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COMEZA UN NOVO TEMPO POLÍTICO NAGALIZA .
As relacións entre o BNG e PSdG-PSOE van mudar considerabel-
mente. Pero non pode afirmarse, como consecuencia inevitábel, que
se esfarelará a alternativa ao PP de nacionalistas e progresistas. Esa al-
ternativa podería sair paradoxalmente consolidada desta crise. As ba-
ses sobre as que se asentará agora son moi outras, pero poderían ser
máis coherentes e, polo tanto, máis sólidas. O PSdG-PSOE partía da
íntima convición de que o BNG non podía negarlle o seu apoio na-
quelas institucións que o precisasen. A política do BNG non só se fa-
cía así totalmente previsíbel, senón subsidiaria da do PSOE. A ruptu-
ra unilateral dos acordos en Vigo por parte de Pérez Mariño desatou
unha nova dinámica. O BNG decidiu poñer en claro ante a sociedade
que non estaba disposto a ser a muleta dos socialistas. Unha actitude
que moitos nacionalistas, internamente, viñan reclamando e que a pre-
potencia de Pérez Mariño lles puxo en bandexa. A circunstancia ade-
mais de que unha nova dirección tomaba o relevo na fronte naciona-
lista favoreceu esa nova política. Polo demais, a existencia de dous
proxectos diferenciados non significa que non existan puntos de en-
contro importantes. Tampouco que non se contemple a necesidade de
unir os esforzos e mesmo de pactar programas de acción política co-
múns. Ao contrario. Por defender alternativas diferenciadas ambos
precisan de acordos sólidos e estábeis, baseados máis no diálogo que
na matemática imposibilidade de acadar o poder por separado. BNG
e PSOE deberán xunguir as súas alternativas nunha única proposta,
procurando os puntos de intersección de ambos proxectos e non tanto
a simple alianza contra un inimigo común. O seu pacto só será factí-
bel e críbel socialmente se os seus proxectos diferenciados son tan
perceptíbeis ante a sociedade como a súa disposición ao acordo.♦
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No arredores do pazo de Congre-
sos de Santiago, lucía o sol es-
plendorosamente o sábado 22
cando empezaron a chegar os pri-
meiros participantes da XI Asem-
blea Nacional do Bloque Na-
cionalista Galego (BNG). Chega-
ban dende toda a nosa terra, de
Madrid, de Barcelona, e mesmo
de Uruguai, Arxentina e outros
puntos de Europa e América.

En poucos minutos, o inmenso
hall deste emblemático inmóbel da
capital galega converteuse en au-
téntico punto de encontro non só de
vellos e novos camaradas, senón de
amigos e compañeiros que viñan
de mil batallas, algúns, e de loitas
primeirizas, os máis novos. O vete-
rano Bautista Álvarez, de impecá-
bel traxe escuro e garabata, parecía
Burt Lancaster en Il gatopardo,
cando Xosé Manuel Beiras cruzou
a grandes zancadas camiño da sá de
recepcións para cumprimentar a
Pere Esteve e o resto dos convida-
dos que asistiron representando ás
organizacións internacionais e na-
cionais que desprazaron represen-
tantes: República de Cuba, Unió
Democrática de Catalunya, Coali-
ción Canaria, Partido Comunista
Portugués, Partit Socialista de Ma-
llorca-Entesa Nacionalista, Frente
Amplio de Uruguay, Convergéncia
Democrática de Catalunya, Unió
Mallorquina, Partido Nacionalista

Vasco, Esquerra Republica de Ca-
talunya, Partido dos Traballadores
do Brasil, Asociación Sócio-Peda-
góxica Galega, Federación de Aso-
ciacións Culturais Galegas, Aso-
ciación pola Defensa Ecolóxica de
Galiza, Organización Galega de
Autónomos e Empresarios, Agal,
Mesa pola Normalización Lingüís-
tica, Confederación Galega de Aso-
ciacións Viciñais Rosalía de Castro,
Organización Galega de Comuni-
dades de Montes, Confederación
Intersindical Galega, Sindicato La-
brego Galego e Comités Abertos de
Facultade.
Pasos perdidos

Na porta de entrada, dous rapa-
ces da tendencia que lidera Ro-
berto Mera repartían unha folla
voandeira definitoria da corrente
de non adscritosrexeitando “a
acusación de ser un colectivo
máis no BNG”. “Simplemente
somos un instrumento de coor-
denación para a inmensa maio-
ría”, dicían na súa papela. Parte
da xente de Mera parecía algo
nervosa e desprazábase dun re-
canto a outro do pazo de Congre-
sos na busca de pasos perdidos.

Máis tranquilo amosábase
Francisco Rodriguez, líder da
Unión do Pobo Galego (UPG),
que coa súa eterna carteira col-
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XI ASEMBLEA DO BNG

O BNG resolve a súa transición con tranquilidade e amplas maiorías

Beiras dalle a Quintana un relevo histórico
PERFECTO CONDE

Durante a fin de semana pasada, tivo
lugar en Santiago a XI Asemblea Na-
cional do Bloque Nacionalista Gale-
go (BNG), na que participaron máis
de 3.000 persoas. Dela saíron elexido
Anxo Quintana como candidato á
presidencia da Xunta de Galicia, un
novo Consello Nacional e unha nova
Comisión Executiva, amplamente re-
novados. Foi un cumio histórico. O
da transición de Xosé Manuel Beiras.
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gada do ombreiro parecía estar
paseando polo seu amado barrio
da Magdalena ferrolán.

Perto do lugar, a Xaime Bello
perseguíano os xornalistas máis
que nada para preguntarlle se ha-
bía novedades sobre o espiñento
tema da Deputación. “Hoxe non
estamos aquí para iso”, respondía
o ex alcalde de Ferrol sen perder o
sorriso. O “Quin”, Anxo Quintana,
xa se vía que era a estrela, e tamén
tiña que canear os xornalistas.

Os que ían chegando levaban
no rostro os sinais de que acudían
esplendorosos. “Vimos a algo im-
portantísimo, e claro que chega-
mos coa cabeza lúcida e o corazón
aberto e ledo”, respondianos a lu-
guesa Branca Rodríguez Pazos,
concelleira da cidade do San Froi-
lán. O ferrolán Luís Barcia apenas
acertaba a esconderlle ao xorna-
lista a sorpresa do seu inminente
acceso ao cargo de novo secreta-
rio de organización do BNG. “Xa
falaremos –repetiunos– xa falare-
mos”. Luís é un bó rapaz que non
sabe contar unha mentira.

Antes de comenzar a sesión de
apertura xa se notaba un ambiente
de entendemento que facía prever
o desenvolvemento dunha asem-
blea sen estridencias remarcábeis.
Os tirios falaban cos troianos e os
da banda de Laíño tomaban café
cos da banda de Lestrove. Aquilo
era como o Día da Patria Galega,
todos parecían estar con todos e
ninguén quería perder a cita.
“Ocasión magnífica para saudar
aos amigos”, dicíanos Xerardo
Pardo de Vera, vestido coa súa ca-
baleirosa capa de antigo batería de
“Los Pekenikes” e a súa escarape-
la de militante nacionalista.

O deus das augas

Na sesión de apertura, presenta-
da polo concelleiro compostelán
Néstor Rego, estaba ben claro
quen era Neptuno, o deus das au-
gas que ten o seu Circus Maxi-
mus no val de Amaía, entre o Pa-
latino de Compostela e o Aventi-
no do monte Louro. As palabras
de Xosé Manuel Beiras agardá-
banas todos como auga de maio.
Algúns, mesmo con inquietude.
Cando comenzou a falar, un
manto de silencio cubriu o enor-
me salón de actos coma se empe-
zase a proxectarse no cine Foise
co ventoou Só ante o perigo.

E Neptuno Beiras falou como
só el sabe falar. Demostrou unha
vez máis que, despois de Caste-
lao, está o autor de O atraso eco-
nómico de Galiza.Co seu look
habitual, desgarabatado e fotoxé-
nico, Beiras soubo chegar ao co-
razón dos que o escoitaban facén-
dolles ferver o caldo das ideas na
cabeza. No tocante a emoción, até
se conmoveu el mesmo e hume-
decéronselle os ollos en varias
ocasións. “Dá xenio ouvilo”, co-
mentaba o noso lado unha xorna-
lista moza que non ten a sorte de
ver publicado todo o que ela qui-
xera contar. “É como se estiveses
a escoitar a Gérard Philipe inter-
pretando Le Cid ou recitando a
Louis Aragon”, exclamou outro
“plumífero” dos que saben.

Beiras aproveitou a ocasión pa-
ra facer algúns avisos a navegan-
tes. “Eu non son o papá do BNG, e
por iso nunca quixen ter poder”, di-

xolle a unha audiencia que rompeu
a rir antes de que el seguise con es-
tas palabras: “Cómprenos un exer-
cicio de xenerosidade solidaria. Eu
abrin o debate interno non para un-
ha competencia interna nin para a
loita polo poder. Precísase o res-
pecto recíproco de todos, e a con-
fianza recíproca que non se pode
basear en afinidades”. Parafrasean-
do un aserto británico, sostivo que
“os regulamentos son para que os
intelixentes os interpreten e os im-
béciles os apliquen ao pé da letra”,

para asegurar de seguido que o
BNG é “o cerebro colectivo máis
intelixente deste país; temos a inte-
lixencia que hai que ter; exerzámo-
la, non basta con tela”. Beiras atri-
buiulle á fronte nacionalista “a
conciencia gramsciana”, e augu-
roulle que vai chegar “á primavera
nun cenario bastante diferente”.

O agora presidente do Conse-
llo Nacional do BNG gabouse de
dirixir a palabra a unha asemblea
na que “todos e cada un dos mili-
tantes teñen voz e voto. E non co-

ma nun congreso de compromisa-
rios como os que fan outras for-
zas políticas”. Beiras arremeteu
tamén esta vez contra a “globali-
zación ultraliberal que impuxo un
pensamento único, o grande an-
dacio que estamos a padecer a ni-
vel de toda a humanidade, a con-
versión da discrepancia en crimi-
nalización. A involución máis
brutal dende o remate do fascis-
mo franquista. Un franquismo
sen Franco, como di Arzallus. Es-
tamos a piques de padecer a ver-

sión europea do modelo ianqui”.
Xosé Manuel Beiras salientou
que o BNG e Galiza son politica-
mente indisociábeis. “Aí estaba
Bautista Álvarez –dixo– dende os
tempos do grupo Brais Pinto. Es-
tamos á altura das nosas respon-
sabilidades actuais co noso país”.

