenta e sen conflitos da lin-
gua. Os académicos deberiamos
protestar máis enerxicamente por
iso. A recuperación do idioma pa-
sa porque goberne o único partido
realmente comprometido co gale-
go, que é o BNG. E se algunha
vez o BNG ocupa o poder terá
que contar cos que a nivel indivi-
dual levamos toda a vida de-
fendendo o galego. O que non se
pode esperar é que Touriño ou
Fraga potencien a lingua por moi-
to que digan cousas moi bonitas o
día das Letras Galegas.♦
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Xesús Alonso Montero
‘Ao franquismo non lle preocupaba

o galego, senón o seu uso intelectual’
RUBÉN VALVERDE

Ven de publicar A batalla de Montevideo. Os agravios lingüisticos denunciados na Unesco en
1954. Neste libro explica como Ramón Piñeiro e o seu Grupo denuncian no “templo máximo da
cultura” a persecución do galego por parte do réxime franquista. Alonso Montero aténdenos na
Fundación Penzol e conta algúns dos episodios máis importantes desta primeira etapa da ditadura. 

PACO VILABARROS



Dende o día  vinte catro até o
vindeiro quince de decembro,
Ourense, Santiago e A Coruña
acollerán as exposicións dos
máis de trescentos artistas que,
individual ou colectivamente,
configuran a XXI edición do xa
clásico Outono Fotográfico. A
mostra Mans Salgadas, de Ja-
vier Teniente será a encargada
de abrir unha edición marcada
polo auxe da fotografía como
soporte artístico e a meirande
presenza do soporte dixital.  

Contando cun orzamento li-
mitado de dezaoito mil euros
para o catálogo, o cartel e o pro-
grama de man,  a Casa da Xu-
ventude de Ourense coordena
un festival no que toman parte
unhas trinta entidades entre aso-
ciacións socioculturais, entida-
des bancarias e institucións pú-
blicas que achegan e costean as
súas propias exposicións.

Aínda que o listado de fotó-
grafos non está pechado, son
máis de trescentos os que parti-
cipan nesta mostra na que a te-
mática é tan heteroxénea  coma
o estilo dos participantes. Den-
de a maré negra causada polo
Prestige, o mundo das romarías
ou os retratos de nenos até a fo-
tografía submariña; dende a fo-
tomontaxe e a fotografía docu-

mental até a reportaxe. Os artis-
tas, maioritariamente galegos,
caracterízanse pola súa mocida-
de. “Somos un festival con es-
casos recursos, por iso aposta-
mos pola xente nova. En parte
obrigados polas circunstancias,
en parte porque somos unha
asociación xuvenil”, comenta
Bieito Losada, coordenador do
Outono Fotográfico. “Tamén
hai fotógrafos do resto do Esta-
do e algún que outro estranxei-
ro, coma o caso do italiano

Claudio Maz-
zoli”, engade.

Un aparta-
do importante
do festival con-
figúrao a pre-
senza da recu-
peración da me-
moria histórica.
Desta vez serán
as fotografías de
Alfonso, cincuen-
ta anos de histo-
ria de España, do
madrileño Alfonso
Sánchez, e unha
escolma das mello-
res obras do Arqui-
vo Pacheco as ele-
xidas. Ambas as dú-
as exhibiranse no Centro Cul-

tural da Deputación de Ouren-
se a partir do trinta e un de Ou-
tubro e vinteseis de novembro
respectivamente.  Ademais
destas, cómpre engadir a mos-
tra conxunta Fotografías de
Galiza no Arxiu Mas, que reco-
lle unha selección dos fondos
da campaña realizada en Gali-
za entre 1919 e 1922 polos fo-
tógrafos do arquivo catalán.

O programa do Outono fo-
tográfico complétase cunha se-
rie de cursos de iniciación á fo-
tografía  e de obradoiros infan-
tís. Tamén se realizarán tres
concursos para afeccionados,
un safari fotográfico a Cedeira,
varias proxeccións audiovi-
suais e a presentación do libro,
da exposición homónima de
Antón Buciños, El taller del
artista e o álbum fotográfico
Veigamuíños tal como era.♦
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O pasmo
de Marcos
XERARDO PARDO DE VERA

Opasmo de Marcos
foi a miña
vergoña. Marcos é

un profesor de Literatura
Castelá en Euskadi co que
teño coincidido nun
xantar en Madrid e que
me contou das súas
experiencias como
voluntario na limpa do
fuel nas ribeiras de
Galicia, por dúas veces e
facéndolle oco nas súas
obrigas e os seus leceres.
Maldurmindo e comendo
de bocata, Marcos
chegaba á noite
eslombado, suxo e cos
ollos enrubiados polas sol-
fataras acedas que subían
das rochas e das areas.  As
súas costas, dobregadas
todo o día, ían logo
endereitándose a modiño,
durante a noite, pra se
voltar encrequeñar na fin
da xornada seguinte. Nun-
ha desas, namentres toma-
ba o café dunha mañá ne-
boenta que ía preceder a
un mediodía atafegante,
ollou como un monicreque
con ánima de escravo axe-
xaba cun sorriso extraño
os traxíns madrugadores
dos obreiros da
solidaridade. No canto de
Marcos achegarse pra dei-
xar o vaso no mostrador, o
malnado espetóulle: –Se a
vostedes lles pasara o mes-
mo que a nós, saiba que
non habíamos ir a axudar-
lles.

Marcos sentíu como se
lle deran un puñazo. Mais,
deseguida, porque é inteli-
xente, matinou que o ostia-
zo llelo estaban dando, el e
os seus compañeiros, ao
ben mantido e mal parido,
que axiña arrincou nun co-
che marelo bilioso no que
fachendeaba unha grande
pegatina: Costa da Morte.
O Marcos, coma nun relus-
tro, albiscou alén da praia
as ánimas de tantos mortos
que lle acenaban e, asindo
balde e pa, berrou forte: —
Está ben, vai por vós,
talmente o berro seco de
Milladoiro ou un aturuxo
desafiante de Mercedes Pe-
ón. Ou talmente –¡vergoña,
vergoña!– se lle apareceu a
carraxe de Valle-Inclán
cando lamentaba con
impudor afouto que
“denantes nacíase escravo
pero hoxe esa é unha
condición que se adquire; a
miña Galicia elexíu seguir
escrava dos que comercian
con ela e a treizoan...”

Pola noite, diante dun
viño convidado, un vello
marmuriaba non lonxe do
alcalde: —Non, si Fraga
aínda fixo cousas...Marcos
subíu, derrengado
outravolta en corpo e
alma, ao autobús. A viaxe
era longa, a outro
mundo.♦♦

Trescentos autores no
OUTONO FOTOGRÁFICO

Mente, de Ana Mª Torres Fernández, primeiro premio no Certame Galego de Imaxe Artística.

A.N.T.
Ourense énchese de fotografía coa celebración do XXI Outono Fo-
tográfico organizado pola Casa da Xuventude. Setenta e dúas mos-
tras fotográficas repartidas por dezasete  vilas e cidades galegas,
varios concursos, cursos, charlas e publicacións configuran o pro-
grama de actividades que se desenvolverá durante case dous meses.

Abaixo, foto de Israel Ariño. Arriba á dereita, de Belén Uriel.



Nin tan feros na loita
contra os mouros nin
tan poderosos. O reino
de Galicia permane-
ceu oculto pola histo-
riografía castelanista e
aínda hoxe sorprende
o lector de Os reis de
Galicia. O autor con-
segue transmitir, me-
diante unha escritura
amena e moi pendente
das anécdotas perso-
ais, unha idea diferen-
te sobre a vida cotiá da
Idade Media.

Para moitos, os
suevos eran uns bár-
baros que comían car-
ne crúa e acabaron fra-
casados diante do em-
puxe visigodo. Para
Anselmo López Ca-
rreira, esta tribo xer-
mánica que gobernou
Galicia durante case
dous séculos (410-
583) ten a honra de se
considerar a máis
avanzada do seu tem-
po. Hermerico, adaíl
que se converteu en
Galicia no primeiro rei
católico de Europa,
acuñou moeda propia
dentro do Imperio Ro-
mano e deixou en her-
do un territorio que
abarcaba a vella pro-
vincia imperial desde
a actual Cantabria até
o Douro.

Este reino foi víti-
ma das intrigas dos
tres grandes poderes
do século VI –Bizan-
cio, os francos e os vi-
sigodos– e acabou
baixo poder destes úl-
timos até a invasión
árabe no 711. Aínda
así, Vitiza fixo de vi-
cerrei antes de subir
ao trono de Toledo e
disque o ataque mouro
foi consecuencia do
chamado de axuda dos
herdeiros deste mo-
narca diante da candi-
datura de Rodrigo.

No caos político
da península non ara-
bizada, Galicia co-
brou presenza na Eu-
ropa da época pouco
e pouco. Baixo o mando de
Afonso II –primeiro monarca le-
xitimado, logo dos caudillos do
século VIII– a Península dividí-
ase en dous grandes territorios:
o Califato de Córdoba e o Reino
de Galicia (con capital en Ovie-
do), separados por unha divisa
en diagonal entre Lisboa e os Pi-
reneos. 

Mais naquela altura, a carón
das loitas polo territorio e a
constante puxa entre o clero, a
nobreza e a propia monarquía
polo poder, entre mouros e cris-
tiáns había bastante distensión.
Os reis galegos, influídos polo

esplendor de Córdoba, vestían á
árabe e moitos deles chegaban a
casar con princesas de pel cane-
la, que introducían no norte frío
a sensualidade dos perfumes de
Damasco.

O drama de García

Co traslado da corte a León (anti-
ga sede militar romana en Galla-
ecia), pouco e pouco van xurdin-
do as diferenzas entre as actuais

Galicia, Asturias, León e Castela.
No albor do primeiro milenio,
Sancha de Galicia e León casa
con Fernando I, conde de Castela
e xuntos teñen tres fillos que her-
darán cadanseu reino. García II

de Galicia estendía o
seu poder até o Mon-
dego e lidou moito
cos seus irmáns. Exi-
liado en Sevilla por
Sancho III, que go-
bernaba en Castela,
pensou que andaría
tranquilo unha vez
morto este. Mais o
seu outro irmán,
Afonso VI, pechouno
no castelo de Luna,
perto de León, onde
subsistiu encadeado
dezaoito anos. Até á
tomba quixo levar os
grillóns que soportara
na súa coitada vida.

Coa fortaleza de
Compostela de Diego
de Xelmírez e o Impe-
rio de Afonso VII, Ga-
licia comeza a ser fa-
mosa no mundo cris-
tián ao tempo que o
seu centro político aba-
la cara a Burgos e To-
ledo. Nesa cidade, ad-
mirada durante séculos
polos reis galegos, ha-
bía vivir Afonso X,
exemplo máximo do
esplendor da poesía
galego-portuguesa.

Aínda que Castela
medraba en poder, no-
bres e bispos galegos
continúan influíndo na
política peninsular. No
século XIV, as gran-
des liñaxes (Castro e
Traba) alíanse con Pe-
dro I, perdedor da gue-
rra civil co seu medio
irmán Enrique de
Trastámara e tentan
unha restauración de-
sesperada dos seus po-
deres. Nese momento,
Galicia parece querer
voar soa. Primeiro in-
vade o país o rei de
Portugal, Fernando I
(1369), que foi ben
acollido nas cidades e
chegou a acuñar moe-
da. Frustrada a ane-
xión, a alianza anglo-
portuguesa contraria
aos Trastámara apoia-
dos por Francia en
plena Guerra dos Cen
Anos, volveu tentar un
cambio dinástico. No

1386 desembarca na Coruña John
of Gaunt, duque de Lancaster, ca-
sado con Constanza, filla de Pedro
I. A súa reclamación do trono que-
dou en agua de bacallau após un
repunte da peste en Ourense e a
superioridade militar do rei Juan I
de Castela.

Foi este, paradoxalmente, o
derradeiro rei galego. Para os
amantes da ucronía, queda por
saber que pasaría se os irmandi-
ños acabasen triunfando ou se a
raíña Juana gañase a batalla de
Alcaçovas (1479) diante da súa
tía Isabel I. ¿El sería Pedro Ma-
druga rei de Galicia?♦Nº 1.101 ● Do 23 ao 29 de outubro de 2003 ● Ano XXVI

CÉSAR LORENZO GIL

Hai mil anos, os reis galegos andaban á moda dos árabes de Córdoba e no século V, un monarca sue-
vo foi o primeiro de Europa en acuñar moeda fóra de Roma. Datos case descoñecidos coma este pó-
dense ler no último libro de Anselmo López Carreira, Os reis de Galicia, de Edicións A Nosa Terra.

Os reis de Galicia 

O rei Fáfila (737-739) foi devorado por un oso cando ia de caza. O historiador Anselmo L. Carrei-
ra explora moitos datos anecdóticos da monarquía galega da Alta Idade media. A obra, ilustrada
a toda cor por Tucho Fernández Calo, populariza unha parte pouco coñecida da historia galega.



Había unha vez unha ratiña presu-
mida que un día, ao pasar por
diante da casa de chocolate ato-
pouse coas botas enormes dun ga-
to. Abraiada foi ao pendello das
sete cabuxas que andaban a voltas
cun lobo feroz. E nese momento
abríronse as portas do mundo da
fantasía e da maxia, con fadas, fei-
tizos e bruxas ruíns, que até hai
pouco tiña esquecido o galego.
Edicións do Cumio, vén de levar a
cabo o labor de versionar no noso
idioma os contos clásicos univer-
sais nunha colección infantil, Con-
taconto, cunha particularidade que
a arreda do que habitualmente
ofrecen as editoriais no eido da li-
teratura para crianzas. Por vez pri-
meira, ademais dos libros de gran
formato con ilustracións clásicas,
os contos inclúen unha casete na
que actores e actrices galegas dra-
matizan as historias, ao xeito
dos contacontos tradicionais,
con algunha piscadela á cul-
tura galega. 