Non pasou desapercibido, e
mereceu unha boa quenda de
aplausos, a crítica beirista da po-
lítica do PSOE. “Cando empeza a
elevarse o dióxido de carbono na

Nº 1.106 ● Do 27 de novembro ao 3 de decembro de 2003 ● Ano XXVI

Vén da páxina anterior

XI ASEMBLEA DO BNG

Continúa na páxina seguinte



atmósfera madrileña aquí afógan-
se –dixo– Non ousan nin facerlle
fronte aos cabalos de Troia que
teñen dentro. Son máis as hostes
mongoles, e non o digo polo
mongolismo de Francisco Váz-
quez. Son Mudarra e Chinchilla
con Isabel la Católica dentro,
fronte aos Irmandiños de Nunca
Máis”. Beiras botou man ás veces
do bo humor e da retranca: “Eu
son demasiado vello para ter cer-
tidumes e demasiado novo para
darme por vencido”. E presumiu
de terse anticipado á realidade:
“O Beiras sempre tivo algo de
meigo”.

Tamén lle mostrou agarimo a
Camilo Nogueira, ao que saudou
con estas palabras: “O meu ro-
tundo recoñecemento o labor in-
conmensurábel que leva feito en
solitario nese Parlamento Euro-
peo. Lamento que non estea no
Consello Nacional”.

Os do Bloque son de bo comer

E logo, a xantar. Os do BNG son
xente de bo comer polo que se viu
durante o seu cumio de Santiago.
Aurichu Pereira, muller de Beiras,
ocupouse de mostrarlle a cidade á
muller do catalán Pere Esteve e de
levala a comer á casa de Paco
Constenla, que ten o privilexio de
vivir nunha preciosa casa de pedra
que ofrece o mellor mirador sobre
a catedral e a praza da Quintana.
Beiras, “Quin” e outros membros
da “nomenklatura” frontista foron
os anfitrións dos principais convi-
dados e representantes externos.

As bases, mesturadas con ca-
dros e persoeiros, repartíronse po-
los restaurantes da cidade e polas
casas de comida que balizan a es-
trada vella que conduce ao aero-
porto por Lavacolla. O por fin vi-
cepresidente da Deputación Pro-
vincial da Coruña, Xaime Bello, e
o agora secretario de Organización
do BNG, Luís Barcia, honraron o
bacallau e a paella no mesón San
Xordo en compañía dunha boa
parte dos bloqueiros ferroláns, que
tiveron a ben admitirnos á mesa ao
avogado ourensán-vigués Neme-
sio Barxa e ao cronista.

Calcúlase, en función das
acreditacións repartidas, que per-
to de seis mil persoas se despra-
zaron a Santiago, ben o sábado,
ben o domingo, con motivo da XI
Asemblea Nacional do BNG e o
acontecemento non pasou desa-
percibido para a hostelería local,
ben acostumada a recibir todo ti-
po de pelengríns e visitantes.

Candidato á Xunta

O gran día, o domingo, non lociu
o sol. Santiago quixo mostrar a
súa arte da chuvia e do seu ceo ca-
eron os chuzos de punta. Os arre-
dores do pazo de Congresos pare-
cían os do estadio María Pita can-
do xoga o Deportivo co Real Ma-
drid. O alcalde santiagués Bugallo
non mandou os gardas para orga-
nizar o tránsito, pero si para retirar
algún coche e poñer multas. Al-
gún xornalista preguntábase se fai
o mesmo cando teñen lugar outros
acontecementos coma este.

Despois de debater en pleno a
elección do candidato á presiden-
cia da Xunta, un total de 2.213
votantes decidiron entre Anxo
Quintana e Camilo Nogueira. O
primeiro tivo 1.740 (75,2 por
cento) a favor, mentres que No-
gueira recibiu 517 (22,2 por cen-
to) votos favorábeis. Só 56 votos
(2,6 por cento) se expresaron en
branco ou foron nulos.

Quintana non tardou en expre-
sar a súa satisfación por recibir a
confianza maioritaria dunha asem-
blea que todos coincidiron en sa-
lientar como histórica para o BNG.
Pola súa parte, Camilo Nogueira,
sen dúbida entristecido polos resul-
tados, pero mostrándose moi segu-
ro de ter obrado en conciencia, foi
conciso na explicación dos feitos:
“Eu quixen ser presidente da Xun-
ta e a xente quixo que sexa mili-
tante de base. Pois aí me teñen. Se-
guirei traballando pola miña terra
como fixen sempre”.

Consello Nacional

Logo, pola tarde, mentres seguía
chovendo a cachón, unha nova se-
sión plenaria debateu a elección
dos membros do Consello Na-
cional que non estivo exenta de al-
gún enfrontamento. Francisco Jor-
quera, encargado de defender a lis-
ta presentada por Xosé Manuel
Beiras, segundo os seus contrincan-
tes, os seguidores de Roberto Mera,
non soubo estar á altura das cir-
cunstancias e arremeteu contra os
non adscritos de maneira que eles
consideraron inxusta e excesiva-
mente agresiva até o punto de acu-
salos de dar “carnaza” aos medios
de comunicación e aos enemigos
do BNG. As súas palabras mesmo
motivaron un abouxeo minoritario
no decurso do pleno. O resultado
da votación foi 1.606 electores
(71,53 por cento) a favor da lista
presentada por Beiras para formar o
Consello Nacional e 639 (28,47 por
cento) votos a favor da lista de Me-

ra. Ou sexa, o Consello Nacional,
integrado por 50 membros, quedou
composto por 36 participantes da
lista de Beiras e por 14 da de Ro-
berto Mera.

Executiva Nacional

Faltaba aínda por elexir a Execu-
tiva Nacional, ás portas da que se
quedaron os non adscritos que,
se lograsen un membro máis no
Consello Nacional, é dicir, se ti-
vesen acadado o 30 por cento
dos votos, poderían presentar a
súa propia lista á executiva. Co-
mo non foi así, a candidatura
vencedora foi a de Beiras.

BNG, por riba de todo

Estaba perto a fin da asemblea. A
estas alturas o clima inicial de ale-
gría volvía impoñerse entre os par-
ticipantes. A frase de “fixemos un-
ha magnífica transición” estaba en
todas as bocas e todos empezaron a
felicitarse. O BNG acababa de pa-
sar o seu Rubicón. “Xa non nos pa-
ra ninguén”, saudaba Pedro Fer-
nández a quen lle dirixía a palabra.
“Temos a organización política que
necesita Galiza”, dicía Xaquín Ros.
“Agora, a traballar”, apuntaba Xai-
me Bello. Maite Álvarez, dos non
adscritos, tamén compartía o opti-
mismo afirmando que “todos esta-
mos na mesma loita por Galiza”.

Cando Anxo Quintana subiu ao
cenario para pronunciar o discurso
de calusura, presentado pola ex
concelleira de Santiago Encarna
Otero, a sá de plenos do pazo de
Congresos de Santiago parecía en-
chida por seguidores dun concerto
de Bruce Springsteen. O “Quin”
no parecía un rockeiro, coa súa ca-
misa amarela e a súa garabata a
raias da mesma cor, pero algo ga-
ñou de súpeto de galán de cine de
autor. El sabía que estaba come-
zando a súa película, dende logo.

Pronunciou un discurso light,
adrede, sen dúbida, deses que pre-
tenden gustar a noiva, ao noivo,
aos padriños, aos pais dos noivos,
aos convidados da boda e mesmo
ao cura. Sen embargo, non esca-
moteou parte dos desafíos que se
lle presentan no seu novo cargo.
“O BNG está agora por riba de to-
do”, dixo para lembrar a todos cal
é a etapa que comenza e situar o
seu labor de referente. Quizais non
careceu de significado o feito de
que repetise sete ou oito veces a
palabra “modernidade”, un con-
cepto que até agora parecía ser evi-
tado por boa parte dos dirixentes
nacionalistas galegos ou que aludi-

se a outro concepto, o de “progre-
so”, menos veces pero tamén máis
de unha. Quintana definiu os do
Bloque como “xente que leva a
Galiza no corazón e na cabeza” e
lembrou a anécdota do abade que,
cando chegou a democracia, lle
preguntaron os fregueses se el era
dos de antes ou dos de agora, e res-
pondeu: “Eu son dos de despois”.
Facendo súa a frase, Quintana di-
xo: “Somos os de despois”. E ga-
ñou unha forte quenda de aplausos.

Transisión de Beiras

No momento da despedida, cada
un camiño do seu lar, o ambiente
era de satisfación. Dende a UPG,
por exemplo, o cronista recibía o
seguinte balanzo: “Acabamos de
facer algo moi importante, como é
a transición de Beiras dunha ma-
neira ordeada e asumida pola
maioría, unha cousa que era nece-
sario facela ben, e agora veremos
o que construimos.  Accedeu aos
cargos de dirección xente nova
que non tivo antes a ocasión de de-
mostrar a súa valía. Empezou a ha-
ber en certa medida o debate sobre
a complexidade e a variedade que
hai no BNG, e fíxose posíbel de-
bater as políticas alternativas que
poden dar as opcións que presen-
taron as súas listas. Todo isto é moi
importante porque vai servir para
ver o que hai detrás de cada quen”.