“Entendiamos que falta-
ba material de utilidade des-
te tipo para menores de nove
anos e decidimos que cum-
pría facer algo”, explica An-
tón Mascato, director xeral
da editorial ao respecto da
novidade da proposta. “Saca-
mos entón a colección Con-
tacontos, con libro e casete, a
partir de contos populares uni-
versais, que son, ademais, os
máis doados de introducir no
mercado”, engade.

Oito son os títulos que se pu-
blicaron até o momento, “cun éxi-
to espectacular que obrigou, des-
pois dunha tirada inicial de 3.000
exemplares, a reeditar cada conto”,
asegura Antón Mascato. A Bela e a
besta, O libro da selva, O gato con
botas, Os tres porquiños, A Bela
adormecida, A ratiña presumida,
A casiña de chocolate, As sete ca-
buxas e o lobo, recrean un mundo
fantástico e de fadas que soñaron
os autores clásicos, pero, ademais,
consegue achegar os nenos á nosa
realidade inxerindo cada historia
no seo da cultura galega. Por iso, a
guionista da colección quixo que
ademais de máxicos, os persona-
xes fosen galegos, coas súa teimas
e os seus xeitos, coas súas cancións
e a súa gastronomía. “Asaia da Ca-
rolina ten un lagarto pintado, can-
d o

Carolina baila o lagarto move o ra-
bo” canta a ratiña presumida men-
tres varre a porta da súa casa e os
tres porquiños, antes de que os pa-
pe o lobo feroz, invítano, con re-
tranca, a ir a Lalín a tomar un bo
cocido do país. Estes foron algúns
dos recursos dos que María Cruz
López botou man á hora de facer
os textos das gravacións que conta-
ron, ademais, coa adaptación musi-
cal de Carlos Meixide.

Durante vinte minutos as vo-
ces de Teresa Santamaría, Paco
Barreiro, Lucía Cid e Manuel
Pombal, entre outros, crean a at-
mosfera máxica ideada polos ir-
máns Grimm, Charles Perrault
ou Hans Christian Andersen e re-
collen unha tradición que esmo-
rece co tempo. “O de con-

tar contos estase a perder –sinala
o director de dobraxe e coordina-
dor da dramatización, Paco Ba-
rreiro–, aínda máis coa televisión
que xa se fixo con ese papel. ‘Ne-
nos, quietiños no sofá e a ver a
tele, que ela xa vos enreda’, pen-
san moitos pais”. O director mós-
trase preocupado polo papel que
está a xogar a televisión nos ne-
nos, algo que ve como “unha ei-
va que arrastramos dende hai
tempo”. “A capacidade de inven-
tar das crianzas está demasiado
tocada por todo isto, a súa imaxi-
nación está moi dirixida dende
arriba e case non teñen un espazo
para a creatividade”, comenta.

Non embargante, a pesar do
coidado labor dos actores, espe-

cialmente centrado na dramati-
zación e na fonética do idioma,
que dista moito da fala que se
reproduce nos medios de co-
municación galegos, o que
destaca da colección é preci-
samente o soporte analóxico
escollido. “Coidamos que o
casete era o máis axeitado
para incluír cos libros porque
é o soporte que máis mane-
xan os rapaces desas idades.
Ademais é o máis cómodo
para poñerlle ás crianzas no
coche ou na escola”.

Até o momento a edi-
torial leva publicados oito
títulos infantís pero xa ten
programado continuar a
colección con novos con-
tos para o ano que vén.♦

Nº 1.101 ● Do 23 ao 29 de outubro de 2003 ● Ano XXVI

Fútbol
MARGA ROMERO

Nas ditaduras fálase de
fútbol. Coartada para
os seareiros dos clubes

das estradas con nomes máis
exóticos, negocio para os
bares onde dan o do Plus. Re-
de de negocios de homes, con
moito poder e pracer. O fútbol
é un deporte moi masculino
para moitas mulleres e, pola
contra, para os homes
demasiado feminino se o prac-
tican as mulleres. O lema da
revista feminista alemá Emma
é: A metade do mundo para as
mulleres. A metade da casa
para os homes. Desde 1998
esta revista defende o fútbol
de mulleres. Este 9 de outubro
a selección alemá de fútbol de
mulleres converteuse na cam-
piona do mundo nun encontro
celebrado en Carson (EE UU)
contra a selección sueca. Ale-
maña falaba do bo fútbol,
salientaba o bonito que fora o
partido, da boa técnica, da de-
portividade que ofreceron as
dúas equipas. Na volta á casa,
como se fixo sempre coa
selección de homes, as mulle-
res asinaron no libro de ouro
no Römer, o Concello de
Frankfurt, saíron á varanda e
na praza tiñan o mesmo públi-
co entusiasta que tiveran eles
outras veces. Unha diferenza:
ata ese momento elas nunca
recibiran ningún apoio. Foran
tres veces campionas de Euro-
pa e obsequiadas, cun xogo de
café, unha pequena colección
de moedas e, a última vez,
3.000 Euros. Agora
prometéronlles 10.000. Desde
as páxinas do Sport Bild
augúrase que aínda falta moito
para que o fútbol de mulleres
conte con publicidade nos me-
dios de comunicación e con
seareiros. Desde o Frakfurter
Allgemeine Zeitungenvían un-
ha pregunta: Irmás, queredes
ser coma esas? Queda claro,
unha muller que xoga ao
fútbol é unha provocación que
fai campanear ese poder mas-
culino. Hai 15 anos ninguén
apostaba polas tenistas
profesionais. As mulleres eran
requiridas en actos benéficos,
ver as súas pernas atrás do ba-
lón era o principal e elas ían
en ofrenda. Modernas contra
folclóricas, as Ibéricas,  na di-
tadura. Hoxe nos EE UU hai 7
millóns de xogadoras, en Ale-
maña 850.000. Desde 1996 o
fútbol de mulleres é unha dis-
ciplina olímpica e desde 1997
existe unha competición de li-
ga de primeira división en
Alemaña. Elas, sen empresas
patrocinadoras, conseguiron
todo. Hannelore Ratzeburg é a
única muller na directiva da
Federación alemá de fútbol. A
meta é crear futbolistas profe-
sionais, a meta e defender
realmente o deporte de mulle-
res desde as escolas. En Gali-
za cómpre apoiar a equipa de
fútbol de mulleres de Bértola.
Na ditadura falemos tamén
deste fútbol.♦

Os tres porquiños teñen
acento de Lalín

MAR BARROS

As fantasía de Charles Perrault, o mundo máxico dos irmáns Grimm ou a imaxinación
de Andersen, lidas por miles de cativos de todo o mundo, xa contan cunha versión en
galego. Un libro e unha casete con cada conto son a aposta de Edicións do Cumio.



Os grupos de folk galegos volven
obter recoñecementos na vella
Europa. Primeiro foron Milladoi-
ro, Berrogüetto ou Leilía e agora
venlle de tocar a Anubía e por
partida dobre. Aquelas cantarei-
ras que puxeron as súas voces no
ano 96 no debut discográfico de
Berrogüetto, Navicularia, moito
antes de que a idea de Anubía es-
tivese totalmente forxada, acaban
de recibir este mes o premio ita-
liano Teresa Viarengo, que se ou-
torga as formacións femininas
tradicionais máis destacadas de
todo o mundo que traballen a

prol da recuperación ou conser-
vación deste tipo de música ou
ben compoñan temas contempo-
ráneos partindo das raíces musi-
cais de cada país. Segredo a vo-
ces (Boa, 2001), o único disco
que de momento ten publicado
Anubía, foi o traballo escollido
polos organizadores precisamen-
te porque nel amósanse esas dúas
caras da música folk, desafiando
a crenza de que a tradición é in-
compatíbel coa modernidade. 

“Como mulleres, que ade-
mais cantan e transmiten a tradi-
ción e as raíces do noso pobo,

para Anubía é un tremendo orgu-
llo recibir este galardón”, co-
menta unha das compoñentes do
grupo, Isabel Vilaseco.“Despois
de que cambiara de formación e
co proxecto dun novo disco en
mente, o premio anima bastante
para poñerse a traballar, sobre
todo por como está o mundo da
música neste momento”, engade.

Pero ademais do Teresa Vila-
renga, a gran sorpresa para Anu-
bía, agora cunha formación re-
ducida a tres cantareiras, é parti-
cipar o vindeiro 22 de novembro
no festival holandés adicado a

potenciación das linguas minori-
zadas, que se celebra na locali-
dade de Liet. Como se dunha
sorte de Eurovisión se tratase, as
cantareiras participarán cun te-
ma inédito no que están a traba-
llar xunto cos membros de Be-
rrogüetto Guadi Galego e de
Guillermo Fernández. E todo a
raíz do Festival de Ortigueira.
“Budiño invitounos a participar
con el no encontro intercéltico
deste ano –explica Isabel Vilase-
co- e subimos ao escenario e in-
terpretamos varios temas. Alí foi
onde nos escoitou Iván, un dos
organizadores do festival de Liet
e seleccionou a Anubía para que
participase”. Ademais da gala as
cantareiras terán que dar nun te-
atro da localidade un pequeno
concerto cos temas do seu últi-
mo traballo.

Semella unha contradicción
que unha música tan local estea
a vivir unha proxección interna-
cional descoñecida, especialme-
te nun momento no que o folk
galego está a vivir unha etapa de
retroceso. Para Anubía o seu re-
coñecemento en Europa explí-
case “porque a xente queda
abraiada co cantar das pandere-
teiras. É algo moi vivo e con
moita forza, é o xeito de ser do
noso pobo aínda que sexa un
instrumento ancestral. A nosa
voz fainos bravas, di algo e ten
a dozura dunha canción de ber-
ce e a forza dun berro”.♦
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X.H.
Rivadulla
Corcón
‘Faise un teatro
pobre pola falla
de subvencións e
recursos’

A.N.T.
O venres 23 a compañía
Volta e dálle preestrea en
Compostela Salitre, obra
teatral da que vostede é
guionista na que aborda o
tema do Prestige. ¿Como
xorde a idea do texto? 

Nace nun momento moi
particular. A raíz do afundi-
mento o mar adquire un gran-
de protagonismo, vilas tan es-
quecidas como Muxía, de re-
pente abren os telexornais,
vén Mercedes Milá a dar as
badaladas e empezamos a sen-
tirnos observados. A obra xor-
de precisamente desa necesi-
dade de contar todas esas cou-
sas porque o mundo observá-
banos pero non comprendía a
nosa relación co mar.

O 1 de novembro estrea-
se no teatro Principal de Pon-
tevedra a obra, na que ade-
mais de Pepe Penabade ac-
túa a televisiva Comba Cam-
poy. Cal é o argumento?

É un traballo simbólico,
no que o protagonista, un
mariñeiro, cando sae a bus-
car a súa gamela decátase de
que o mar desapareceu.
Convértese entón en heroe
porque vese na obriga de ir
na súa procura. Nesa aventu-
ra aparece outros persona-
xes, entre eles Leuf, que re-
presenta todo ese mundo
que non repara nas raíces
culturais e só lle afectan as
cuestións económicas.

Como lle inflúe a un
guionista de teatro a falta
de recursos das compañías
pequenas e a carencia de
subvencións?

Decisivamente. Hai que
decantarse polo teatro pobre,
non por unha cuestión estética
como acontece noutros luga-
res de Estado, senón por ser o
único xeito posíbel de repre-
sentar coas condicións econó-
micas que se viven en Galiza
e que se derivan da escasa
participación da administra-
ción na creación de obras e o
escaso caché que os progra-
madores están dispostos a pa-
gar. A escasez de medios e de
actores nas compañías obriga
a traballar facendo un esforzo
moito maior e sen a tranquili-
dade suficiente.♦

Anubía, doces e bravas
MAR BARROS

As cantareiras de Anubía veñen de ser premiadas en Italia co galardón Teresa Vilarengo
polo traballo Segredo a Vocese Holanda reclámaas para asistir a un festival internacional
de linguas minorizadas. E todo xusto no momento no que a formación racha e muda de pel. 

Despois de cinco anos dende
que se ergueu como formación,
Anubía vén de salvar unha das
trabas máis difíciles dentro da
súa traxectoria. Nun momento
de esmorecemento do boom
que viviu o folk galego e cun
mercado musical incerto onde é
difícil acadar un oco e subsistir
exclusivamente cos beneficios
dos traballos discográficos, o
grupo muda de pel e dálle un
xiro ao seu proxecto “para abrir
unha nova etapa”, que se arreda
lixeiramente do que ofreceron
no disco Segredo a voces. Das
seis cantareiras iniciais que alá
polo 98 mostraron a forza e o
ancestral das súas voces a tra-

vés dos cantos tradicionais de
Galiza, so tres continúan na for-
mación, segundo explica Isabel
Vilaseco, “por motivos de tra-
ballo, incompatibilidade de ho-
rarios e a imposibilidade de via-
xar ao estranxeiro por parte dal-
gunha das membros”.

Despois de barallarse a po-
sibilidade de disolver o grupo,
a mudanza implica unha trans-
formación máis alá do número
e “posiblemente aumentará a
proxección internacional e a
capacidade de innovación”.
Como indica Isabel Vilaseco
“despois de ter probado con
seis voces, non podiamos facer
o mesmo de antes só con tres,

porque non tería sentido un
grupo de cantareiras tan pe-
queno. Agora queremos deixar
o referente das pandereteiras e
demostrar que co aprendido da
súa técnica vogal pódese facer
outro tipo de música”. 