Un dos novos políticos de con-
fianza de Anxo Quintana, destina-
do a ocupar un dos cargos máis
importantes da nova executiva, ta-
mén nos fixo a súa análise: “Desta
asamblea saiu un BNG claramente
renovado. Confrontáronse e supe-
ráronse as alternativas e o resulta-
do é un Consello Nacional que re-
presenta as dúas tendencias, e un-
ha comisión executiva que respon-
de as necesidades de renovación.
Entramos nos órganos de direc-
ción moita xente nova, quizais de
perfil baixo, que temos moita gana
de mover isto e de superar unha
etapa na que estivemos algo atas-
cados ultimamente. A militancia
agora vai estar máis orientada. Te-
mos que aprender a manexar as
cousas dentro da normalidade,
abríndonos de portas a fóra para
gañar militancia en influencia so-
cial. O BNG ten que dar alternati-
vas nos campos sanitario, econó-
mico, social, das infraestruturas,
do Estado, de Europa, do medio
ambiente... Dar respostas ás nece-
sidades que ten a sociedade gale-
ga, homologar e organizar a súa
mensaxe. Todo isto é o gran desa-
fío que sae desta XI Asemblea”.♦
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XI ASEMBLEA DO BNG

EXECUTIVA

Executiva Nacional do BNG

Anxo Quintana González 
Xosé Manuel Beiras Torrado
Francisco Jorquera Caselas
Xosé Luís Bárcia Picos
Bieito Lobeira Domínguez
Francisco Rodríguez Sánchez
Ánxela Bugallo Rodríguez
Xoán Carlos Báscuas Jardón
Cecília Pérez Orxe
Encarna Otero Cepeda
Ana Belén Pontón Mondelo
Carlos Aymerich Cano
Socorro Cea Vázquez
Santiago Domínguez Olveira
Tereixa Novo Arroxo

CONSELLO
NACIONAL

Consello Nacional do BNG

1. Xosé M. Beiras Torrado
2.Anxo Quintana González
3. Cecília Pérez Orxe
4. Santiago Dguez. Olveira
5. Ana B. Pontón Mondelo
6. Carlos Aymerich Cano
7. Tereixa Novo Arroxo
8. Francisco Rguez. Sánchez
9. X.  Henrique Rguez. Peña
10. Encarna Otero Cepeda
11. Rubén Cela Díaz
12. Ánxela Bugallo
13. Bieito Lobeira Dguez.
14. Ana Mª Rua Souto
15. Alfredo Suárez Canal
16. Raimundo Glez. Carballo
17. Noela Otero Rádio
18. Xesus Veiga Buxán
19. Alberte X. Rguez. Feixoo
20. Mª Socorro Cea Vázquez
21. Francisco Garcia Suárez
22. Xabier Macias Virgós
23. F.X. Jorquera Caselas
24. Alexandre Sánchez Vidal
25. Domingos Merino Mexuto
26. Xoán C. Báscuas Jardón
27. Tereixa Paz Franco
28. Lois Obelleiro Piñón
29. Mª Luísa Seara Rguez.
30. Manuel Portas Fdez.
31. Fernando Blanco
32. Xosé Luís Barcia Picos
33. Ermidas Valéncia Romar
34. Xan Rama Trillo
35. Xúlia Guntin Arauxo
36. Mário López Rico
37. Roberto Mera Covas
38. Ana L. Bouza Santiago
39. F. Chivite Mosquera
40. Nieves Cando López
41. Emílio X. Ínsua López
42. Helena Sánchez López
43. M. Muíño Espasandin
44. Amada Traba Díaz
45. Xerardo Garcia Mera
46. Cristina Amor Faya
47. F.X. Carreira Sébio
48. Margarida Vázquez Veras
49. Alberte Mahia Rguez.
50. Rosa Reboredo Vázquez

Vén da páxina anterior

Anxo Quintana saúda a Roberto Mera entre os aplausos dos demais membros do Consello Nacional. Á dereita, Camilo Nogueira, en primeiro termo, escoita a Quintana.
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A vocación política, a sana ambición e o
pragmatismo serían as tres principais cua-
lidades de Anxo Quintana, segundo afir-
man moitos dos que o coñecen. A súa vo-
cación política non viría medida pola súa
temperá militancia no nacionalismo, come-
zada xa no bacharelato ao colaborar coas
Comisións Labregas (aos 18 anos daba o
seu primeiro mitin en Xunqueira de Am-
bía); nin viría dada tampouco polo feito de
que abandonase, en segundo, a carreira de
Medicina en Compostela para dedicarse
máis intensamente á militancia. Estes as-
pectos non o diferencian doutros cadros e
dirixentes políticos ac-
tuais do BNG e dou-
tros moitos que deixa-
ron as primeiras filei-
ras da organización
para recompoñeren a
súa vida laboral.

Pero Anxo Quinta-
na demostrou, desde
moi cedo, as súas cua-
lidades para relacio-
narse, para convertirse
en referente e cabeceira de cartel, malia ser
unha persoa de non moitas palabras. Algúns
afirman qué é moi discreto. Outros prefiren
cualificalo de reservado e calculador, mes-
mo cos máis próximos politicamente.

Esa cualidade de conectar coa xente e
de dedicarlle tempo e esforzos á súa la-
boura militante foi a que o situou, final-
mente, como alcalde de Allariz, relevando
como cabeceira de cartel a dous históricos
como Francisco García e Súarez Canal.
No conflito no que os nacionalistas conse-
guiron a dimisión do alcalde do PP, de-
mostrou sangue frio e calma, aínda nos
momentos de maior exaltación popular.

Se Suárez Canal era a mente matemáti-
ca que estruturaba a táctica e García quen
saía coa organización controlada, Quintana
culminaba a xogada. Poderíamos decir que
ocupaban o posto de adestrador, libero e
dianteiro centro. E así era no caso dos dous
últimos no Allariz C.F.  Quintana recibía fi-
nalmente os aplausos de todos.

Comezábase a forxar a súa lenda de
alcalde e de Allariz como concello re-
ferente do nacionalismo. O BNG non só
comezou a arrasar nos comicios, senón
que a vella capital sueva converteuse en

lugar de peregrinaxe para ollar a anuncia-
da transformación municipal. O concello
pasou, en menos de oito anos, de estar en
franco declive a ser puxante e gañar ve-
cindario. Anxo Quintana estaba á fronte.

Non estaba el só, certamente. Tiña de-
trás a todo un equipo da organización. Pe-
ro a súa ambición política levouno a rode-
arse de xente de fóra do BNG, a asesorarse
e poñer a andar proxectos diversos. Unhas
veces tratábase de iniciativas municipais,
outras de proxectos empresariais privados.
Convenceu a técnicos do País Vasco, Cata-
lunya ou Madrid para que fosen traballar á

vila. Mesmo Agustín
Ibarrola levou parte
das súas composicións
artísticas a terras alari-
canas. Esta disposi-
ción a rodearse e
aconsellarse con xente
exterior ao nacionalis-
mo, que aínda practi-
ca, non sempre foi ben
recibida dentro da or-
ganización.

Mais, parella á teimosía de Quintana
para conseguir o que se propón, sen repa-
rar nas dificultades, está tamén a súa ca-
pacidade para saber canear, como bo dian-
teiro centro, polo medio de silveiras e pe-
dregais políticos. Quintana converteuse,
desde a fundación do BNG, nun dos re-
ferentes dos “independentes”, malia a for-
mar sempre equipo político cos seus com-
pañeiros alaricanos da UPG. Unha verda-
deira escola de discreción e táctica.

Se Quintana militase na UPG, con cer-
teza, non sería hoxe o máximo dirixente
do nacionalismo, por esas estrañas lóxicas
que moven a fronte. Pero que fose inde-
pendente non significa que Anxo Quinta-
na tivese a etiqueta de moderado. En todo
caso, as etiquetas de dureza ou modera-
ción no nacionalismo non se sitúan tanto
no plano das clases sociais como na con-
tradición Galiza-Estado.

Mais, fronte á firmeza ideolóxica,
Quintana sempre mostrou un forte  prag-
matismo, con metas cortas e factíbeis que
permitisen dar pasos adiante. Pragmatis-
mo nas súas relacións sociais e tamén nas
labouras de goberno, como demostrou no
seu período de alcalde. Pragmatismo que

resaltan algúns empresarios que o coñece-
ron nos últimos tempos.

Lendo o discurso do novo referente
do BNG na clausura da XI Asemblea
Nacional podemos ollar sobrada mos-
tra dese espírito práctico. A súa pro-
posta podería resumirse en tan só dúas

palabras: nacionalismo e eficacia.
A imaxe que trasmite non é a de Xosé

Manuel Beiras. O profesor Beiras rezuma
paixón ideolóxica en cada unha das súas
accións. Quintana desprende tranquilida-
de. Son dúas persoalidades diferentes, pa-
ra dous tempos distintos.♦

XI ASEMBLEA DO BNG

A vocación política de Anxo Quintana
AFONSO EIRÉ

Dirixíndose aos manifestantes que repudiaban o goberno municipal do PP en Allariz, o 7 de abril de 1990 en Ourense. X.L. SUÁREZ CANAL

Na alcaldía de Allariz a primeiros dos noventa.                                                                                     A.N.T.

A.N.T.

‘A súa proposta
podería resumirse

en tan só dúas palabras:
nacionalismo e eficacia”



Hai moi poucos anos, non estaba permi-
tido que nas televisións da Gran Breta-
ña apareceran en directo os dirixentes

do Sinn Féin, o “brazo político do IRA”, según
se dicía.  Cada vez que Gerry Adams ou Mar-
tin McGuinness eran noticia por algunha de-
claración que tiveran feito, nos informativos
da BBC, da ITV ou do Channel Four, as ima-
xes dos dirixentes republicanos irlandeses saí-
an deformadas (como cando nos informativos
da televisión española aparecen axentes das
forzas de seguridade do Estado) e non se es-
coitaban as súas voces, senón que unha voz
allea (“a voz dun actor”, dicía o presentador do
informativo) daba lectura ao que tiñan dito. O
abismo entre o Estado británico e as forzas re-
publicanas de Irlanda do Norte era algo que
parecía insuperábel: dunha banda, o Estado de
dereito; da outra, a subversión e o terrorismo.

Hoxe, aquela situación semella pouco me-
nos que prehistórica, e por moito que o proble-
ma norirlandés non teña aínda solución defini-
tiva, os dirixentes do Sinn Féin deixaron de ser
a personificación do mal absoluto para se con-
verteren nun elemento máis da vida política
normal da Gran Bretaña. E o talismán que fixo
posíbel esa transformación foi o diálogo.