Eva Blanco, Isabel Vilase-
co e Ana Blanco van plasmar o
fluír desta nova etapa de Anu-
bía nun novo disco que verá a
luz o ano que vén. “A etiqueta
de pandereteiras encadra de-
masiado, nos queremos facer
música do século XXI, -co-
menta Isabel-. A xente ten un
pouco aborrecido o tema do
folk e cómpre ofrecerlle algo
máis actual”♦

Muda de pel
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O mundo da telefonía móbil to-
mou a decisión de facerse indis-
pensábel en todos os estadios
da nosa existencia. Se os seus
primeiros obxectivos eran facili-
tar a a comunicación e localizar-
nos aló onde estivésemos, a
partir do momento no que este
aparello se xeneralizou nos paí-
ses ricos, fabricantes e opera-
dores procuran novos xeitos de
tirarlles rendemento.

Visto o fracaso do intento
de achegalo ao mundo da in-
ternet polas súas obvias limita-
cións, a industria procura con-
vertelo en ferramenta de lecer
(cámara de fotos, vídeo, pe-
quena discoteca móbil e video-
xogo). Xustamente nese paso
aos videoxogos, foi definitivo o
desenvolvemento da pantalla
de cor e o son polifónico, pri-
meiros pasos para dotar os
terminais de calidade suficien-
te para que a experiencia sexa
algo máis ca unha simple
anécdota.

Arestora, cumpridas as de-
mandas de calidade da comu-
nicación e durabilidade das ba-
terías, as liñas de investigación
das diferentes compañías xiran
ao redor de captar os diferen-
tes nichos de mercado –formas

e cores para os mozos, tamaño
e estabilidade para os maiores.
O interese primordial é obrigar
os usuarios a cambiaren de te-
léfono a cada pouco: estimular
a sensación de que un aparello
de máis de un ano xa fica ob-
soleto.

Mais Nokia foi máis lonxe.
O N’Gage é máis ca un teléfo-
no. É a primeira videoconsola
portátil que incorpora un termi-
nal telefónico e sae ao mercado
para competir directamente coa
Game Boy de Nintendo. A com-
pañía finesa, líder do mercado

dos móbiles, tomoulle a diantei-
ra á Sony á hora de ameazar o
monopolio dos xaponeses. Pa-
ra conseguilo, esta consola dis-
pón da máis avanzada tecnolo-
xía do momento. Contén un
procesador ARM a 104 Mhz,
unha pantalla que resiste 4.096
cores e 3,4 Mb de memoria in-
terna. Ademais é multifuncio-
nal. Podemos xogar, escoitar a
radio e falar por teléfono case
ao mesmo tempo. Outra das
súas vantaxes é a idoneidade
para xogar en rede e baixar to-
do tipo de utilidades da inter-

net. Acepta formatos até agora
descoñecidos nestes utensi-
lios, como o mp3, alén do wap,
o e-mail ou os xogos java.

Nokia conta na súa contra
co historial negativo de todos
aqueles que quixeron arrepo-
ñerse ao imperio de Nintendo.
Sega ou Neo Geo, por exem-
plo, lograran colocar unhas
consolas de maior calidade
que a Game Boy Advance ac-
tual anos antes mais diferentes
problemas estruturais fixeron
naufragar todos os proxectos
alternativos.

O que agora parece que
mudou é que a empresa es-
candinava chegou a uns bos
acordos comerciais coas prin-
cipais compañías de software.
Xa agora conta con dez títulos:
Tomb Raider, Tony Hawk’s Pro
Skater, Moto GP, Pandemo-
nium, Sonic N, Super Monkey
Ball, Virtua Tennis, Major Lea-
gue Baseball Slam!, Puzzle
Bobble e Puyo Pop. A máis cu-
riosa novidade é que a propia
Nokia creou un departamento
específico de videoxogos, en-
cargado de deseñar títulos pa-
ra esta consola. Arriscarase ta-
mén a fabricar ideas para ou-
tros formatos?♦

O teléfono si é un xoguete
Soños Eléctricos César Lorenzo

Meu Santo, Miña Santiña                   francisco a. Vidal

Contan que en 1285 cando o rei
francés Filipe o Atrevido man-
tiña un implacable sitio sobre a
cidade de Xirona, o aire que ro-
deaba o acampamento encheu-
se de feras moscas e moscóns
que aguilloaban os cabalos dei-
xando o exército invasor sen
cabalgaduras ou con elas des-
controladas.

Estrañados os paisanos de
tan inesperada axuda, se-
guiron o rastro dos insec-

tos e puideron ver como saían do
sepulcro do santo Narciso, o pa-
trón da cidade, que os franceses
profanaran.

Este bispo, a quen a fe po-
pular invoca contra as pragas
de insectos, viviu en Xirona a
finais do século III e primeiros
anos do IV, en tempo dos em-
peradores Diocleciano e Maxi-
miniano, que trataron de impo-
ñer orde nas provincias do im-
perio freando as protestas dos
cristiáns e perseguindo as súas
actividades, ata tal punto que
Narciso, sentíndose acosado,
viuse obrigado a fuxir da súa sé
para procurar hospedaxe e re-
fuxio na arredada cidade de
Augsburgo.

Cadrou o bispo a coller pou-
sada nunha casa nobre, onde vi-
vía Afra, unha moza filla dunha
das principais familias de Chi-
pre, que desde nena fora consa-
grada ó culto de Venus, un culto
ó que só se consagraban as ra-
pazas das mellores familias do

imperio e que ela exercía con
celo monxil segundo os canons
da súa orde; pero o bispo, vendo
naquela actividade unha dedica-
ción contraria ó sentido da súa
prédica, amoestou a rapaza e os
que con ela vivían, facéndolles
ver os erros da relixión oficial, e
os bens e vantaxes que a súa fe
predicaba e outorgaba a quen
seguía as normas de conduta do
cristianismo.

Tanto insistiu Narciso que,
en nove meses, Afra e todas as
persoas que con ela vivían,
aceptaron o bautismo; e entón,
despois de reunir un grupo de
acólitos entre os que nomeou
diáconos e presbíteros, indicou-
lles que, de entre eles, escolle-
sen un que fose o máis idóneo
para se facer cargo da dirección
da nova comunidade eclesiásti-
ca, e el regresou á súa sé xerun-
dense.

Durante aquel tempo de
exilio, Narciso apren-
deu a non tentar a ira

dos gobernantes, convencido de
que só podía acadar os seus pro-
pósitos se sabía negociar e tratar
coas autoridades civís da cida-
de, e volveu decidido a non re-
gatear esforzos á hora de facer
valer os principios e valores que
o cristianismo pregoaba, ofre-
céndolle a salvación e a vida
eterna a quen se deixase bauti-
zar pola súa man. E daquela, os
paisanos que souberon de tan
gran promesa exenta de conflito

político-social, saíron en masa a
recibilo, como moscas a un ta-
rro de mel.

Narciso entrou en Xirona
disposto a ofrecer as bendi-
cións do seu cargo a todos os
habitantes da cidade, sen ex-
cepción, organizando a comu-
nidade cristiá e acollendo todos
os novos fieis con mostras de
humildade; pero ó mesmo tem-
po, desde o púlpito, reclamaba
aquilo que lle parecía de xusti-
za para o avance da cidade, e
cada vez que se emprendía al-
gunha obra de mellora ou se di-
taba algunha norma beneficio-
sa para a poboación, aseguraba,
proclamaba e demostraba que
cada beneficio que a sociedade
acadaba fora antes pedido por
el en audiencia privada, con
testemuñas, por escrito ou des-
de ese mesmo púlpito; e o go-
bernador, abraiado e publica-
mente infravalorado, non tiña
argumentos para desdicir tanta
propaganda e buscaba nos li-
bros de leis unha razón para
empapelalo por mentireiro, ca-
lumnioso, alborotador, levanta-
dor de masas ou o que fose con
tal de facelo calar.

Obispo e os seus acóli-
tos, erguidos na voz
da oposición, eran

coma moscóns, que sen tocar o
individuo revoltean arredor e
molestan, sempre criticando sen
nomear, importunando sen sina-
lar, asegurando que eran eles os

que lle recomendaban ó gober-
nador que obras acometer ou
que auxilio se debía prestar e a
quen; e pola contra, cando al-
gunha disposición era impopu-
lar, tamén, desde o púlpito, ase-
guraban que xa eles desaconse-
llaran tal medida. O pobo con-
verteu a Narciso na voz da
consciencia e da verdade, na ca-
beza visible dun mediador que,
con calculada propaganda, atra-
ía para a súa igrexa a moitos dos
que antes ofreceran sacrificios
no templo dos deuses oficiais,
deixando ós dirixentes políticos
sen argumentos para xustificar
os seus cargos.

Pero por moito que se
pretendese facelo calar,
ningunha lei era infrin-

xida polo bispo, e por non po-
der, tampouco se podía acusar
de mentireiro a quen, na boca
da xente, sempre ía coa verdade
por diante.

Daquela, xa que nin polas
boas nin polas malas, nin pola
lei nin por un pacto de silencio
eran quen de silencialo, unha
mañá de outubro do ano 307, o
gobernador díxolle a un dos
seus soldados máis fieis como
se mata a un moscón: dun gol-
pe. E cando o bispo dicía misa,
uns sicarios contrarios ó cris-
tianismo, entraron na igrexa e
acoitelaron o bispo e un grande
número de fieis que, naquela
hora, asistían ós oficios relixio-
sos.♦♦

San Narciso era coma un moscón

As rúas e
nós
LUÍSA VILLALTA

As rúas son o seu uso.
Evidentemente as rúas
somos quen pasamos

por elas, vivemos nelas e, como
entre nós, lles (nos) damos no-
me. O governo local de Sada
está a saldar unha débeda
democrática, longamente adia-
da pola anterior corporación,
coa substitución de nomes
impostos en auto-homenaxe
polos executores do terror e a
intimidación da Ditadura,
nomes dedicados ao proprio
Xeneralísimo que veraneaba
entre hortensias e garda moura
no concello, así como aos seus
adláteres, e que abrollaron
indistintamente en todas as
cidades e vilas a xeito de
bautismo xeral tras a
declaración de derrota e vasala-
xe por teren sido obxecto e es-
cenario das esperanzadas liber-
dades republicanas. Como se
podía supoñer, xorde a polémi-
ca auspiciada sobre todo polo
anterior alcalde no meio dun
ambiente estatal xa non de nos-
talxia franquista senón de clara
involución. E, como sempre, a
confusión inducida e
malevolente coa cidadanía
entre o que é Historia, tradición
ou simplemente costume. Xa
sabemos que por costume a
xente, maiormente a galega, é
capaz de aguantar o que lle bo-
ten, o que non significa apego á
tradición e moito menos
interpretación xenuína da
Historia. En total desafío ao
costume e nunha arroutada de
pragmatismo decimonónico, o
Marqués de Pontejos cambiou
dun pestanexo 240 rúas de Ma-
drid, a metade das que había,
aproveitando ademais para mu-
dar nomes tradicionais polos de
“persoeiros ilustres”. E non só
por clarificar o roteiro, senón
tamén como consagración do
feito de que as rúas son
expresión da vida pública,
cuestión que debería ser máis
consciente do que arestora o é
na denominada cultura urbana.
Sada non pretende emular o
Marqués e son seis polo
momento os innominábeis que
van devolver a dignidade usur-
pada a nomes fermosos, cuase
poesía popular na medida en
que son imaxes verbais descriti-
vas do entorno e transmitidas
de xerazón en xerazón: rúa
Cortaduría, Praciña do Conde,
Rúa da Estrela, Avenida da Ma-
riña salgada de argazo e non de
forza militar nengunha. Outras
dúas serán dedicadas a “perso-
eiros ilustres”, políticos, si,
mais non de verdugos, senón
de vítimas que nen sequer
puderon defenderse a si
mesmos cando morreron
defendendo o que non se nos
poderá pagar nunca. Son José
Monzo, sindicalista, e o último
alcalde republicano, Fernández
Pita. As rúas somos nós e a de-
mocracia chámase así.♦



Perto da Ponte da Virxe existían
en 1936 dous chalés xemelgos.
Ambrosio Vila, morador dun de-
les, exercera de alcalde en Mon-
forte na II República. 

Nos primeiros días do alza-
mento foise entregar no cuartel
da guarda civil cando sentiu que
os asasinatos e detencións das
xentes da Frente Popular estaban
á orde do día.

O comandante do posto dei-
xouno voltar á súa casa. Queda-
ría recluído a disposición da
forza no seu domicilio e baixo a
súa responsabilidade. Deulle
palabra de que o protexería e
mesmo lle insistiu que, no caso
de que fosen por el, non dubida-
se en pedir auxilio da beneméri-
ta. E Vila creu nel.

Poucas xornadas pasara nesta
situación cando unha noite de
agosto os falanxistas rodearon o
chalé. Uns petaban na porta e be-
rraban por diante e outros vixia-
ban por detrás. Amenazado e
asustado, o alcalde comezou a
pedir auxilio dos veciños e da
guarda civil. 

No medio dos berros de axu-
da soou un disparo. O que o tirou
estaba apostado debaixo do bal-

cón agardando o momento en
que Vila asomara. 

Foi unha única bala a que lle
entrou ao alcalde polo queixo e
rachou o seu cerebro. Matouno
no acto.

Os executores esa noite vi-
ñeran da capital. Falanxistas
desprazados da súa toba para
dar caza nocturna e que feito o
traballo patriótico marcharon
coller o seu tren de madrugada.
Retornaban a Lugo cunha faza-
ña sanguiñenta máis. Entre eles
había homes ruíns. Antonio Pe-
drosa Latas e Florencio Borrego
Vázquez. Mala xente.

Matachíns con camisa azul e
de a diario que tiveron boa axu-
da en Monforte. O Cuadrado,
un ferroviario indigno destina-
do no Depósito da Estación, foi
o seu reforzo monfortino. Vol-
tou a noite do asasinato ao seu
lugar de traballo e alí se acobi-
llou despois do disparo mortal
que acabou coa vida de Ambro-
sio Vila.

O Cuadrado presumiu e lari-
cou. Insistiu nunha infamia da
que non se renderon contas. Bo-
tou peito por ter sido cazador do
alcalde Ambrosio Vila.♦
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Compromiso e
intelectuais
FRANCISCO CARBALLO

Aconvocatoria e “in-
telectuais” dos días
24-25 deste

outubro, 2003, a un
simposium en México, é
un sinal celeste. Ven dicir
que os movementos
sociais a prol da alterglo-
balización están a ser
escoitados. Que petan na
conciencia; que alertan;
que provocan. 

H. Labastida, V.
Flores Olea e G. López
apresentaron aos media
esta chamada para que
os intelectuais reflictan
no Polyforum
“Siqueiros” da capital
mexicana nun simposium
de todos os continentes.
Se milleiros de famentos
berran, se a tensión mun-
dial é insoportábel,
cantos pensan, que se
unan á preocupación dos
máis. 

Os desaxustes
mundiais son
innumerábeis, pero
destacan dous espazos de
irritación: o imperialismo
irracionalista de USA e a
concentración de poder
económico na man de
FMI, do BM, da OMC. O
fracaso de Cancún pode
esmagar a hexemonía co-
mercial do Norte e poñer
as barbas a remollo do
FMI. As peripecias do
Iraque e Palestina fan
amainar o imperialismo
de USA. Bolivia non aca-
tou as ordes de Washing-
ton e forzou a dimisión
do presidente Sánchez de
Lozada. Mais, Alemaña,
Franza e Rusia tratan de
substituír o imperialismo
por un multilateralismo
que outorgue a USA,
como máximo, certa
hexemonía. China
emerxe con ciencia e tec-
noloxía, coa mellora do
seu PIB e con ánimo de
esixencias internacionais
. Amagos de control mun-
dial, pero insuficientes
para superar a
descomposición
internacional. 

O areópago que dos
dís 24 e 25 traballa en
México, ten perante sí un-
ha boa oportunidade de
iluminación e apertura de
horizontes. Primeiro a de
recoller as propostas dos
foros socias mundiais xa
veteranos; logo, a de esta-
blecer unha estrutura de
coordenación para unha
política mundial equitati-
va. O presente é
improrrogábel. Os
cambios profundos e a re-
orientación mundial ten
de seren inmediatos. 

Ollamos desde a Gali-
za esta convocatoria como
sinal de tempo de mudan-
za; ouvimos o olifante que
chama, no desespero, por
unha etapa diferente de
fraternidade. ♦♦

Na vila de Pontevedra celebrou-
se o III Certame provincial de
Bandas de Música participando
26 agrupações. O altíssimo nível
de qualidade mostrado e mais a
juventude dos músicos obriga a
fazer alguma reflexão.

As bandas de música da pro-
víncia têm uma longa tradição –a
de Merza leva 175 anos de acti-
vidade– mas é nos últimos vinte
e cinco anos que se operou uma
significativa transformação do
reportório e da função social. A
última crise das bandas de músi-
ca coincidiu com a agónica
transmutação do fascismo pátrio,
quando as modas consumistas e
pseudo-libertadoras relegaram as
bandas da sua principal função,
amenizar as festas populares.

A partir da morte do ditador
–que só gostava das marchas mi-
litares– a sociedade começou a
reivindicar o direito a um ócio
criativo fundamentado na edu-
cação. Na música isto deu lugar
a uma eclosão de conservatórios
e escolas de música que, ainda
com muitas deficiências, já têm
formado toda uma geração de
músicos. Dai a revitalização que
está acontecendo nas nossas ban-
das de música.

A qualificação profissional
que agora têm os integrantes das
bandas permitiu transcender o re-
portório popular e abordar obras
de maior envergadura técnica e
conceptual, incluindo o reportó-
rio sinfónico da música culta. E o
feito de muitas bandas ter criado
escolas de música está a gerar um
importante viveiro de músicos, e
também de exigentes afeiçoados.

Seguramente nos próximos
vinte e cinco anos assistiremos a
uma transformação essencial de
muitas bandas de música porque
é evidente que vai elevar-se ain-
da mais a sua competência pro-
fissional, e aumentará o número
de atris superando os 120 músi-
cos. Isso permitirá reforçar os
violoncelos e contrabaixos, que
aportam riqueza expressiva, e
acrescentará o reportório ate sen-

tir a necessidade de incorporar
violinos e violas. Nessa altura al-
guma banda vai-se transmutar
em Orquestra Sinfónica. 

Entretanto os nossos gover-
nantes negam a evidência da de-
manda social e dedicam-se a
promover a degeneração da gaita
galega com bandas marciais,
agora que as bandas de música
abandonaram as vestimentas de
estética militar. Parece que um

gaiteiro com saias e os roncos de
pé desfilando pelas ruas de Nova
Iorque deve alterar-lhe a libido a
mais de um político.

Setenta bandas de música na
província não substituem a carên-
cia absoluta de orquestras sinfó-
nicas profissionais estáveis, que,
com a sua oferta de música culta,
redundaria especialmente numa
maior qualidade das nossas ban-
das de música. (Continuará.)♦

O Bardo na Brétema                          Rudesindo Soutelo

As nossas bandas (I)

A caza do alcalde Vila

O Alcalde de Monforte, durante os anos 34-35, Ambrosio Vila, asasinado en 1936.

Pequenas Obras Mestras

da Nosa Literatura
COLECCIÓN FROITA DO TEMPO

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

A NOSA TERRA



AllarizAllariz
■ EXPOSICIÓNS

IMAXES MAIORES
Até o 26 de outubro, esta mos-
tra fotográfica, na que partici-
pan Óscar Cela, Andrea
Costas, Fran Herbello, En-
rique Lista, Zoraida Mar-
qués, Jorge Meis e Cristina
Rodríguez,estará na sala de
exposicións A Fábrica.

ArAr teixoteixo
■ MÚSICA

ORQUESTRA DE
CÁMARA GALEGA
O venres 24 ás 20:30 vai
dar un concerto no Audito-
rio Municipal.

ArAr zúazúa
■ ACTOS

XORNADAS
DOS COGOMELOS
O venres 24 e sábado 25 rea-
lizarase a III edición, mercé a
AC Ánxel Casal, para coñe-
cer o mundo dos cogomelos
respectando o medio. O ven-
res ás 15:30 na compaña de
J.M. Traba, micólogo de
Pan de Raposode Cee, e o
sábado ás 10:30, sairase, des-
de a Capela da Madalena,na
busca e identificación dos co-
gomelos. O sábado ás 16:30
na Capela, clasificaranse e
exporanse os exemplares re-
collidos, e ás 20 h., no mesón
A Paínza,en Viladavil, coa
colaboración de Guillermo
Díaz,prepararanse e degusta-
ranse os diferentes pratos.

O BarO Barcoco
■ CINEMA

LA CIÉNAGA
A fita de Lucrecia Martel
poderemos vela o mércores
29 ás 20:30 no Ciclo La-
tinoamericano.

■ EXPOSICIÓNS

40 ANOS DE TRABALLO
PORGALIZA
O compromiso da diáspora
galega.Até o 31 de outubro
na Casa da Cultura.

COCHORRO
As últimas creacións do es-
cultor Luís Fernández Co-

chorro, en pedra e madeira,
na Aula de Cultura de Cai-
xanovaaté o 31 de outubro.

■ TEATRO

A CONXURA DOS NECIOS
Traxicomedia de J. Ken-
nedy Toole que Sarabela
Teatro representará o ven-
res 31 ás 22:30 na Casa da
Cultura. Combina a garga-
llada e a anguria; o protago-
nista vive coa súa estrafala-
ria nai e dedícase a escribir
unha extensa e demoledora
obra contra o s. XX.

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

OMAR KESSEL
Durante outubro o Centro
Internacional de Estampa
Contemporáneaalberga un-
ha mostra cos seus augafor-
tes, litografías e xilografías.

CambadosCambados
■ EXPOSICIÓNS

XURXO ALONSO
Mostra as súas pinturas, até
o 28 de outubro, na galería
Borrón 4.

■ MÚSICA

LAMATUMBÁ
Na sala A pera, o venres 24
tocará este grupo ourensán
de ska. O venres 31 actúa
primeiro o “kañautor” vi-
gués O Leo i arremecág-
hona e despois a banda
punk-rock Puta miseria. 

CarballoCarballo
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO
Até o 9 de novembro podere-
mos ollala no Museo de Ber-
gantiños.Fotografías tomadas
nos anos 20 e 30 que presen-
tan unha completa descrip-
ción da vida dos mariñeiros
nesa época, así como todo tipo
de actividades laborais, desde
o traballo manual, ao comer-
cio, banca ou na notaría.

CelanovaCelanova
■ EXPOSICIÓNS

XERRAS
DE VIMBIO DA ULLA
Unha mostra das tradicio-
nais xerras de vimbio que
se facían na Ulla poderán
ser olladas, durante outu-
bro, no Mosteiro.

ChantadaChantada
■ ACTOS

MALPICA
Despois de realizar o pri-
meiro encontro en Malpica,
tócalle a vez á vila do Asma.
O sábado 25 e domingo 26,
intercambio entre estas dúas
zonas tan distintas, no que
se compartirán cultura, xei-
tos da fala, gastronomía, etc.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI
No ciclo dedicado a Akira
Kurosawa, este xoves 23 ás
20:30 proxectarase a fita
A.K. do ano 1985; o venres
24 ás 18 h. A lenda do gran-
de Judo, de 1943; o mérco-
res 29 e xoves 30 ás 20:30,
Duelo silenciosode 1949.
Outro ciclo que se está a de-
senvolver é In Memorian:
Manuel Mur Oti, no que po-
deremos ver fitas como Fe-
dra (1956), o venres 24 ás
20:30 ou La guerra empieza
en Cubade 1957, ás 20:30
do sábado 25. Polo Centena-
rio de Cesáreo González
(produtor) proxectarase o sá-
bado 25 ás 18 h. Botón de
ancla de Ramón Torrado
(1947); Bambú de J.L. Sá-
enz de Heredia,de 1945, o
luns 27 ás 20:30; e La calle
sin sol de Rafael Gil de
1948, o martes 28 ás 20:30.

■ CONFERENCIAS

PATRIMONIO
CULTURAL DE GALIZA
Ciclo organizado pola AC

Alexandre Bóveda,consta de
seis conferencias coas que
queren afondar no coñece-
mento do patrimonio cultura.
Impartiranse, no salón de ac-
tos do COAG, todos os xo-
ves entre o 23 de outubro e o
30 de novembro ás 20 h. e
con ponentes como Plácido
Lizancos, Pedro de Llano,
Ana Romero Masiáou Jose
Mª Bello, entre outros. Aos
estudantes da U. da Coruña
concederáselles un crédito de
libre configuración para o
que deben inscribirse cha-
mando ao telf. 981 243 355.

HISTORIAS MORTAIS
A Fundación Barriéaborda
con este ciclo varios aspec-
tos de cadros con “escenas
de xénero” da colección do
Museo do Prado. Este xoves
23 vai impartir unha confe-
rencia Gonzalo M. Borrás
Gualis, Catedrático de His-
toria da Arte na Universida-
de de Zaragoza, baixo o títu-
lo A vida cotiá nas táboas
góticas do Museo do Prado.

■ DANZA

A MÚSICA DO CORPO
A compañía de Rafaela Ca-
rrascovai actuar o sábado 25

no teatroRosalía de Castro.

■ EXPOSICIÓNS

CAMBIO DE SÉCULO
1881-1925
Obras da colección do Museo
Reina Sofíapoderán contem-
plarse no Quiosque Afonso.

LOLA GALILEA E
JESÚSNÚÑEZ
Mostra de gravados que a
Galería de Papelmostra
até o venres 31.

MARIOLA HEREDERO
Até o mércores 29 no Casi-
no Atlánticopodemos ollar
as pinturas da artista.

ANTONIO
ALONSO LIMA
Unha mostra da súa pintura
está na galería Portas Árta-
bras. Até o venres 31.

GRANDES MESTRES DO
MUSEOL. 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 pin-
tura española e europea, nun-
ha escolma da importante pi-
nacoteca do antedito museo,
con obras datadas entre os sé-
culos XV e XIX. Aínda que
prima a pintura española, con
especial presencia de Fran-
cisco de Goya, tamén están
presentes grandes autores da
pintura gótico-flamenca, ho-
landesa e inglesa.

JOAN MIRÓ
Cántic del solé o título da
mostra que se encontra na se-
de da Fundación Caixa Gali-
cia, até o 30 de novembro.

ANTONIO SAURA
Pinturas e litografías do ar-
tista estarán na galería Atlán-
tica ata o 1 de novembro.

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

■ MÚSICA

MALA SOMBRA
O venres 24 ás 22:30  van to-
car no Mardi Gras. Para o

sábado 25, este local anuncia
a actuación do grupo coruñés
de hip-hop Tocho Kachet.

■ TEATRO

HAI QUE ROMPER
O venres 24, Áncora Pro-
duccións vai representala
no Fórum Metropolitano.

CotobadeCotobade
■ CONFERENCIAS

A PREHISTORIA E OS
ROTEIROS MEDIEVAIS...
...como recursos para o tu-
rismo cultural, tema que
van tratar, o sábado 25 ás 20
h. no Multiusosdo Conce-
llo, Xosé M. Santos Solla,
xeógrafo e profesor na Fa-
culdade de Xeografía e His-
toria da USC, e Anxo Con-
cheiro Coello, arqueólogo
da Deputación da Coruña.