A lembranza do que aconteceu na Gran
Bretaña tróuxonola o que está acontecendo cos
resultados das eleccións catalanas: a extempo-
ránea visita de Mariano Raxoi –representante
da “España raposeira” (“la España taimada”)
en palabras de Juan José Millás na súa exce-
lente columna do pasado día 21 de novembro
en El País– para nada menos que avisar os
empresarios dos perigos que representa o cre-
cemento de Esquerra Republicana de Catalun-
ya e da posibilidade de que outras forzas se co-
aliguen con ese partido; o golpe mediático exe-
cutado polo PP na asemblea da Federación de
Municipios e Provincias ao pretender que se
adoptase unha declaración contra o “plano Iba-
rretxe”, e o conseguinte coro dos seus portavo-
ces –Zaplana, Arenas, Matos ...– acusando ao
PSOE de traizoar os seus principios para poder
gobernar en Catalunya con Esquerra e con Ini-
ciativa, por citar soamente algunhas das mani-
festacións de alarma. Todo leva a pensar que a
vida política española está facendo o camiño
inverso que o feito na Gran Bretaña: refugar o
diálogo e demonizar os disidentes.

Escribía hai uns días Joan de Sagarra, fa-
lando de que moita xente en Catalunya anda a
se preguntar quen gañou as eleccións, que “a
maioría sabemos que gañou a democracia” por-
que creceu o número de votantes. E non só por
iso –engadimos nós–, porque tan importante
como o número de votos é o feito de que a Ca-
talunya que saíu das eleccións é máis represen-
tativa da realidade social actual. É ben sabido
que o sistema electoral catalán –que moitos
cualifican graficamente de caciquil– é inxusto
para o electorado urbano. Os votos “rurais” te-
ñen máis peso do que os votos da cidade, co re-

sultado de que o PSC de Maragall acadou me-
nos deputados que CiU malia ter un maior nú-
mero de votos.  Con todo, os resultados do 16-
N presentan varios aspectos anovadores.  En
primeiro lugar, quedou superado o longo domi-
nio –23 anos– do “pujolismo”, e ainda no caso
de que o próximo president da Generalitat sexa
Artur Mas, Convergència xa non poderá mode-
lar ao seu xeito a vida de Catalunya.  Terá que
se adaptar aos acordos que concerte coa outra
parte –ou partes– da coalición de goberno.

O incremento de votos de Esquerra Repu-
blicana e tamén, más modestamente, de Inicia-
tiva per Catalunya, ten unha dupla dimensión.
Dunha banda, a forza do sentimento naciona-
lista e, doutra, a irrupción do elemento “social”,
quer dicir, o crecemento da dimensión identita-

ria e da dimensión anovadora que achegan os
movementos de carácter social, non encadra-
dos na estrutura tradicional dos partidos.

Nese senso, o PSC, orientado por Maragall,
participa desas dúas dimensións, mais probabel-
mente non soubo aproveitar e potenciar a di-
mensión “social” para atraer os grupos, move-
mentos e tendencias que –como está acontecen-
do en toda Europa– aspiran a darlle forma a ou-
tro xeito de estar na política. Forzas que saíron
á rua nas manifestacións contra a catástrofe do
Prestigeou contra a guerra do Iraq; que loitan
por defenderen os dereitos dos inmigrantes ou
doutras minorías discriminadas; que participan
no labor das ONG. As forzas que afirman que
“outro mundo é posíbel”.

Gañou a democracia, efectivamente, en
Catalunya. E os resultados das eleccións, por
moito que se desgañiten os voceiros do PP, non
son un perigo para España. Josep Lluís Carod
non é un perigoso inemigo do Estado, senón
un político que coñece moi ben o seu país e sa-
be sintonizar –máis certeiramente do que Ma-
ragall– coas forzas anovadoras catalanas. Do
mesmo xeito que CiU e o PSC van ter que se
adaptar aos acordos que poidan establecer  con
outras formacións, a ERC de Carod tamén te-
rá que acomodarse ao espazo que lle poida co-
rresponder no reparto de poder. E todo iso por
vía do diálogo. Diálogo que, por desgraza, non
é do gusto do PP, en particular cando se trata
dos nacionalismos “periféricos”, e que é unha
actitude que xa nos ten levado a unha situación
crítica no caso de Euzkadi.

Catalunya –sexa como queira a fórmula
que argallen os partidos políticos para formar
un goberno– entra nunha nova etapa.  Como
cantaba o recentemente desaparecido Miquel
Martí i Pol, “o poeta do povo”, “Agora é ma-
ñá.  Non quenta o lume de onte / nin o lume
de hoxe, e temos que acender un lume novo.
/ Dende o gran silencio para aquí, todo o que
bole / bole con vontade de chegar a ser”.♦

RAMÓN LUGRÍS é escritor e colaborador do IGADI
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Di un poema de
Bartrina: “Nos tempos
das bárbaras nacións
/ da cruz penduraban
os ladróns. / Pero
agora, no século das
luces, / do peito do
ladrón colgan as
cruces”. Un lembra,
quen sabe porqué, a
Paco Vázquez e a súa
recente cruz de Isabel
a Católica.

A crise do pacto
PSOE-BNG en Vigo e
a parálise que vive a
cidade estaba
queimando moito ao...
PP. Por que? Pois
porque Pérez Mariño
chegara a ilusionar a
moitos votantes de...
Corina Porro.

A morte de Copito
de Nieve (Floquet de
Neu, chámanlle en
Cataluña, Folerpa,
diriase aquí) demostra
que os gorilas brancos
son máis febles.
Salvouse dunha cazata
en Guinea, na que
morreu a súa nai e
irmáns, xustamente por
ser albino. Os esforzos
para que se
reproducise en
Barcelona e nacesen
máis gorilas brancos
non deron resultado.
Tivo vinteún fillos, pero
todos negros. A morte
de Copito coincide
coa detención de
Michael Jackson.
Queda patente a forza
da negritude e o inútil
de querer evitala.

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Máis democracia
para Catalunya

RAMÓN LUGRÍS

Os resultados das eleccións catalás permiten un
cambio de perspectivas, non só no plano interno,
dominado durante máis de dúas décadas polo pu-
jolismo, senón na análise das políticas do Estado.

Cartas

Carolina Otero,
Cameron Díaz...
A ver, sexamos serios e non frivo-
licemos, que logo as hemerotecas
“cantan y las nubes se levan-
tan...”. É a propósito da carta de
Anabel Xestido publicada en ANT
Nª 1.105 (20/26-XI-2003), na que
fai unha chea de consideracións,
coido que doadamente rebatibles
ou cando menos seriamente preci-
sables. Non, os irmáns Emilio Es-
tévez e Charlie Sheen, son netos
dunha irlandesa e dun galego ori-
xinario de Salceda, e fillos de Mar-
tín Sheen, nado en Ohio e de nome
real Ramón Estévez, quen por cer-
to viaxa con algunha frecuencia a
Salceda a visitar unha prima. Ca-
meron Díaz, seica que “Cami” pa-
ra os seus amigos (iso din nunha
das súas webautorizadas), é filla
dun cubano-norteamericano e
dunha alemá con raíces irlandesas

e tamén ianquis. Naturalmente, é
posible que teñan algún antepasa-
do galego, pero esto convértese
nunha trapallada innecesaria, así
que botemos o freo. 

E Carolina-Agustina Otero?
Pois é a primeira actriz galega do
cine (non é a “primeira actriz do
cine galego”, aínda que no contex-
to da xenerosa crítica publicada no
ANT 1.104 se entende o sentido
pretendido polo asinante), e mes-
mo a primeira actriz do cine como
defendo en “A Bela Otero, pionei-
ra do cine”por ter traballado para
os irmáns Lumière . Evidentemen-
te poderá parecer ben ou poderá
parecer mal, pero é o que hai. Ob-
vio que o libro é un ensaio históri-
co, non pretende ser outra achega
circense máis á figura da señora de
Valga. E non participou nunha pe-
lícula en París, senón en San Pe-
tersburgo en 1898, e tamén en Ita-
lia en 1916. Pero iso non impedía
que fose galega, do país. 

E no proceso de recuperación
da memoria histórica que se está a
facer para co cinema galego, é un-
ha baza sentimental importante.
Quero dicir que vai resultar que a
afirmación de que “como non exis-
tiu /o cine galego/ou non existiu
apenas”é máis unha lixeireza ou
produto da ignorancia que resulta-
do dunha reflexión. E dáse a ca-
sualidade de que o volume O cine
en Galicia, “paradoxalmente o
máis gordo”da colección Historia
de Galicia. Monografías ANT,
obra de Xosé Nogueira non só é a
mellor de cantas se fixeron no país,
senón que ademais demostra que o
cine non foi alleo a Galiza, e nese
labor seguimos. Tal están as cousas
nestes intres na historiografía cine-
matográfica, que non faltará moito
para derrubar o mito de que o cine
galego naceu nos anos setenta, se-
nón varias décadas atrás. Pero esa é
fariña doutra muiñada. Por certo, e
xa que a ironía rebosaba na menta-

da carta, ogallá que houbese unha
“Historia das fábricas de gasosa”
porque iso demostraría que este pa-
ís se sumou a unha dinámica de
progreso industrial que desgraza-
damente non foi. Aremitente supo-
ño que lembrará iso do atraso eco-
nómico de Galiza... Malia todo,
con afecto.♦

MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ
(O CARBALLIÑO )

Na memoria de
Venancio G. Romero
No mes de Santos, Venancio, non
retornas senón que permaneces na
pel longa da memoria, mes mes-
mo no que nun antano o chumbo e
a metralla te chimparon ao lume
apagado dun pasigo no que ti pro-
seguirías coas máis túas batallas; e
non é de balde a miña tinta que an-
tronte foi sangue opaco, que foron
pucharcas. A túa casa é miña ho-

ANA PILLADO



Odomingo, 16 de novembro, outra vez
estivemos de manifa. Xa temos moi
aprendida a cultura da manifa. As

consignas, os lugares de saída, a chegada ó
Obradoiro ás veces unhas tres horas máis tar-
de. As caras da manifa. A xente que só atopas
na manifa. A música da manifa. E sen em-
bargo cada unha ten algo de especial. A pri-
meira (da serie Nunca Máis) co abraio, os
ollos cheos de bágoas ó chegar ó Obradoiro,
a dor de diafragma de tanto berrar (eu, que
uso a voz para o traballo non podo quedar
sen gorxa, por iso machaco o diafragma).
Logo outra en Barcelona, esgotada de sema-
nas de chapapote, na que por fin rompín a
chorar porque non me daban os ollos para
mirar o Mediterráneo pensando nas rías. Co
rostro cara ó chan, saloucando coma unha to-
la. Alguén me preguntou qué dicía o himno
galego. Logo vin que había máis xente cho-
rando. Ou a de Madrid, pensando nun poema
da caribeña Olive Senior, a colonización ó
revés, dicía ela cando os primeiros emigran-
tes das illas chegaron a Gran Bretaña. As ma-
nifestacións son un parterre interminable de
historias. De vida. 