FerrFerr olol
■ EXPOSICIÓNS

MANUEL PATINHA
Amostra que ten aberta na sa-

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O  D E  C U L T U R A  E  E S P E C T Á C U L O S

O Patronato da Cultura Galega
do Uruguai, en colaboración
coa Embaixada de España en
Montevideo, organiza a expo-
sición ‘Castelao: espírito e
verbo de Galicia’. A capital

oriental acollerá a proxección
do filme Castelao e os irmáns
da liberdade, de Xan Leira, a
actuación do grupo Montegal,
teatro, conferencias e un reci-
tal. Até o 25 de novembro.♦

Castelao en MontevideoCastelao en Montevideo
O O TTrinquerinque
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☞ SOÑADORES.Co maio
do 68 de fondo, dous ir-

máns franceses, cinéfilos e dile-
tantes, lían a un estudante ameri-
cano en París para compoñer un-
ha especie de trío iniciático e pre-
tencioso. Un chisco pedante.

☞ BOA VIAXE, EXCE-
LENCIA! No palacio do

Pardo, a saúde do vello Franco,
que empeorou co desgusto da
morte de Carrero Blanco ten
preocupados a Dona Carme, ao
Marqués de Villaverde e ao xe-
neral Salgado. Deciden recorrer
entón á medicina alternativa da
doutora Müller, cunhas ideas li-
berais que chocan co microcos-
mos conservador da casa.

☞ COUSAS QUE NUNCA
SE ESQUECEN. Dúas

partes contan a pretendida vida
desinhibida dunha estudante de li-
teratura e a historia dun mozo sen
ambicións que non quer ir á uni-
versidade. Estreada no resto do
mundo co título de Storytelling.

☞ 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
EXTRAORDINARIOS.

Finais do século XIX, a pantas-
ma, con armas sofisticadas, aten-
ta dentro de Europa para provo-
car unha guerra mundial. A el te-
rá que enfrontarse a Liga dos
Homes Extraordinarios, onde se
integran personaxes como o Ho-
me Invisíbel ou o capitán Nemo.

☞ TERMINATOR III.
Continuación dunha saga

que non está á altura das súas
predecesoras. Destaca o uso dos
efectos especiais nunha fita na
que falla case todo o demais, in-
cluído os músculos dun vetera-
no Schwartzeneger retocado por
ordenador. Bótase en falta ao
antigo director James 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.♦

CarCar teleirateleira

Presentando o seu novo disco Frecuen-
cias de un rojo devastador,cargado de
sons como o hip hop, o dub e a electróni-
ca de vangarda, van dar un concerto o
venres 24 no Playa Clubda CORUÑA e o
sábado 25 no Vademecwmde VIGO.♦♦

Emak BakiaEmak Bakia

O cuarteto do norte de Inglaterra, que soa
máis a heroes do rock dos setenta que a
jazz-funkers, vai tocar o mércores 29 na
sala Nashvillede VIGO e o xoves 30 no
Playa Clubda CORUÑA.♦

PleasurPleasurebeachebeach

Artello, Teatro alla scala 1:5,re-
presentará esta obra, dentro da
XIV campaña de Titerescola,este
xoves 23 no Auditorio de CANGAS

ás 12; o venres 24 ás 13 h. no C.P
de Mosteiroen MEIS; o martes 28
ás 12 e o mércores 29 ás 11 no Au-
ditorio de GONDOMAR .♦♦

Unha de amorUnha de amor

O potente grupo rocqueiro bilbaino toca-
rá o venres 24 no Playa Clubda CORU-
ÑA, e o sábado 25 no Iguanade VIGO.♦

HolywaterHolywater

Estamos
no tempo,
podemos

aproveitar
as excursións

que se
realizan

para
colleitar e

degustar os
cogumelos,

como en
ARZUA ou

nas PONTES,
ou as festas
da castaña,

como en
SAMOS.

A Fundación
Barrié da
CORUÑA
organiza
un ciclo de
conferencias
co gallo
da súa
exposición
Grandes
mestres
do Museo
Lázaro
Galdiano.
Na imaxe,
O Salvador
adolescente,
do Taller
Milanés de
Leonardo da
Vinci.



la de Sargadelos,baixo o títu-
lo Sínteses,poderá ser con-
templada até o 31 de outubro.

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

■ MÚSICA

SINFÓNICA DE GALIZA
O domingo 26 a orquestra vai
dar un concerto na Concate-
dral de San Xulián, ás 20:30.

JAZZ NO OUTONO
Ciclo que se desenvolve no
C.C. Torrente Ballesterás
20:30. O xoves 30 tocan Alvin
Queen & Organicse o ven-
res 31 Gonzalo Rubalcaba.

O GrO Gr oveove
■ EXPOSICIÓNS

18 LÁMINAS DE
DESEÑOGRÁFICO
Co título Il lungo cammino
dell´arte a Nuova Academia
di Belle Arte de Milán, sec-
ción experimental de publici-
dade, deseño gráfico e moda,
puxo o tema de Sargadelos
para realizar un programa
gráfico no que colaboraron 13
estudantes, baixo a direccion
de Angelo Colell, que tivo co-
mo consecuencia esta mostra.
Até o 8 de novembro na gale-
ria Lembranza-Sargadelos.

LalínLalín
■ EXPOSICIÓNS

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF
THE YEAR
As fotografías do prestixio-
so premio da natureza, or-
ganizado pola BBC Wildlife
Magazine e o Museo de
Historia Natural de Lon-
dres, nas que se valora a be-
leza formal, pero tamén a
crueldade e os problemas de
conservación da natureza.
No Auditorio Municipal.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

LUIS J. GAYÁ
Meditacións e alegorías da
augatitula a mostra de pin-

tura que, até o 11 de novem-
bro, ten na galería Clérigos.

ANCIÁNS DO MUNDO
Até o xoves 30, a sala de
exposicións da Xunta al-
bergará estas fotografías.

GRAVADO:
A PEGADA ARTÍSTICA
A colección de La Caixa
estará, até o 9 de novembro,
no Pazo da Deputación.

MARÍA J. SANTISO
Mostra pictórica no Museo
Provincial.

COLECTIVA
Na sala Almiranteestanse a
expor obras de figuras tan
coñecidas como Warhol,
Maruxa Mallo e M. Val-
dés, entre outros artistas.

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

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.

■ MÚSICA

IAGO MEJUTO TRIO
Noite de jazz no Clavicém-
baloda man do pianista co-
ruñés este xoves 23.

ULTRACUERPOS
A banda de rock & roll vai
dar un concerto o xoves 30
no Clavicémbalo.

RAFAEL AMOR
O cantautor arxentino pre-
senta o seu último traballo,
Barricantos: 30 anos de
memoria, o venres 31 no
Clavicémbalo.

MelideMelide
■ EXPOSICIÓNS

BÓVEDA,
SÍMBOLO E GUÍA
Mostra biográfica e biblio-
gráfica sobre o insigne ga-
leguista na Capela do San-
to Antónaté o mércores 29,
organizada pola A.C. Terra
de Melide. O día da clausu-
ra, o seu fillo, Xosé L. Bó-
veda Álvarez pronunciará
unha conferencia titulada
A. Bóveda, apontamentos
biográficos.

MonforMonfor tete
■ EXPOSICIÓNS

DOBLE MIRADA
Obras de Domingo Rodrí-
gueze Gilberto Rey que se
poden ollar no C.C. Lemos,
até o 31 de outubro.

■ MÚSICA

MOON CRESTA
A banda viguesa tocará,
acompañada polo grupo
Cuba Missouri, o venres
31 na sala El Coto.

■ TEATRO

DADO TRUCADO,
XOGO REVIRADO
Espectáculo para crianzas,
da man de Títeres Falca-
trúa , este xoves 23.

OrdesOrdes
■ EXPOSICIÓNS

SUSANA RÍOS REY
Mostra unha serie de foto-
grafías, en branco e negro,
no C.C. Expo Ordes, até o
venres 24.

OurOur enseense
■ EXPOSICIÓNS

JAVIER TENIENTE
Mans salgadas, fotografías so-
bre os traballos dos mariñei-
ros, que podemos ollar na Au-
la de Cultura de Caixanova.

DEIXA
QUE CANTE O GALO
Mostra de fotografía que
pode ollarse na Aula Socio-
cultural de Caixa Galicia,
até o xoves 30.

SABARIZ
No Liceo Recreotemos un-
ha mostra de óleos.

NAVEGANDO
ENTRE CULTURAS
Até o xoves 30 a sede da
A.X. Amenceré o lugar de
acollida para esta mostra
interétnica.

NANDI ALONSO
A súa exposición atópase
no Museo Provincial.

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 perma-
nenza e o Eurico renovado.

SALVADOR CIDRÁS
Mostra de debuxos, realiza-
dos en vinilo adesivo sobre
sintra, na galería Marisa Ma-
rimón, titulada Quero ser co-
ma ti.Retratos sobre a moci-
dade, 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 noCentro Cultu-
ral da Deputación

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

■ MÚSICA

SINFÓNICA DE GALIZA
A orquestra coruñesa vai dar
un concerto o venres 24 ás
20:30 no teatro Principal.

POWERPUSSYFESTIVAL
Do 12 ao 19 de novembro a
sala Rock Clubvai ser o es-
cenario deste festival de
grupos femininos. O mérco-
res 12 van tocar The Hells,
que está dando moito que
falar no Reino Unido, cun-
ha coruñesa nas súas filas.
O xoves 13 estará as alema-
nas The Boonaraaas, cun
garage pop e punk co que
ninguén quedará quieto. O
venres 14, desde Detroit co
seu garage punk, chegarán
as Gore Gore Girls. E o
mércores 19, desde Norue-
ga traerán unha explosión
de high energyas Mensen.

■ TEATRO

SPOT
Da man de Albena Teatro
este xoves 23 ás 17 h. será
representada noPrincipal.

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.

As PontesAs Pontes
■ FESTAS

FEIRA DE FUNGOS E
COGOMELOS
Terá lugar o sábado 1 de no-
vembro, pero antes, o venres
24 na cociña da residencia
xeriátrica A Magdalenade
16 h. a 19:30, pódese partici-
par nun obradoiro de cociña,
impartido polas micólogas
Catalina Fernándeze Ana
Portela. E o venres 24 e sá-
bado 25 vai haber un obra-
doiro de fotografía Fotofun-
go, na Casa Dopesode 19 h.
a 21 h. e con saída ao monte
de 15 h. a 18 h. Máis infor-
mación no telf. 981 440 344.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

JOHNNY GUITAR
Película norteamericana,
rodada en 1953 e dirixida
por Nicholas Ray vai ser
proxectada o mércores 29 ás
20 h. e ás 22:15, no Espacio
para a Arte de Caja Madrid.
Un western sofisticado e
moderno no seu momento.

■ EXPOSICIÓNS

BUCIÑOS
Domina os máis variados
materiais da escultura, sobre
todo os tradicionais. Un mes-
tre calibrando a textura da
madeira e do granito, máis é
no bronce onde mellor se de-
fine a súa obra. Nel expresa
unha temática sempre poéti-
ca, delicada e con gran forza.
Nas salas de Caixanova.

XOBABA
Ten unha mostra, Sueño
Profundo,no Espacio para
a Arte de Caja Madrid,on-

de poderemos ollala ate o 2
de novembro.

GALIA BLANCO
Baixo o título Mírame de
cerca, as súas pinturas po-
den ser coñecidas, até o 5 de
novembro, na sala Teucro.

ROSA ÚBEDA
Mostra de pintura que, até
o 29 de outubro, podere-
mos atopar na galería Sar-
gadelos.

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

RAMÓN MASATS
La memoria construidaé o
título da mostra que alber-
ga o Café Modernoaté o
25 de outubro. Organizada
con motivo da concesión
do Premio de Cultura da
Comunidad de Madrid
2001 ao fotógrafo catalán
renovador da reportaxe
gráfica en España, mostra
a relación entre a lírica de
imaxes cotiás e a rotundi-
dade da composición, a
través das 108 imaxes rea-
lizadas entre os anos 1950
e 2002. 

■ MÚSICA

LATEM
O sábado 25 no Camawey
vai actuar esta banda lucen-
se de metal.

NOWHERE& Y NERCIA
Estas dúas bandas de metal
porán música o venres 31 a
partir das dez e media da
noite no Camawey.

QuirQuir ogaoga
■ EXPOSICIÓNS

OURIBERÍA
Mostra que poderemos co-
ñecer na Casa da Cultura
até o venres 31.

RedondelaRedondela
■ EXPOSICIÓNS

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

RibadeoRibadeo
■ EXPOSICIÓNS

NIÑOS DE LA GUERRA
Fotografías de Gervasio
Sánchez sobre este tema
que poderemos ollar na Ca-
sa da Culturadesde o luns
27 até o 16 de novembro.

Sada Sada 
■ EXPOSICIÓNS

ANA DE LA TORRE
Mostra pictórica que a casa
da cultura Pintor Lloréns
albergará até o venres 31.

SamosSamos
■ FESTAS

CASTAÑA DE PAREDES
O domingo 26, na parroquia
de Paredes de Lóuzara, de-
gustación dun dos produtos
máis típicos desta época.

SantiagoSantiago
■ CINEMA

MARLENE DIETRICH:
A SÚA PROPIA CANCIÓN
Documental biográfico, ro-
dado polo neto da actriz ale-
mana autoexiliada en Holly-
wood e considerada como
traidora polos nazis, que vai
ser proxectado na sala Yago,
até o martes 28 ás 18 h.

CON AMOR, LIZA
O drama de Todd Louiso,
vai ser proxectado na sala
Yago, até o luns 27 ás 20:15
e 22:30 h.

O ANXO
EXTERMINADOR
Película de Luis Buñuel roda-
da en México en 1962, segun-
da deste curso do cine-clube
Compostela,que será pasada o
martes 28 no Yago. E o mérco-
res 29, no Auditorio de Xorna-
lismo, ás 20:15 e 22:30, O
sangue dun poeta,de Jean
Cocteau(Francia, 1930).

■ EXPOSICIÓNS 

MAXIMINO REBOREDO
As fotografías, de entre 1892
e 1899, deste fotógrafo lu-
gués podémolas contemplar
na Igrexa da Universidade.

MANUEL FIGUEIRAS
As súas pinturas estarán ex-
postas, até o 19 de decem-
bro, na galería Citania
(Agalia de Abaixo 39).

CARME NOGUEIRA
Mostra a vídeo-instalación,
Refuxios,desde este xoves 23
até o 23 de outubro, no coro
da Igrexa da Universidade.

SIDA. PREVENCIÓN E
TRATAMENTO
Elaborada polos xornalistas
Juan Carlos Tomasie Bru
Rovira en colaboración con
Médicos sen Fronteiras, que-
re sensibilizar sobre a preven-
ción e o tratamento desta en-
fermidade. Os xornalistas
captaron coas súas cámaras,
durante case un ano, o día a
día dunha serie de pacientes
afectados. Na sala de exposi-
cións Casa Simeónda USC.

LUIS MORO
Microcosmos titúlase esta

N
º 

1.
10

1 
●

A
no

 X
X

V
I 

●

D
o 

23
 a

o 
29

 d
e 

ou
tu

br
o 

de
 2

00
3

Aobra de Alejandro Casona, dirixida
por Ángel F. Montesinos, contará
con Amparo Pamplona e Mª Fer-
nanda D’Ocón, entre outros, no

elenco, e vai ser representada o mar-
tes 28 ás 20:30 no C.C. Caixanovade
VIGO e o sábado 1 e domigo 2 no te-
atro Rosalía de Castroda CORUÑA.♦

La cas de los 7 balconesLa cas de los 7 balcones

Blues, swing e rythm & blues son os sons
que a banda de culto vai achegar ao noso pa-
ís. O venres 24 e sábado 25 actúan na sala
Capitolde SANTIAGO ás 23 h; e o martes 28
ás 22 h. na sala La Burbujade OURENSE.♦

Roonful of BluesRoonful of Blues

Organiza, no recén inaugurado
Centro Cultural de España,a
exposición Castelao: espírito e
verbo de Galiza.Ademais da
mostra, e con motivo da súa
inauguración, o 21 de outubro
impartiu a conferencia Castelao
e o Uruguay. Etapas dunha re-

lación entrañábelCarlos Zubi-
llaga Barrera. Este martes 28
ás 20 h. realizarase a representa-
ción teatral de Castelao... cón-
tanos un conto,polo grupo do
Patronato, dirixido porAndrés
Pazos.O 18 de novembro, ás
19:30, proxectarase o documen-

tal de Xan Leira, Castelao e os
irmáns da liberdadepara, a
continuación, dar paso a actua-
ción do grupo de música celta
Montegral. E o 25 de novem-
bro ás 20 h. haberá un recital de
Cristina Fernández e Was-
hington Carrasco.♦

PatrPatronato da Cultura Galega de Montevideoonato da Cultura Galega de Montevideo

A banda
rocqueira

Ultracuerpos
toca no

Clavicémbalo
de LUGO o

próximo
xoves 30.

Remata este
sábado 25

a mostra
do fotógrafo

catalán
Ramón
Masats
no Café

Moderno de
PONTEVEDRA

Fotografías
do lugués
Maximino
Reboredo,
de entre
1892 e
1899,
podémolas
ollar na
Igrexa da
Universidade
en
SANTIAGO.



mostra que alberga a galería
Espacio 48até o 9 de novem-
bro. Quince obras, acuarelas,
pinturas e impresións dixitais
na percura plástica no mundo
animal e as súas formas de
vida, profundando na visión
microscópica dos seres vivos
como metrópole, ampliados a
gran formato e mesturando
técnicas gráficas.

MATALOBOS
A galería José Lorenzo ten
unha exposición da súa pin-
tura co título Ciudades.

ALBERTO DATAS
Magmas e estrelasé o títu-
lo da súa mostra na galería
Sargadelos.

OS MUNDOS DE
CARLOS CASARES
Na sede da Fundación Gon-
zalo Torrente Ballester(Rúa
do Vilar 7), até o 4 de novem-
bro, encóntrase esta exposi-
ción centrada na traxectoria
biográfica, literaria e pública
do desaparecido literato.

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 CGAC é o escenario da
mostra, O que se espera de
nós, deste artista galego,
ideada para este centro. En
xeral, Blanco traballa a ima-
xe cun estilo desenfadado e
unha linguaxe limpa e resu-
mida, esta economía obede-
ce a unha gama de referen-
cias moi diversas que reco-
lle da arte e do mundo tele-
visivo e cinematográfico.

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), até o 22 de novembro.

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.

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 Fis-
cher, Camino,ata o 7 de de-
cembro; a de Teresa Hub-
bard & Alexander Birch-
ler, Eight, ata o 14 de de-
cembro; e a de João Onofre,
Nothing will go wrong,ata o
10 de decembro. A de Mari-
na Abramovich, titulada
Studen Body, que poderá ser
ollada ata novembro. 

TINO GRANDÍO
A Fundación Caixa Galicia
expón as obras deste autor
pertencentes aos fondos da
colección da entidade.

GENERACIÓN 2003

Até o 2 de novembro podere-
mos ollar as obras dos premios
e becas de arte de Caja Ma-
drid no Auditorio de Galicia.

EL CHRISTO QUE RÍE
Até finais de outubro póde-
se visitar na igrexa de San
Martiño Pinario.

IMAXES DO SOÑO
EN LIBERDADE
Películas inéditas de Eugenio
Granell en colaboración co
Centro Galego de Artes da
Imaxe.A Fundación Granell
ademais celebra os seus oito
anos cunha exposición de
parte dos seus fondos. A tra-
vés dela queren 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 surrealista. No Pazo de
Bendaña, até finais de ano.

■ LEITURAS

OS REIS DE GALICIA
O próximo mércores 29 ás
20 h. na galería Sargadelos,
presentarase este libro de
edicións A Nosa Terra,do
que é autor Anselmo López
Carreira e que, ademais do
autor, contará coa presenza
de Tucho Fernándeze Ce-
sáreo Sánchez.

■ MÚSICA

DELTONOS
Este xoves 23 a banda rock
cántabra vai tocar na sala
Capitol (Concepción Are-
nal 5) a partir das 23 h. O
prezo da entrada será de 8
euros anticipada e de 10 na
billeteira.

ÉLEPHANTSTERRIBLES
A banda lisboeta vai estar
na Nasao sábado 25 ás 23
h. (prezo da entrada 7 euros,
tripulación 3’5), onde pre-
sentarán o seu traballoUr-
banalidades. Unha mostra
da nova música portuguesa;
rica fusión, con referencias
como jazz, bossanova e ca-
baret, con temas actuais e
urbanos, e influencias da
música popular e o fado.

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
Este xoves 23 vai dar un con-
certo, baixo a dirección de
Antoni Ros Marbà, ás 21 h.
no Auditorio de Galicia; van
interpretar obras de Brahms.
O xoves 30, á mesma hora, e
baixo a mesma dirección, pe-
ro acompañada desta volta
polo violonchelo solista de
Barbara Switalska, inter-
pretarán obras de G. Rossini,
P.I. Chaikovsqui, M. Ravel,
F. Mompou-A. Ros Marbà.

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.

100 MONDOS OFROCK
Para celebrar os 100 números
da revista musical Mondoso-
noro, a publicación organiza
unha festa o xoves 30 ás 21 h.
na sala Nasa que será presen-
tada por Yoni Mediogramo,
que protagonizará un espectá-

culo politoxicómico de humor
salvaxe. Os outros ingredien-
tes da festa do rock’and’roll
serán Playmother & fucker-
back, dúo de cosmonautas so-
noros caídos dalgunha esta-
ción orbital. Triceratops,
banda coruñesa cunha varie-
dade de rexistros musicais
pouco usual, que ven de gra-
var o segundo disco, Feelin’-
Fine. Free Serena, desde Vi-
go, presenta o seu primeiro
disco, All these voices, nove
cancións que convencen cun
son persoal mesturando fraxi-
lidade e rudeza pop. E Islabi-
kini , trío que se estrea tamén
con Things I Wanted, un esti-
mulante comezo para unha
nova formación que gusta
máis das cancións máis que
de fabricar éxitos. 

JAM SESSION
Todos os martes do mes de
outubro no clube de jazz Da-
do Dadáa partir das 22:30 h.

■ TEATRO

ACTO SEGUIDO
Matarile Teatro estrea na sa-
la Galán esta obra, que está
interpretada por Helen Ber-
tels, Eugenia Iglesias, Ro-
berto Leal, Daniel Moreno,
Ana Vallés (que tamén é a
creadora e directora), Mari-
na Wainer e Sergio Zearre-
ta. Até o sábado  25, ás 22 h. 

O CANTO DO DIME-DIME
Da man dÁ Factoría Tea-
tro este xoves 23 no teatro
Principal.

KAFKA KABARET
O venres 31 e sábado 1 na

Nasa, Pindado Produccio-
nestraerá desde o Triángulo
de Madrid este experimento
cabareteiro que intenta dar
vida ás palabras de Kafka.

TTuiui
■ DANZA

CAIXES
Espectáculo infantil da com-
pañía de Barcelona Nats
nens dansa, que trata do po-
der da imaxinación a partir de
cousas tan simples coma cai-
xas de cartón, bolsas do lixo,
botellas de plástico e papel
cos que os catro personaxes
inventan historias. O venres
24 na Área Panorámica.

■ 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. Até o 26
de outubro.

■ TEATRO

OS VELLOS NON
DEBEN DE NAMORARSE
Farsa de Alfonso R. Castelao
que trata dos amores de tres
vellos imprudentes, que te-
ñen a desgraza de pór os seus

LITERATURA INFANTIL
Seminario sobre este tema no Fogar de
Santa Margaridada CORUÑA, organiza-
do polo seu equipo de normalización lin-
güística, que consistirá nunhas xornadas
formativas, os martes e xoves de novem-
bro, a partir das 18 h. O obxectivo é des-
cubrir os valores pedagóxicos da literatu-
ra infantil en galego, para achegárllelos
aos profesionais relacionados. A través
do programa presentaranse propostas di-
dácticas, ofertas lúdicas, etc, e participa-
rán destacados escritores e críticos litera-
rios. A matrícula pódese realizar no telé-
fono 981 251 090. As xornadas están ho-
mologadas con 20 h. de formación. As
conferencias serán: Pegadas da contísti-
ca tradicional en Cando petan na porta
pola noitede Xosé Manuel Varela; A
narrativa infantil de Pepe Carballude,
da man de Pablo Quintá García; A na-
rrativa infantil de Andrés García Vilari-
ño por Alfonso García Sanmartín; e A
narrativa infantil de Agustín Fernández
Paz, con Mª Xesús Fernandez. Nos co-
loquios participarán Xabier P. Docam-
po, Pepe Carballude, Andrés García
Vilariño e Agustín Fernandez Paz.E os
obradoiros de ilustracións estarán a cargo
de Pinto & Chinto eKiko da Silva; e os
de contacontos a cargo de Benxamín
Míguez Novoa ePaula Carballeira.

PREMIOS DE XORNALISMO
DE CAIXANOVA
O tradicional premio Julio Camba,al-
canza o vixésimo segundo aniversario.
Este ano convócase un novo premio
ademais deste, que leva por título Fran-

cisco Fernández del Riego.O primeiro
esixe que os textos publicados sexan en
español, e o segundo en galego. Convó-
canse baixo as seguintes bases: acolle-
rán traballos periodísticos de todo xéne-
ro, publicados con nome ou pseudóni-
mo, en calquera medio de comunicación
impreso na Galiza ou fóra dela, entre o 1
de xaneiro e o 31 de decembro de 2003.
Só se aceptará un traballo por autor que
deberá remitirse á Area Sociocultural
Caixanova (Augusto González Besada,
2, 36001, Pontevedra), en sobre pecho
indicando no exterior o nome do certa-
me. O prazo de recepción remata o 7 de
xaneiro de 2004. De cada traballo debe
presentarse orixinal e cinco fotocopias
da páxina completa do periódico ou re-
vista que acollera a publicación, de ma-
neira que se poida identificar a data de
edición. Nun sobre aparte indicaranse os
datos persoais do autor ou autora.

IV CERTAME DO HUMOR
O C.C. de Valadares, en Vigo, organiza
este encontro que se celebrará o 9 de no-
vembro ás 18:30 h. no auditorio do cen-
tro. Para participar haberá que presentar-
se calquera martes de 21 h. a 21:30 h.
nas instalacións do centro, antes do 4 de
novembro, dado que se fará unha prese-
lección de candidatos. Pódese participar
con todas as variantes de humor: chistes,
mímica, imitacións e calquera tipo de
manifestación humorística. Os finalistas
poderán participar nunha tarde de autén-
tico humor e recibirán un diploma acre-
ditativo así como unha compensación
económica. Náis información na secre-

taría do centro ou no telf. 986 467 053.