Malia ó himno, malia ós berros, malia ás
palabras de Manolo Rivas e a voz de Uxía
para min o máis clamoroso é a presenza.
Cando o Prestigeafundiu eu estaba traba-
llando en Tailandia. Foi tal o contraste entre
as campaíñas delicadas do Gran Palacio en
Bangkok coa escuridade máis profunda que
saía á rúa todos os días e vía a miña cara de
angustia en moitas outras caras de angustia.
Ninguén falaba, pero se alguén o tivese feito,
moita máis xente tería falado tamén, e chora-
do e berrado. E xusto aí chegou Nunca Máis.
Cando xa cadaquén non sabía nesa soidade
inmensa que facer.

E así fun Unha Máis. Porque ás veces se-
mella que sempre estamos dando patadas
contra o mesmo muro. Soas. E os muros non
caen. Eu teño irremediablemente a sensación
de estar berrando e que ninguén escoita. Eh,
hai alguén aí? Cando intento malamente
abrir un espazo para ver e facer, pregúntome,
hai alguén aí? Somos as de sempre. É unha
sensación de fastío.

Sen embargo, nas manifas, ves que hai
xente. Que non estás soa. Que non estás tola
por ver e pensar certas cousas. Supoño que aí
reside a gran forza dos seres humanos. De aí
naceron todos os grandes cambios sociais.
Lembremos a Revolución Francesa. E moito
máis aínda, lembremos a Gandhi e o pobo
indio dos anos corenta.

No Sur, cando traballamos polo desen-
volvemento, esta é unha idea central. Malia
ós estereotipos, as comunidades non están
unidas. Ás veces ouzo que no Sur a xente ten
moito máis sentido comunitario, ou que te-
ñen máis harmonía coa natureza. Habería
moito que matizar, a min sempre me soa a ter

que buscar algunha escusa para contribuír á
xustiza. É como se houbese que xustificar
que a xente do Sur merece o noso apoio nun-
ha fronte común. No Sur hai se-
res humanos que non teñen o bá-
sico para vivir, se alguén precisa
máis razón merece que o/a poñan
a el/a a vivir nese contexto.

Certo é que en moitos casos
no Sur hai un maior seguimento
dunhas normas sociais, nalgúns
casos en sentido positivo, en
moitos outros en estrepitosa con-
tradición cos dereitos humanos,
sobre todo das mulleres. Na In-
dia, nas zonas rurais do Sur polo
menos, esas normas implican
que as mulleres non deben rela-
cionarse con ninguén. Ademais,
lévanas da súa aldea á do marido
cando casan. Non teñen a nin-
guén. Hai uns anos, en Ralla
Anantapuram, unha das aldeas
dun dos proxectos de ienedé, un-
ha muller falaba da forza de estar
unidas. Comentaba que antes vivían pegadas
pero non unidas. Nin sequera sabían se unha
estaba enferma ou se precisaba algo. O pro-

xecto permitira crear un espacio de cambio,
que as mulleres puidesen falar e decidir xun-
tas sobre o crédito e a alfabetización pero ta-

mén sobre o alcolismo de al-
gúns maridos ou sobre que tiñan
que ir ó médico e precisaban
que algunha veciña as acompa-
ñase ou lles quedase cos nenos. 

A forza de traballar en con-
xunto é tan grande que dá medo
ás instancias do poder. Como se
remexeron contra Nunca Máis
(contra todas e todos nós) así se
remexerían contra as comunida-
des do Sur que se van organi-
zando se se percatasen do enor-
me cambio que comeza nunha
aldea pequeniña. Polo de agora
o poder non quere darse conta
diso (nas manifas sempre somos
cinco ou seis, xa sabemos). Pa-
radoxalmente, esa é a nosa van-
taxe. Oxalá alén das manifas.
Oxalá tamén coas mulleres do
lonxe. Unha máis. Moitas máis. 

Para máis información, consúltese a páxi-
na www.implicadas.org ou no correo electró-
nico info@implicadas.org.♦
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Resulta que a muller
escollida
internacionalmente
para simbolizar os
maos tratos é
precisamente
palestina. Faltaría
máis. Non as había
noutros sitios. Xa
dixeran que Marx era
machista que Mao
era mullerengo e que
o Che Guevara era
un fumador
empedernido que lle
deu un mal exemplo á
xuventude.

¿Será casualidade
que os paises
europeos que máis
apoiaron os EE.UU. en
Irak, é dicir España e
Polonia, señan agora
os que máis
dificultades teñen na
UE para conseguir
unha aceptábel cota
de representación no
novo reparto?

Moita Constitución e
moita democracia,
mais ao PP aínda lle
proe o franquismo. O
capítulo da serie
Cuéntame cómo pasó
no que se trataban as
penas de morte do
proceso de Burgos
non foi emitido o 20
de novembro,
aniversario por certo
da morte do
xeneralísimo. No seu
lugar TVE ofreceu un
capítulo máis de
Arroz y tartana.
Demasiado arroz e
demasiada tartana é
o que hai.

Din que cada vez que
Pérez Mariño lle facía
unha xogada ao BNG,
ía onda un concelleiro
nacionalista e lle dicía:
“a que non contabas
con esa”.♦

Xosé Lois

Unha Máis
MARÍA REIMÓNDEZ

Nunca Máisserviu para moitos como revelación de que ante a
humillación de Galiza, había un vieiro común, orixinal e propio.

‘N as manifas
ves que

hai xente,
que non
estás soa.

Que non estás
tola por ver

e pensar
certas cousas”

Correo electrónico: info@anosaterra.com

gano e non suicidio do pasado ou
clareira de brétemas onde erguías
ferramentas de traballo e naufra-
gaches no feixismo de antronte. Es
fortaleza, rexa muralla, e sei que
en pé, onde me agardas, xurare-
mos case mortos o novo manifesto
da loita común en ferro ruibo co
tinto fardel dos sometidos paisani-
ños, agora ergueitos señores, que
son bardos meu amigo, coa poesía
da victoria, unha revelación gaña-
da sen escudo, sen arsenal, buli-
gando a paixón o puño ceibo, na
fronte unha estreliña sosegada, en
ventre por milleiros as feridas da
aición loita antiforal. Eu nunca
puiden estar tan de acordo contigo
como naquel mes de Santos, 1922,
no silencio do outeiriño magno de
Sobredo, no Santo Estevo de Bu-
diño que se nos escapa en vales de
tenrura. Era un vinteoito, como o
eran as vinteoito campás que re-
fulgaron en negra cor compases de
liberación como a sementar ao fin

o gume da espada que eu recollei-
to e empuño. Voitres, labirintos na
ollada de nós-outros xa sen máis
poesía ca o verso puro da liberda-
de. É aló, onde penduran todas as
bandeiras que te aterraron, onde
habito, onde me corto sandando
novamente o fío da navalla que
herdei dos tempos en que son no-
vo. Entro raramente nas runas da
túa casoupa para sentarme á som-
bra da lumieira, do dintel, nun cu-
rruncho sen portas nen xanela.

Poida ser que cando nos tope-
mos, se é xa posíbel que o pó se
faga area, nengún dos dous ocupe
escano, que poñamos nos beizos
a substancia estraída da saudade,
da nostalxia, do pretérito...

E o meu non son os salaios, é
a forza da ira que liberan ventos
e marés, son cervos brancuzados
e degolados nos beirais dos ca-
miños, son eses mascatos (ma-
reiros paxaros) que viaxando a
traveso da lembranza deixan plu-

mas no presente, como as naos
de ronseis cruzando mares e
hourizontes de banda a banda.

O teu pedregullo foi recolleito
nas contínuas túas expedicións e
campañas, e aquil aposto varudo
sorridente con ouros nos beizos
que faz gala de turrar en levidade
do gatelo, foi atropelado e cuspido
no soterro, o pobo apraudiu seu
paso a ultratumba, nunha esquele-
te e covarde soidade. Na hora da
morte todos parecemos iguais.

Unha árbore melíflua (que diz
ser estatua) cresceu da sobriedade
nunha pedra marmórea ou cantu-
llo que teima en por sempre ser
regada da túa ialama, do teu cor-
po e da túa verba espiral. Na ar-
gola dos soños comúns está pen-
durada unha besta virxe e en li-
berdade, un arao arxel coas pou-
tas pulcras de castelá treiduría.

E se voltamos xurar, extrañada-
mente nas cadeiras do destiño rom-
perei os papeis ao fogo da lareira e

erguereime, e ergueraste; e cunha
aperta de aceiro, que descera coisa
túa musa cara (esta vez si) ser deso-
vada nalgún mar, agoiraremos a de-
rrota que confirmará a victoria final.