PREMIOSVILLA
DE TORREDEMBARRA
O Patronat Municipal de Cultura deste
concello convoca unha serie de premios
nos que se poderá participar con traballos
publicados nos 4 idiomas oficiais do Esta-
do (con tradución ao catalán ou español no
caso de vasco e galego). Os traballos pre-
miados poderán ser publicados polo Patro-
nato de Cultura e a resolución do xurado
darase a coñecer o 12 de decembro. Para o
premio de xornalismo turístico Mañé i
Flaquerpoderán presentarse traballos que
versen sobre calquera aspecto do turismo,
asinados ou baixo pseudónimo publicados
ou emitidos en calquera medio. Deberá
enviarse a páxina enteira do medio impre-
so ou un guión acompañando á gravación
sonora ou audiovisual; deberá poder com-
probarse claramente o nome da publica-
ción ou a emisora onde foi retransmitido.
A dotación do premio é de 6.000 euros e
haberá que presentar 10 copias nas que
constarán os datos do autor. Outro dos pre-
mios é o Mañé i Flaquerde comunicación
local, no que se pode participar con artigos
e reportaxes publicados na prensa diaria,
periódica ou especializada, así como os
emitidos en radio ou TV entre o 1 de ou-
tubro de 2002 e o 9 de novembro de 2003,
sempre que falen sobre calquera aspecto
de Torredembarra. Presentaranse 10 co-
pias identificadas cos datos do autor e o
premio é de 1.500 euros. Por outra banda,
poderase optar ao Recoñecemento por ter
destacado na colaboración dentro do ám-
bito da comunicación coa vila. Pódese

participar por iniciativa propia ou a pro-
posta doutras persoas, así como do Comi-
té Organizador. Haberá que presentar un
folio no que se explique o labor realizado
e os idiomas nos que se pode presentar é
catalán e español. O prazo remata o 9 de
novembro e farase entrega dunha placa
conmemorativa. No apartado de recoñece-
mentos tamén se distinguirá a persoas, co-
lectivos, entidades ou institucións do ám-
bito cultural vasco. As candidaturas pode-
rán ser a iniciativa propia, doutras persoas
ou de membros do xurado. Haberá que
presentar un dosier explicando o labor re-
alizado merecedor da distinción e poderá
ser en catalán, vasco ou español. O premio
tamén constará dunha placa conmemorati-
va. Máis información en: cultura@ajtorre-
dembarra.org ou no telf. 977 643 888. Da-
ta límite: 9 de novembro.

CURSOS DOCVC DE
VALADARES
O barrio vigués organiza unha serie de
cursos, dos que se pode obter máis infor-
mación poñéndose en contacto, en hora-
rio de oficina, coa secretaría do centro ou
no telf. 986 467 053. Informática musi-
cal, dirixido a persoas interesadas en do-
minar á área tecnolóxica-musical, cunha
duración de dous meses e impartido por
Piotr Grudzlen. Guitarra Españolaim-
partido por Pablo Germán Guarrera,
os sábados pola mañá. Masaxe infantil,
durante novembro e decembro, os sába-
dos ou domingos. Tai Chi, os martes e
os venres. Acordeón, con catro clases
por mes, de outubro a xaneiro. Bailes de
salón, os venres ás 21:30.♦
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O festival indiede SANTIAGO vai
ter lugar o venres 31 de outubro e
sábado 1 de novembro no Pavi-
llón Multiusos do Sar,que vai di-
vidir o seu espacio en dous esce-
narios: o Superbock, que é o prin-
cipal, no que actuarán 5 grupos
por día comezando ás 20:30; o
outro é o Vibracións pop, que co-
mezará coas actuacións ás 17 h.,
e no que se lle dará cabida a gru-
pos novos. Haberá, tamén, un
mercado no que se venderán dis-
cos e obxectos de mercadotecnia.
O prezo da entrada será, para un
día, por adiantado, de 27 euros,
na billeteira 32; para os dous dí-
as, por adiantado, 47 euros e na
billeteira 52. O venres 31 no es-
cenario principal van actuar Pla-
cebo, Frank Black & The Cat-
holics, Elbow, Deluxee Serafin;

no outro Juniper Moon, Luxury
54, Seconde Dorian. O sábado
1, no SuperbockSuede, Hogg-
boy, La buena vida, Chuchoe

Ellos; no outro escenario actúan
Clovis, Ama, Grado 33e Heike.
Ademais haberá sesións dance os
dous días.♦

SantirSantirockock

Placebo.

Os
cántabros
Deltonos
tocan no

Capitol de
SANTIAGO
este xoves

23

Jacky Trap
toca,
entre outros
grupos, no
En Ruta
Festival de
SANTIAGO
este sábado
25.



ollos na mocidade garrida de
tres rapazas novas. Teatro
do Morcegoconta cun elen-
co de 13 actores e música en
directo. O venres 31 ás 21 h.
no teatro da Área Panorámi-
ca. Entrada a 3 euros.

VVigoigo
■ ACTOS

ARTE CON SENTIDO
Programa do MARCO para
achegar a institución á socie-
dade, por medio de activida-
des didácticas. O xoves 23 e
30 e o venres 24 e 31, ás 17 h.
haberá obradoiros plásticos
para crianzas de 3 a 8 anos. O
domingo 26, quen teña máis
de 2 anos e vaia acompañado
poderá participar no espectá-
culo e obradoiro A raiña das
cores. O mércores 29, dedi-
cado a adultos, impartirase a
conferencia A arte no século
XX: de principios de século
á II guerra mundial (previa
inscrición e matrícula).

COVAS DOSRATOS
A A.C. Caleidoskopio acolle
no info-café A Cova dos Ra-
tos (Romil 3)  este xoves 23
ás 20:30 a charla debate As
razóns do Dereito Penalque
impartirá o avogado Guiller-
mo Presas.O venres 24 á
mesma hora, a charla sobre o
Transporte Públicoque orga-
niza a Plataforma Anti-Viará-
pida do Morrazo. E o sábado
1 de novembro, ás 16 h, saída
ao monte na percura de co-
gumelos,con Josechu e Sara
como guías e expertos.

■ CINEMA

COMANDANTE
A película de Oliver Stone,
rodada en España e EUA en
2002, proxectarase o luns
27 ás 20:30, no Auditorio
do Concello. Organiza o ci-
neclubeLumière.

■ EXPOSICIÓNS

LAXEIRO
Unha serie dos seus Debu-
xos inéditosestará, até o 7
de decembro, nas salas da
Fundación Laxeiro.

FARO DE VIGO.
150 ANOS CONVIGO
Título da cuarta e derradeira
mostra que o rotativo prepa-
rou para conmemorar o seu

aniversario. Até o 5 de no-
vembro na Casa das Artes.

LUISA GARCÍA-MURO
Ofrece unha mostra pictóri-
ca na galería Alamedaaté o
6 de novembro.

SONG KI YEONG
Na galería Vicus até o xo-
ves 30.

ÁFRICA
TRADICIÓN SAGRADA
Este é o título da mostra
que, até o 30 de novembro,
vai estar no Centro Social
Caixanova. Componse de
distintas manifestacións ar-
tísticas deste continente.

PATRIMONIO ACTUAL
O Centro de Artesanía Tradi-
cional comeza a programa-
ción do Outono coa exposi-
ción que percorrerá as entida-
des sociais e culturais. Paneis
ilustrados e pezas realizadas
por artesáns que recollen ofi-
cios tradicionais: carpintei-
ros, teceláns, oleiros, goarni-
cioneiros... Como comple-
mento,  conta cun artesán que
fará unha demostración dal-
gún dos oficios. Aquelas aso-
ciacións que estean interesa-
das en acoller a exposición
deberán solicitalo no telf. 986
220 758. Na Asociación de
Bouzas estará até o mércores
29 de outubro; na AC de Ma-
tamá do luns 3 de novembro
até o luns 17 de novembro.

DAVID LODEIRO
Mostra as súas pinturas, baixo
o título Sky lines,na cervexa-
ría La Popular (Elduayen 17)
até o 14 de novembro.

BEGOÑA P. HERRERA
En outubro expón no Teatro
Ensallea súa mostra Intres
de auga.

CRISTINA FERNÁNDEZ
As súas obras, baixo o título
Subcity, estarán na galería
Dua2até este sábado 25.

GUILLERMO PANEQUE
Até o 15 de novembro na ga-
lería Ad Hoc atópase a súa
exposición Traballos recen-
tes. A partir de esculturas,
debuxos, vídeos e instala-
cións, explora aqueles luga-
res de transición (mental, fí-
sica, psicolóxica), de per-
cepción e representación.

INGE
Mostra as súas acuarelas na
Casa Galega da Cultura
(Praza da Princesa 2).

ANA PIMENTEL
Ata o 1 de novembro podere-
mos ollar as súas obras, baixo
o título de Solo para ti,na ga-
lería Chroma (Florida 34).

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 MARCO expón unha es-
colma das obras do arquitec-
to até o 11 de xaneiro do vin-
deiro ano. Un itinerario por
toda a súa obra, desde os pri-
meiros traballos, como as pa-
radigmáticas vivendas dos zi-
ganos de Pontevedra; a ponte
“Azuma” no Xapón; o pro-
xecto do bloque número 14
do Malecón da Habana; ou a
Estación de Autobuses de
Córdoba, até chegar aos seus
últimos proxectos na Galiza:
o Verbum-Casa das Palabras
e o Museo do Mar de Galiza,
en Vigo; o cemiterio de Fiste-
rra na Coruña; ou o futuro
Pazo de Congresos de Vigo. 

CLAUDIO GIANNINI
Mostra organizada pola aso-
ciación Arxentinos no Exte-
rior e CIG-Migración no Sa-

lón de Actos da CIG en Gre-
gorio Espino 47. Segundo
Willian A. Cancio, Claudio é
un creador que vai desde a
figuración ao expresionismo
cunha cor que identifica o
momento social coa terra de
acollida, manifestando es-
tampas a partir do símbolo
con graza e talento.

EVA TARRÍO
Mostra a súa obra na Sala
de Exposicións II do CS
Caixanova.

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.

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.

VERBUM.
CASA DAS PALABRAS
Neste museo adicado á co-

municación humana, ade-
mais dos módulos que re-
flectirán de xeito perma-
nente distintos aspectos
deste tema, pode verse un-
ha exposición temporal so-
bre os medios de comuni-
cación (até o 5 de xaneiro
de 2004).

■ LEITURAS

CASA DO LIBRO
A libraría programa, para es-
te xoves 23, a presentación
do libro de Gonzalo Moure
El síndrome de Mozart, ás
20 h. O venres 24 vai haber
un recital do poeta X.C. Do-
mínguez Alberte, organiza-
do pola AELGás 20 h. O sá-
bado 25 sesión de contacon-
tos a partir das 18 h., con Jo-
sé Sobrino. O xoves 30, or-
ganizado polo Club de Leitu-
ra Alecrín, encontro coa es-
critora Mª Jesús Fariña.

■ MÚSICA

SUGAR MOUNTAIN
O gusto polo rock america-
no destes cinco galegos ten
como consecuencia o seu
último demo, Handcrafted
tunes, catro novos temas
que forman parte dun reper-
torio fresco cargados de
enerxia contaxiosa. Estarán
este sábado 25 ás 00:30 na
Iguana Club por 5 euros.

MADAME BUTTERFLY
A mítica ópera de Puccini
por Jarba Produccioneso
venres 24 ás 20:30 no C.C.
Caixanova.

ENCONTRO
DE ARTE SONORA
Audiovisual de Jorge Haro
e Durán Vázquez, o sába-
do 25 ás 21 h. no MARCO.

ARE-MORE
O festival da cidade olívica,
que chega até o 19 de decem-
bro, comeza o martes 28 ás
20:30 coa actuación de Kiri
te Kanawa, no Cine Fraga.

FILHARMÓNICA
A sociedade organiza un
concerto para o xoves 30 no
C.C. Caixanova no que van
participar Raquel Pierotti
e Luiz de Moura, ás 20:30.

OS CARUNCHOS
O venres 31 na Casa do Li-
bro, a partir das 18:30 o gru-
po folk vai dar un concerto.

LAIO
O venres 31 ás 22:30 dará
comezo o seu concerto no
C.C. Caixanova.

■ TEATRO

TEATRO ENSALLE
A nova sala viguesa (Chile
15) quere acoller obras alter-
nativas das diferentes com-
pañías do Estado. Do xoves
23 ao domingo 26 ás 21 h.
(domingo ás 20), Noescafé
Teatro representará Genu-
fleXXión. Os martes peque-
nos concertos de grupos vi-
gueses e a sala de entrada es-
tá a disposición de artistas
que queiran expor. Ademais
ofrecerá clases de interpreta-
ción nun curso que durará
todo o ano lectivo, a partir de
novembro (o prazo de inscri-
ción está aberto).

GULLIVER
Teatro Negro de Praga re-
presenta esta obra no C.C.
Caixanovao sábado 25.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

ANTONIO M. JANEIRO
A súa obra recente, compos-
ta por óleos de peueno for-
mato vai estar até o 27 de
outubro na galería Arcana.

■ TEATRO

CÍRCULO
O venres 24 na Casa da
Cultura vai actuar Teatro
de Ningures.

VVilalbailalba
■ TEATRO

OUTONO DETEATRO
A VI edición deste festival,
organizado polo Centro Dra-
mático Vilalbés,levará ao Au-
ditorio 9 grupos, cinco afec-
cionados e catro profesionais,
ao longo das fins de semana
de outubro e novembro. En-
trada a 1,20 euros.

VValladolidalladolid
■ EXPOSICIÓNS

MARÉ NEGRA
A exposición fotoxornalísti-
ca estará até o 26 de outubro
no Palacio de Santa Cruz,da
Universidade. A exposición,
organizada polo CPXG, en
colaboración con “Burla Ne-
gra”, consta de 103 fotografí-
as captadas por 58 fotoxor-
nalistas. Entre as imaxes ex-
postas figuran as de Luís
Magán (Premio Nacional de
Fotografía) e Xurxo Lobato
(premio de xornalismo “Or-
tega y Gasset”).