Aos tras Mártires de Sobredo,
aplastados polo despotismo bur-
gués dun innomeábel Ordóñez que
un tal 28 de Santos de 1922 os fi-
xo tragar terra ocupada por Caste-
la. En Sobredo pernocta unha esta-
tua que baixo a ollada do pobo vos
honra, queridos: Cándida Rodrí-
guez (Pazos de Reis), Xoaquín Es-
tévez Besada (Soutelo, Salceda de
Caselas) e meu mellor amigo nun-
ca a min presentado Venancio
González Romero (Santo Estevo
de Budiño, Salceda de Caselas) AD

PERPETUAM MEMORIAN.
Aos tres vos homenaxeamos

o 30 de Novembro, ás 11:30h en
Sobredo, Salceda de Caselas.♦

BRAIS GONZÁLEZ PÉREZ
(SALCEDA DE CASELAS)



Pilar Rahola
e a
demonización
de ERC
“A quen lle convén demoni-
zar ERC?”. Pregúntase As-
sumpta Rouraen La Voz de
Galicia (22 de novembro).
“Qué ten que ver Catalunya
co País Vasco?”. Continúa a
mesma comentarista. “¿É
que ninguén lembra que Pi-
lar Rahola, casada cun señor
do OPUS, como ela mesmo
di, fixo o seu salto á fama
política sendo candidata por
ERC e de aí saltou a Cróni-
cas Marcianas? ¿Non saiu
nos periódicos que algo así
como o padriño de boda da
citada señora foi Maragall
ou que quen a arroupou no
seu crecemento foi Pujol? É
que ninguén sabe que Rato
estaba encantado con ela en
Madrid?”.♦

Pérez Mariño
e a terra
queimada
O diario Atlánticocomenta a
crise municipal viguesa.
“Don Ventura (...) quizá tivo
cualidades para ser un bo al-
calde, pero a súa forma de
actuar levouno en só cinco
meses a enfrontarse con me-
dia cidade, practicando unha
extraña política de terra
queimada que quebrou rela-
cións e rompeu pontes”.♦

Francisco
Vázqueze as
provocacións
Rafael Jorbacomenta en La
Vanguardia (25 de novem-
bro) a elección de Francisco
Vázquez como presidente da
FEMP. “Un observador cata-
lán –di Jorba– resúmeme o
resultado da asemblea dos
municipios españois
(FEMP). A provocación
maior do PP coa súa moción
contra o plano Ibarretxe su-
perou a provocación previa
do PSOE ao propoñer o es-
pañolista Vázquez como pre-
sidente. O PP quedou só con
Coalición Canaria”.♦

Carod
fala galego,
Raxoi non
Lourenzo Fernández Prie-
to comenta en La Voz de Ga-
licia (25 de novembro) cer-
tos aspectos da actual cam-
paña contra o nacionalismo.
“Algúns comentaristas de
tan boa fe como ignorancia
histórica aseguran, para xus-
tificar un pacto do PSOE,
que ERC é un partido demo-
crático. O partido de Tarra-
dellas e Companys que
compartiu goberno na gue-
rra e no exilio cos socialis-
tas, co PNV e co PG, os úni-
cos depositarios da tradición

e a lexitimidade da Repúbli-
ca democrática española de
1931 que pasaron o rubicón
da Transición, reciben agora
cartas de democracia”. O co-
mentarista engade: “Ten gra-
za pero demostra que a es-
tratexia do PP prendeu até o
absurdo nos últimos tempos
en que algúns non poden es-
cribir nin falar de política
sen denigrar a Ibarretxe , in-
sultar a Pujol, desconfiar de
Maragall ou ningunear o
BNG”. Fernández Prieto re-
mata afirmando que “Carod
Rovira, expresando un dese-
xo, defínese como catalán,
non como nacionalista; é
menos esencialista que Az-
nar e a diferencia de Fraga
non considera catalán a to-
do o que teña apelido ou
sangue catalana, pois na ló-
xica republicana e antietni-
cista entende por cidadáns
os que pagan impostos e
aceptan as leis. Carod fala
galego. Raxoi non. Quen é
máis integrador?”.♦
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Simposio
BIEITO IGLESIAS

Comentábase un artigo de Beiras na convención, disque redac-
tado na ribeira esquerda parisina. O flamíxero presidente sei-
ca fixo na Cidade da Luz esta descoberta sensacional: os

nacionalistas tamén teñen ambiciós, non levitan no puro ideal (tal
constatación vai con segundas e endireitada a Mera cos seus
independentes). Ignoro por qué aquel que presenta unha lista
alternativa é máis aganado que aqueloutro que se sobe á punta da
póla facéndolle as beiras a Beiras ou Quintana. Admírame tan pro-
funda coxitación á borda do Sena, porque eu estiven alí hai dous
veraos e o único que se me ocorreu foi entrar nun restaurante grego
pra chimpar unha garrafa de viño resinoso. Segundo a mitoloxía
clásica e machista, a aparición da Muller rompeu a harmonía e o
simposio viril, causando estupefacción ós mesmos Deuses
Inmortais. No simposio do Bloque, deixounos estupefactos e
rachou a harmonía un portavoz da candidatura oficial que partilla
apelido co terceiro garda-redes do Barça. Os vituperios dedicados á
minoría crítica, indignos de quen está obrigado a ser xeneroso na
victoria (Vae victis!, ¡Ai dos vencidos!), evocaron estampas antigas.
Sarille dirá que a política non é unha foto fixa, pero resulta que se-
mellantes sandices remiten a unha era anterior á invención da foto-
grafía (1813). Situaría a ese ríspido orador como un elo perdido en-
tre o Homo antecesorde Atapuerca e os primeiros neanderthais.
Atopei ós disidentes riseiros, libando café con copa no bar do Pazo
de Congresos. Non presentaban feridas de guerras intestinas, leve o
demo se padecen ulceraciós estomacais. Fóra reinaba un clima tem-
pestuoso, propio dos planetas exteriores do sistema solar (Chove en
Santiago, meu doce amor, etc).♦

Un Espía no Reino de Galicia

A esquerda
desanimada
MANUEL RIVAS

Espállase o desánimo. Propágase o pesimismo. Eu mesmo, o
outro día, asinei un escrito que falaba de desánimo. Eu non
quería, de verdade. Eu ese día non estaba desanimado. Pola

contra, sentíame ben, con azos, con folgos, con esperanza. Na ca-
sa, acoroado ao cristal dunha fiestra, florecera o cacto de Nadal.
Mais asinei o escrito en solidariedade cos desanimados. E fiquei,
por iso, moi desanimado. 

O cacto de Nadal é unha planta esquecida, dun verde
humilde, á que nunca lle facemos caso. Mais ela non se esquece
de nós, e de súbito, dúas veces por ano, abrolla o seu carillón ve-
xetal.  Cando o resto das plantas se desanima, velaí vén o cacto
de Nadal coas ducias de campás rosas, badaleando luz na
penumbra da enzocada invernía.

Así que o que eu quería era asinar un manifesto a favor do
cacto de Nadal. Mais o amigo que chamou dixo que me deixara
de caralladas, que a situación política era moi seria e que era ur-
xente comunicar o desánimo.  Tratei de explicarlle que iso non
era noticia. A xente, de natural, está desanimada. Facer un mani-
festo sobre o estado de desánimo é como facelo sobre o estado
do reuma. Aquí todo o mundo ten algo de reuma, agás os invita-
dos de Luar, que están todos feitos uns rapazolos.

O outro día, cando Fraga dixo aquilo de “Que pasen los antidistur-
bios!” e non lle fixeron caso, quizais porque os antidisturbios tamén
andan desanimados, pensei que o noso Dux se poñería máis e máis
furibundo e que á fin berraría como quen garda un tremendo e decisi-
vo as na manga: “Pues que pase Juan Pardo y que cante algo!”. O ga-
lego é moi sensíbel ao desánimo. Ten esa educación de non deixar só
ao desanimado co rumiallo do seu desánimo. O que pasa é que animar
a alguén cando está desanimado é unha intromisión na súa intimidade,
unha falta de respecto, unha fachenda. O que fai entón o galego é par-
tillar o desánimo e mesmo profundar nel. 

— Eu teño unha perna desanimada.
— Pois eu teño un desánimo aquí no ombreiro que non po-

do con el.
— Peor o meu, que ando desanimado de todo. 
O outro día apareceu un deslice moi chusco nun anuncio de pren-

sa. Chamaban Centro de Saudade da Xunta a un Centro de Saúde.
Pois iso é o que vén facendo dende hai anos a dereita saudosa en Ga-
licia: Poucos centros de saúde e moitos centros de saudade. Unha au-
téntica rede de desánimo instalada por Galicia enteira. O maior éxito
deste goberno é a marca acadada no PID (Producto Interior de Desá-
nimo).  Por iso os amola tanto o Nunca Máis. Porque é bo para todo,
como o allo. Para o reuma. Para o raquitismo. Para a insuficiencia
respiratoria. Para os meigallos. Para a saúde e para a saudade. 

Ademais de ollar cara ao cacto de Nadal, hai un remedio infa-
líbel para o desánimo. E é o de ler ao selecto grupo de grandes in-
telectuais carecos do réxime. Proben, por exemplo, con Arturo Ui
Maneiro. A súa prosa ten a altura dos monólogos dos episodios
mudos de Mister Bean. Eu sei dalguén que antes de chegar ao
medio morreu da risa. Para que logo digan que xa non hai
milagres e que o papel non trema e terma co que lle botan.♦

Pilar Rahola.
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Francisco Vázquez.

Josep Lluís Carod Rovira e Mariano Raxoi.



A. EIRÉ
As direccións do BNG e PSdG-
PSOE non chegaron a ningún
acordo formal mália a que o
BNG  posibilitou a presidencia
da Deputación da Coruña para
Salvador Fernández Moreda.
O que sí existiu foi un cumpri-
mento de facto das cláusulas
que demandaba o BNG. O al-
calde vigués Ventura Pérez
Mariño anunciaba a presenta-
ción dunha moción de confian-
za e Salvador Fernández Mo-
reda asinaba a cláusula de con-
fianza na que se compromete a
dimitir no seu cargo de presi-
dente da Deputación se racha
o acordo de goberno co BNG.

“Só un milagre pode amañar es-
to”, declaraba un abraiado Emilio
Pérez Touriño na mañán do 26 de
novembro logo de sair da terceira
reunión en dous días co lider na-
cionalista Anxo Quintana. Pero o
“milagre” produciuse. Xaime Be-
llo entraba no salón de plenos da
Deputación da Coruña disposto a
formalizar a súa candidatura a pre-
sidente do organismo provincial.

A evidencia de que os na-
cionalistas ían en serio e estaban
dispostos a darlle o goberno pro-
vincial ao popular Torres Colomer
acendou as luces dos socialistas.