MadridMadrid
■ EXPOSICIÓNS

CARLOS MAÑO
Mostra na galería Carmen
de la Guerra(San Pedro 6)
as súas pinturas.♦

MARTÍN CÓDAX
www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Codax

Páxina do Instituto Cervantesque lle de-
dica ao trobador galego e que ofrece un-
ha visita virtual con presentación, un ca-
tálogo da obra dixitalizada de Martín Có-
dax e dos autores que o estudaron, un tra-
ballo sobre os seus poemas, distintas
composicións musicais coas letras do po-
eta, bibliografía e enlaces.♦
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■ Teño 28 anos e comparto contigo o
interese pola Galiza e o galego. Se es
muller que valora a amizade e as cou-
sas bonitas da vida, desexo que me es-
cribas e así poderás contar cun novo
amigo. Xosé, carriza1@latinmail.com

■ Alúgase vivenda turística en Meira
(Lugo), xunto ao nacemento do Miño,
recén restaurada. Tres cuartos duplos
con baño, cociña, calefacción, 10.000
m2 de finca. Fins de semana ou tempo-
rada. Telf. 982 331 700, 686 753 105
polas noites, ou www.distridido.com

■ Véndese piano Wurlitzer, 600 eu-
ros. Telf. 981 573 224, de 21 h. a 22 h.

■ Véndese Enciclopedia Británica .
Ed. Universidade de Chicago 1964.
William Benton, Publisher, INC. 300
euros. Telf. 981 573 224.

■ Fala Ceibe, defensores da lingua
galega no Bierzo está na internet
www.falaceibe.tk. Contacta tamén por
correo ordinairo en Fala Ceibe, apdo.
257, 24400 Ponferrada.

■ Vendo casa con finca en Belesar
(Baiona). Telf. 650 055 942 ou 986
298 177.

■ Fabricazón artesanal de trompa
galaica (berimbau, arpa de boca), vá-
rias tonalidades. Artesán-luthier Iván
Alvite, Bretoña (Lugo). Telf. 982 349
157, 645 155 008.

■ Editorial ofrece na Galiza traballo pa-
ra realizar no domicilio. Máis información,
gratuíta e detallada, reservando praza no
apdo. 371, C.P. 06800 de Mérida.

■ No Valadouro, a peña deportivis-
ta Pardo de Cela organiza viaxes a
Riazor e xestiona a compra de entra-
das. Local social: Bar San Pedro,
Mor-Alfoz. Telf. 982 558 411.

■ A A.C. Máximo Gorki de solidarieda-
de entre os pobos de Vigo, iniciou as

seguintes actividades Coral Polifónica
Voces Mixtas; Cursos de Ruso a 5 ni-
veis; Cursos de español para rusos;
Cursos de Xadrez a 2 niveis. Tamén
dispoñen de biblioteca. Máis informa-
ción no telf. 986 224 457, de 17 a 19 h.

■ 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 completo
dunha vivenda. Dous dormitorios, un
salón, unha sala de estar, un comedor e
unha cociña. Antigos e de boa calidade.
Telf. 986 411 178; preguntar 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 (ás noites).

■ En Vigo, aulas de acordeón, gaita
e guitarra, individuais e colectivas.
Intercambio, criatividade e potenzazón
da música en grupo. Telf. 986 415 666.

■ Para non 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.

■ En Asturias, a 5 minutos de Ribadeo,
en Tapia de Casariego, alúgase ca-
sa, nova, de campo con xardín, grella
para asados, pista de baloncesto. Fins
de semana, de venres a domingo, 100
euros. Vila moi tranquila, perto da praia
e da montaña. Telf. 667 293 752.

■ Véndese casa, tipo chalé, perto
do río Verduxo e cercana á ría. Per-
fectamente acondicionada. Bo prezo.
Telf. 986 705 063 - 635 452 290.

■ Despois da guerra , sete relatos
curtos baseados en historias aconteci-
das na Terra de Ordes a partir do ano
de 1936. Represión, loita, cárcere, ra-
cionamento, desterro, medo... Prezo: 8
Euros máis gastos de envío. Solicita
un exemplar á Asociazón Cultural
“Obradoiro de Historia”. Apartado nº 42
(15680-Ordes).

■ Voz Própria, vozeiro de Nós-Unida-
de Popular. Análise e formaçom do Mo-
vimento de Libertaçom Nacional Gale-
go. Consegue a colecçom dos primeiros
dous anos (cinco nº) por 8 euros ligando
para o 653 781 296 ou para o correio
electrónico vozpropria@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.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde
Kire te

Kanawa
abre o

festival Are
More de
VIGO o

martes 28
no Cine

Fraga Caixa
Galicia.

Os
Carunchos
tocan o
próximo
venres 31
na Casa do
Libro de
VIGO.



MANUEL ALONSO
O galego Xesús Gómez traballa
no Syndicat interprofessionel de
travailleuses et travailleursde
Xenebra interpreta o resulta-
do electoral suízo como unha
radicalización das posicións
da dereita, que en conxunto
non aumentou os seus votos.

¿A UDC caracterízase como
partido de extrema dereita?

É certo que a UDC utilizou a
fondo a demagoxia xenófoba e ra-
cista. Na última campaña chegou a
pagar na prensa páxinas completas
de publicidade na que poñía como
principais males da sociedade suí-
za a invasión de candidatos ao asi-
lo albaneses e deixaba caer, sin
ningún tipo de probas nin razona-
mentos, que o tráfego de drogas
estaba literalmente nas mans de
mafias africanas. Porén a subida
de extrema dereita suiza é un fenó-
meno común a toda Europa e é ne-
se senso que debemos estar aten-
tos en termos globais. Por non po-
ñer máis que un exemplo: Arnold
Schwarzeneger o actor americano
recentemente elixido en California
non creo que sexa menos de extre-
ma dereita que o multimillonario
suizo Christoph Blocher, alma ma-
ter da UDC. Son máis ben dúas si-
tuacións distintas que se inscriben
na mesma liña.

O voto da dereita non va-
riou, repartiuse doutro xeito.

Se consideramos que en Suíza
os partidos tradicionais da dereita,
que contan no entramado político
nacional, son os radicais e os de-
mócrata-cristiáns, agora, nas fur-
nas a UDC adquiriu o 22% do
pastel electoral da dereita non fa-
cendo mais que desplazarse den-
tro da mesma ala política, do mes-
mo xeito que na esquerda socialis-
tas e os verdes recuperaron o elec-
torado que fuxiu da extrema es-
querda. Se a dereita suiza estivese

integrada nun partido federador
que recollese todas as diferentes
sensibilidades ese desprazamento
non sería tan rechamante. A com-
paración é que se o PP español se
dividise nas súas variopintas ten-

dencias (demócratas cristiáns,
centro dereita, liberais, etc,) pode-
riamos apreciar, se cadra, tamén
un desliz cara a dereita dura.

¿Pode o ascenso electoral
da UDC influír directamente

na poboación galega residente
na Suiza?

É evidente que cando un parti-
do de extrema dereita chega a ter un
impacto tan relevante no electora-
do, xa é de por si un síntoma de que
a poboación está máis propensa a
aceptar os seus conceptos sociais.
Os outros partidos da dereita van
tentar tamén, se queren recuperar
parte do electorado que lles fuxiu o
domingo, facerlle as  beiras a ese
electorado para limitar a caida e
non ten moita marxe de manobra
non sendo ligándose a eles. Non
obstante, o sistema político-xurídi-
co da Suíza permite o control per-
manente, a través da democracia
directa (dereito de iniciativa e re-
ferendo sistemático) da poboación
e é moi dificil que a UDC poida le-
var a cabo a sua loucura sin freno.
A non ser, ben evidentemente, que
os suízos se volvan tolos... en Euro-
pa xa se viu na historia.  Sería inte-
resante saber como votaron os nu-
merosos galegos nacionalizados,
non está garantido que fosen menos
proclives a votar UDC que os suí-
zos de raíz. En todo caso non hai
datos para facer esta valoración.♦

Nº 1.101
Do 23 ao 29
de outubro
de 2003 Aestación espacial Mir

(paz, en ruso) era
chatarra espacial ex-

soviética e as naves Soyuz
unha especie de autocares
con manivela dos anos co-
renta. Todo iso até que o as-

tronauta español Pedro Du-
que partiu de Baikonur mon-
tado nun terbello que aínda
leva a estrela de cinco puntas
na fuselaxe. De súpeto a in-
formación mudou. Tele 5,
por exemplo, conta de que a

Soyuzé unha nave máis anti-
ga que as norteamericanas,
pero tamén máis segura,
máis barata e máis ecolóxica
(telexornal do sábado 18).
Tardamos só corenta anos en
recoñecer a Yuri Gagarin.♦
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In memoriam
X.R. POUSA

‘Xornalista, nove-
lista, poeta, en-
saista, antólo-

go, prologuista, humoris-
ta, critico gastronómico,
culé e prolílfico en xe-
ral...” así se autodefinía
irónicamente Manuel Váz-
quez Montalbán na solapa
dun dos seus libros, cando
todos sabemos seriamente
que esas facetas creativas,
incluída por suposto a de
culé,  caben nun dos per-
soeiros máis excepcionais
dos últimos cuarenta anos.
A súa condición de fillo
de galego emigrado a un
arrabaldo urbano, como
era o Bairro Chino de
Barcelona, e represaliado
políticamente na post-
guerra, distanciouno sem-
pre da gauche divina cata-
lanista, posicionándose ao
lado dunha clase obreira
xarnega á que entendeu e
nunca abondonou. Tam-
pouco quixo desprenderse
nunca da visión crítica
que caracterizou a súa
existencia situándose no
que el denominaba “mar-
xismo razonábel”.

Lendo “Triunfo”  e, es-
pecialmente a Vázquez
Montalbán, quixen ser
xornalista. As súas clases,
no curso 74-75, cando
Franco agonizaba,  foron
un soplo de aire fresco, na-
mentras a policía invadía
un día sí e outro tamén o
campus de Bellaterra, na
Universidade Autónoma
de Barcelona. Vázquez
Montalbán publicará xa o
seu “Informe sobre a in-
formación”, ainda hoxe
unha referencia indispen-
sábel, e o “Manifesto sub-
normal”, unha chamada de
atención sobre a desprezo
da sensibilidade humana e
a destrución da bondade. 

Vázquez Montalbán
resultaba inmenso e im-
previsíbel. Cando todos
detestábamos a utiliza-
ción do fútbol como un
fenómeno de masas utili-
zado pola ditadura, el fí-
xonos ver outro transfon-
do: o do deporte como re-
flexo dunha identidade.
Así, contra todo pronósti-
co, acabamos caseque to-
do o curso, nunha tarde
de outono, contemplando
un adestramento do Barça
do que xa era cronista
oficial.

A pesar de todo o que
tiña que dicir, sabía escoi-
tar á xente. Daquela exis-
tía unha publicación na-
cionalista galega en Bar-
celona de tono moi radi-
cal. Chamábase “O Ma-
llo” e o seu artigo de opi-
nión, sen firma, sobresaía
pola súa calidade. Vou
descubrir un segredo ago-
ra que xa non nos poden
meter presos: era Manolo
Vázquez Montalbán quen
o escribía e Xosé Lois
García quen facía a tradu-
ción. Por todo iso Manuel
Vázquez Montalban “In
memoriam”.♦

Ano XXVI.
IV Xeira.

O futbol
na sociedade

galega
Afonso Eiré

Violencia, cultura, espectáculo, política...
O que nunca lle dirán os xornais e

os programas deportivos.

A NOSA TERRA

D A R L L E P A T A D A S , N O N S Ó A O B A L Ó N

Xesús Gómez, sindicalista galego en Xenebra

‘A dereita suíza radicalizouse’

O escrutinio dos votos do 19 de
Outubro ao Consello Nacional
de Suíza outorgaron unha vito-
ria á UDC e confirmaronn o xi-
ro á dereita na Confederación
Helvética. A UDC gañou once
escanos sobre as eleccións de
1999 e con 55 represenantes é
a forza predominante no parla-
mento suízo. Os socialdemó-
cratas perderon a súa posición
hexemónica, pero gañan tres
escanos e os verdes confirman
o ascenso chegando aos 14 de-
putados, cinco máis que hai ca-
tro anos.

Os grandes derrrotados fo-

ron as outras dúas forzas da de-
reita, FDP e CVP, que perderon
seis e oito escaños, quedando
respectivamente con 37 e 27 re-
presentantes.

A UDC quere que o novo re-
parto se reflexa no Consello Fe-
deral, órgano executivo do país, a
mercede dos democristiáns do
CVP. Nese sentido reclaman que
o seu líder, Christoph Blocher,
acceda ao cargo. De non ser así
ameaza coa retirada dese organis-
mo do actual conselleiro federal
do partido, Samuel Schmid, pa-
sándose á oposición, o que supo-
ría o final desa fórmula de sete

conselleiros do Consello Federal.
As votación ao Consello

Nacional, Cámara Alta de Suí-
za, realízanse cada catro anos.
Cada cantón vota os seus depu-
tados e por cada 35.000 votos
hai un representante. Nas elec-
cións ao Consello Nacional de
2003 os cantóns de Schwyz,
Friburgo e Waadt obteñen un
escano a maores, mentres que
Basilea-Cidade, Berna e Appen-
zell Ausserrhoden perden un.
Este reparto de deputados man-
terase en todas as eleccións ao
Consello Nacional ao longo da
presente década.♦

Un equilibrio en cuestión

A.N.T.