Até aquelas non agardaban
que os nacionalistas cumprisen
as súas advertencias? Foi un pul-
so para comprobar quen aguan-
taba máis coa cabeza metida na
auga tépeda da oposición?

Ás 11,50 Xaime Bello recibía
o aviso de Fernández Moreda de
que Pérez Mariño estaba disposto
a presentar unha moción de con-
fianza vinculante. Os nacionalistas
mostrábanlle a súa disposición a
reconsiderar a súa postura. Pero
non se fiaban. Pérez Mariño anun-
ciaba nunha rolda de prensa esa
moción de confianza para o sába-
do próximo. Aínda así, Santiago
Domínguezz Olveira, concelleiro
vigués e membro da nova Execu-
tiva nacionalista, baixou ao despa-
cho do alcalde para comprobar as
formalidades. Alí se atopaba Mari-
ño cos concelleiros Miguel Barros
e María Xosé Porteiro. O alcalde
chamou ao secretario do concello
para ordenar a convocatoria dos
plenos. Un para o 27 e outro para
o 29 de novembro. O primeiro ple-
no para aprobar as taxas fiscais,
onde serían rechazadas e, no se-
gundo que terá lugar a votación
dunha moción de confianza.

Domínguez Olveira chamaba
a Quintana desde o despacho do
alcalde e a seguir Anxo Quintana
comunicábase con Xaime Bello.
Os nacionalistas dábanse por sa-
tisfeitos no referente a Vigo. Era
o que demandara Pérez Castrillo
no último pleno, negándose o al-
calde con rotundidade.

Pero aínda non estaban dis-
postos a apoiar a Moreda como
presidente da Deputación coru-
ñesa. Os nacionalistas exixíron-

lle que asinase a “cláusula de
confianza”, pola que se compro-
metía a dimitir no seu cargo se,
por algunha cuestión rachaba o
pacto de goberno.

Cumprido este trámite, co-
mezaba o pleno. Xaime Bello di-
sipaba todas as
dúbidas xa antes
das votacións se-
gredas. Anuncia-
ba que o BNG
non presentaría
candidatura e que
apoiaría a Fer-
nández Moreda.
As 12:55 comuní-
case a elección de
Moreda como
presidente ao
contar con 16 vo-
tos: nacionalistas
e socialistas. 

P r o d u c i u s e
unha desautoriza-
ción de Pérez
Touriño? Presio-
nou Madrid? Deu
o visto bó Francisco Vázquez
cando ollou que perdía a Deputa-
ción? Son conxeturas que por su-
posto negan os socialistas. Pero o
certo é que se daban as condi-
cións mínimas que o BNG eixía
para votar a prol de Fernández
Moreda como presidente da de-
putación coruñesa.

Dous tensos días

As conversas entre nacionalistas
e socialistas comezaran un día
despois de Anxo Quintana tomar
o relevo de Beiras no BNG. Xa
non asistiría o presidente do
Consello Nacional. Na reunión
apareceu só Anxo Quintana pola
banda nacionalista ante a sorpre-
sa de Emílio Pérez Touriño, o
seu interlocutor, acompañado
por Antón Louro.

O BNG presentoulle ao

PSdG-PSOE unha proposta “pa-
ra restituír os acordos mínimos
rotos unilateralmente polos so-
cialistas”. Demandaba unha
cláusula de confianza, de efectos
retroactivos, pola que os manda-
tarios socialistas e nacionalistas

que chegaran ao
posto gracias ao
pacto, dimitirían
del sempre que se
rachase o acordo.

A outra cláu-
sula que incluían
os nacionalistas
no acordo era que
o alcalde vigués,
Pérez Mariño,
presentase unha
moción de con-
fianza de carácter
vinculante ligada
a subas das taxas
municipais. Os
nacionalistas ta-
mén demandaban
comezar conver-
sas para confor-

mar un goberno conxunto en
Compostela.

Pérez Touriño quedou en es-
tudar estas propostas de Quinta-
na, fixando unha nova reunión
entre ambos para ese mesmo día á
tarde. Nesta reunión os socialistas
presentaron unha contraproposta:
os acordos estableceranse sobre
as bases do acordo marco. Se nun
prazo razonábel de tempo non fo-
se posible chegar a un acordo e
restablecer a confianza en Vigo o
PSdG-PSOE pasará á oposición.
En todo caso o xerente da área de
Urbanismo viguesa será nomeado
polos socialistas.

Non existe acordo entre am-
bas formacións e así o formali-
zan ambos lideres políticos en
sendas roldas de prensa esa mes-
ma tarde. Aínda así, deciden acu-
dir a outra reunión ás nove da
mañá do 26 de novembro.

Pérez Touriño amosa unha
nova redacción do documento
presentado no día anterior, consi-
derado polos nacionalistas “máis
inconcreto e ambíguo aínda”.
Nel piden dous meses de prazo
para arranxar o “problema” de
Vigo no que se comprometen a
poñer da súa banda o necesario
para chegar a un acordo. Senón
exercerían “exclusivamente a súa
responsabilidade”. A posibilida-
de de pasar á oposición quedaba,
deste xeito, máis difusa.

Os nacionalistas reafirmá-
banse na súa proposta e as con-
versas quedaban rotas. Os na-
cionalistas non querían anuncia-
lo oficialmente mentres non se
producise a votación na Deputa-
ción coruñesa, agardando un tra-
sacordo socialista. O mesmo lles
pasaba aos socialistas, que agar-
daban que o BNG non sería quen
de deixar gobernar á dereita.

Francisco Vázquez declaraba
na Coruña que se Beiras pactara
cos socialistas o seu sustituto, An-
xo Quintana tiña que facer tamén
o mesmo. Vázquez afirmaba que
“os nacionalistas votaron o que os
cidadáns demandaban que se vo-
tase”. Pouco importaba que até de
agora rexeitara os pactos entre os
nacionalistas e os socialistas. Hai
dúas semanas, por exemplo, afir-
maba que non lle importaba nada
o que votasen os nacionalistas na
Deputación coruñesa. Ía de farol?
Mudaron as súas circunstancias
políticas? Presionouno Zapatero?

Anxo Quintana, pola súa
banda, declaroulle a A Nosa Te-
rra que se “garantiu o básico e
fundamental, polo que conside-
ramos que se dan as garantias
necesarias para un goberno con-
xunto na Deputación coruñesa”.

Desde o BNG consideran es-
ta negociación como o “primeiro
grande éxito da nova dirección
nacionalista”.♦
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Latexos

Un acordo
agardado
X.L. FRANCO GRANDE

Poucos dubidarán da ne-
cesidade dun acordo en-
tre BNG e PSdeG. Por

suposto que non é fácil, pois
os dous partidos teñen
maneiras moi distintas de ver
a realidade do país, os dous
teñen moi diferentes estilos
de estaren gobernados, os
dous teñen obxectivos moi
diferentes. Para un o país ga-
lego é a súa prioridade, para
o outro éo ocasionalmente.
Un só responde diante de si
mesmo e dos seus electores,
e o outro acostuma facelo
diante de órganos que sempre
están moi lonxe. 

Vexo moi difícil que se
poida chegar a un acordo du-
radeiro entre aqueles dous
partidos, tanto para as
autonómicas como  tamén  a
nivel local, se o PSdeG non
se esixe e se impón un
primeiro paso: unha mínima
seriedade entre os seus e
garantir que non teñamos que
sufrir o espectáculo dun diri-
xente destacado gabando a
política da Xunta, dicindo
vulgaridades de café sobre o
nacionalismo ou o
federalismo, ou
manifestándose en contra da
identidade galega en calquera
das súas manifestacións. ¿Po-
de garantir algo tan sinxelo o
PSdeG?  Por  mínima
credibilidade democrática.

A segunda condición, pa-
ra que haxa un acordo nas
eleccións ó Parlamento de
Galicia, é, naturalmente, che-
gar a este pola aritmética dos
votos, hoxe impensable. Mais
é previsible que, entre os
dous partidos, e para mellor
ocasión, esa aritmética
permita unha opción de
goberno distinta da que
temos dende hai tantos anos.
Pero eses votos non se conse-
guen de calquera maneira: as
dúas formacións terán que
afinar moito a súa política fa-
céndoa máis realista, máis
encaixada no país, máis com-
prensible e tamén menos
estridente –isto último polo
que se refire ós nacionalistas.
Unha política de cousas con-
cretas sempre é unha boa po-
lítica se de verdade queremos
levar ilusión á xente

A terceira condición será
a de ter moi claro, uns e
outros,  algo que deica hoxe
nunca o estivo: que sen
lealdade ó pacto só se serve ó
contrario. A democracia é
pacto. E a lealdade a el é
máis difícil de esixir a quen
está fóra da disciplina do par-
tido. Os exemplos que temos
en Galicia están ben á vista e
dispénsannos de máis
explicacións. Política  que
debe ser revisada, en especial
no tocante a pactos
municipais. .

Ben sei que os problemas
poden ser múltiples. Pero os
apuntados deberan ter entida-
de de principios.♦

O PSOE cumpriu finalmente coas exixencias
dos nacionalistas, malia as direccións non chegar a un acordo

Moreda comprométese a dimitir
se racha o pacto co BNG na Deputación

Salvador F. Moreda na xura do cargo de Presidente da Deputación da Coruña o pasado día 26               VÍCTOR ECHAVE / La Opinión

A evidencia de
que os nacionalistas
ían en serio e
estaban dispostos
a darlle o goberno
provincial
ao PP acendou
as alarmas
do PSOE.



A.E.
O fin da crise municipal vigue-
sa está perto. O 13 de decem-
bro, Vigo terá un novo alcalde.
Ventura Pérez Mariño somete-
rase a unha moción de con-
fianza o 29 de Novembro. Per-
dida a votación, no prazo de
10 días ten que celebrarse o
pleno para elexir a un novo al-
calde. Mariño non pode recun-
car e no BNG afirman que vota-
rán a un concelleiro socialista.

“Non agardabades isto”, espetou-
lle o aínda alcalde vigués, Pérez
Mariño ao seu tenente de alcalde
Lois Pérez Castrillo ao cesar aos
concelleiros nacionalistas nas sú-
as funcións no goberno. Tampou-
co semellaban agardar Pérez Ma-
riño e os seus compañeiros socia-
listas que o BNG era quen de
darlle a Deputación coruñesa ao
PP se Pérez Mariño non presenta-
ba unha moción de confianza
vinculante, xunguida á aproba-
ción das ordenanzas fiscais.

A primeira medida de Mariño
desatou a crise no goberno vigués
e a súa onda expansiva esnaqui-
zou o pacto entre nacionalistas e
socialistas en toda Galiza. Mes e
medio despois óllase unha saída á
crise: Vigo terá un novo alcalde.

Pérez Mariño anunciou o 26
de novembro a súa “decisión
persoal” de presentar unha mo-
ción de confianza vinculante se
non se aproban as ordenanzas
fiscais no pleno a celebrar o 27.
Mariño dá por feito que PP e
BNG van votar en contra. Así as
cousas, convócase un novo pleno

para o 29 no que, de perder de
novo as votacións, Mariño terá
que abandonar a alcaldía.

Ese é o desenlace máis previ-
síbel porque o alcalde non seme-
lla disposto a reconducir un acor-
do co BNG, para que estes apoien
as ordenanzas fiscais e salvar o
seu posto. Tampouco os naciona-
listas semellan dispostos e deixar
que Mariño siga.

No prazo de 10 días, concre-
tamente o 13 de decembro, sába-
do, día de Santa Lucía, terá lugar
a elección dun novo alcalde. 

Os concelleiros socialistas,

solidarizándose co alcalde,
anunciaron que se Mariño perde
a moción de confianza pasarán á
oposición. Pero a pergunta que
se fan moitos socialistas vigue-
ses é se un candidato indepen-
dente, que prescindiu do partido
e levou ao concello á actual crise
merece o sacrificio de abandonar
dunha alcaldía tan emblemática
como a de Vigo. Xa hai algúns
que se puxeron en contacto con
Felipe González, para que, utili-
zando o seu coñecimento de Pé-
rez Mariño, convenza a direc-
ción para que “non faga o par-

vo”, en palabras dun histórico
militante. Tamén algúns dos
apoios foráneos de Pérez Mariño
comezaron a darlle as costas até
o punto de que, se afirma, dimi-
tirá o 26, sen agardar á moción
de confianza.

Quen semellan ter as cousas
máis claras son os nacionalistas.
Pérez Castrillo afirma que o 13
de decembro eles van votar un
concelleiro socialista para alcal-
de. Os nacionalistas están dis-
postos a apoiar os socialistas aín-
da que non se produzan novas
conversas. Consideran que o
obstáculo era Pérez Mariño e
que a súa saída da alcaldía posi-
bilitaría un acordo cos socialistas
nas condicións asinadas no pacto
vixente até hai pouco. 

A quen votarán os socialis-
tas? Farano por Corina Porro
dándolle a alcaldía ao PP? Vota-
rán en branco ou nulo para non
aceder á alcaldía? O anuncio de
renunciar todo o goberno muni-
cipal realizado polos socialistas
podería ser ilegal, segundo al-
gunhas fontes xurídicas. “Porque
unha cousa é marchar o alcalde e
outra dimitir todos”.

Visto o que sucedeu na Depu-
tación da Coruña dezaseis días
son moitos días en política. Até
daquelas poden pasar moitas cou-
sas. Castrillo considera que “a po-
lítica de firmeza dos nacionalis-
tas” levounos a conseguir unha
“grande vitoria”. Moitos naciona-
listas de toda Galiza están ledos
por sacar da alcaldía de Vigo a
“un inimigo do galego”, aínda
que apoien os pactos co PSOE.♦
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Oesquema de fronte é
inaxeitado para a se-
gunda organización

política de Galiza. Esta opi-
nión circulou pola imprensa
na última semana, mais non
é nova. Hai vinte anos, antes
de fundarse o Bloque,
moitos consideraban que o
frentismo non servía, por es-
tar oxidado, fóra de tempo e
de espacio, sendo como era
heredeiro das organizacións
de liberación nacional do
Hemisferio Sur e das frontes
populares dos anos trinta. 

A crítica era moi forte.
Os frentistas éramos tercei-
romundistas e estábamos
mentalmente devorados po-
lo atraso. Á fin íamonos or-
ganizar en Europa como se
organizaran en África. 

O proxecto valeu porque
foi útil. Non convivían
tendencias como nos
partidos politicos, senón
que eran precisamente uns
partidos de baixo perfil pú-
blico os que articulaban o
BNG. Por iso se criou unha
organización singular, nin
especialmente boa nin espe-
cialmente má, que se chama
fronte pero que podería
chamarse doutro xeito. 

Que ocorre agora? Pois
que se fai evidente a necesi-
dade de solidificar o inven-
to. Sendo moi pedestre: non
pode haber un criterio
urbanístico en Cuspedriños
de Riba e outro case oposto
en Cuspedriños de Baixo. A
unha reunión importante
de concellleiros, convocada
pola executiva, teñen que ir
os concelleiros e senón
deben ser sancionados. E
suponse que aos que teñen
que mandar debe
exixírselle que manden, até
a seguinte asemblea.  

Falando de asembleas:
hai unha cultura de debate
cada vez máis estreita. Non
se dicía hai un ano que a
polémica debe ser todo o
dura que faga falta? Pois
entón hai que encaixar e
cando comparan con actua-
cións do PP, hai que aguan-
tar e non saír laiándose co-
mo escolinos. E claro, é
igualmente lexítimo apupar
posteriormente ao que fixo
as comparacións.

Apesar dos insultos
rosas, en poucos lugares é
tan restrita a posibilidade
de facer críticas fortes
como no Estado Español.
Son as formas politicamen-
te correctas e estreñidas,
impostas pola imprensa, a
esquerda mansa e a
admirada Cataluña. 

Tamén sae estreñidísimo
o omnipresente todos e
todas os os e as as, ese puro
tedio lingüístico que o
envolve todo. É imposíbel
expresarse así. É mellor de-
clarar o feminino universal
ou adoptar a solución astu-
riana de les fabes están
dures como les putes
piedres. Por favor! Daban
gañas de dispararche,
Tareixa.♦♦

Heroe ou vilán? Entre cualificati-
vos antagónicos se move dende
hai días o alcalde de Vigo, Ventu-
ra Pérez Mariño. Presentouse ás
eleccións prometendo un radical
cambio de estilo de gobernar e un
xiro copernicano no xeito de xes-
tionar o Concello. Cumpriu. Con-
seguiu, a través de manobras insó-
litas e dunha estudada estratexia
para enxalzar a súa autoridade, re-
sucitar episodios de crispación
que parecían felizmente supera-
dos e levar a administración local
a un estado de parálise que inclu-
so lle permite exclamar ao ex-al-
calde Manuel Pérez aquilo de
“outros virán que bo me farán”.

Pérez Mariño explotou na
campaña electoral a súa imaxe,
nada forzada, de persoa seria e ca-
paz. Artellou un discurso no que
desprezou as promesas e incluso
prescindiu de explicar cales eran
os seus proxectos para Vigo. Asúa
única mensaxe foi a de querer im-
poñer o rigor na vida municipal
mentres proclamaba que ía facer
valer a autoridade da que na súa
opinión carecían os seus anteceso-
res no cargo. Aproveitou a polari-
zación xerada durante a campaña
electoral entre o PP e o PSOE pa-
ra, revestido coa aura de honesti-
dade que o acompaña como xuíz,

seducir un electorado ao que non
satisfacía a petroleada candidatura
da Porro nin o acosado goberno
dun BNG que exhibiu xestión pe-
ro non logrou crear ilusión.

Nos últimos meses, Ventura
non fixo máis que profundizar na
súa estratexia apoiándose en gol-
pes de efecto máis mediáticos ca
reais. O último deses golpes tiña
que ser unha demostración clara
de autoridade que, ao mesmo tem-
po, o axudase a soltar o que para
el sempre foi un incómodo lastre.
A culminación do seu particular
calendario para acceder ao gober-
no absoluto de Vigo era sentar o
BNG nos bancos da oposición e
non vacilou en facelo aínda que
algún compañeiro de viaxe levase

as mans á cabeza sabedor do cal-
vario ao que o seu líder o enviaba.

Tras ese aceno, Ventura con-
verteuse no heroe dos que aínda
lembran con morriña o alcalde
Portanet; dos que seguen vendo no
nacionalismo un inimigo; dos que
arrastrados polo balbordo dos me-
dios culpan os políticos de todos
os males; dos que aínda ollan para
A Coruña con envexa e dos que xa
perderan a esperanza do que o seu
partido volvese reinar en Vigo.

Ventura é un home intelixen-
te e sempre foi consciente de
que, á par de gabanzas, a súa ac-
titude ía xerar igual número de
xenreiras. O alcalde xa non po-
derá borrar a imaxe de vilán para
os que se sentiron enganados;

para os que se ofenden pola súa
teimosa militancia contra o gale-
go; para os que creron que Vigo
podía ser o exemplo da Galicia
post-Fraga; e para os que pensa-
ron que a dereita ficaba por sem-
pre arrombada no oitavo andar
do edificio da praza do Rei.

No momento de escribir estas
liñas aínda resulta pretencioso
prognosticar se Ventura gañará a
súa arriscada aposta persoal. O
que si podo asegurar é que o seu
planificado intento de reinar en Vi-
go preñará de desconfianza duran-
te moito tempo as relacións entre
as forzas da esquerda viguesa, que
a súa particular visión da política é
unha pexa coa que o BNG e o PS-
deG cargarán durante moito tempo
na súa travesía cara a San Caetano
e que ningún estratega do Partido
Popular podía imaxinar un panora-
ma tan alentador como o que o se-
ñor xuíz está a debuxar en Galicia.

Os vigueses están hoxe en día
con Ventura ou contra Ventura. O
alcalde e a súa oposición encargá-
ronse de pechar calquera posición
equidistante, calquera vía inter-
media. No futuro falaremos do
home que cambiou a forma de fa-
cer política en Vigo ou da persoa
derrotada pola súa impaciente
prepotencia e nula flexibilidade.♦

Heroe ou vilán?
XOSÉ MANUEL AÑEL

Pérez Mariño conseguiu o poder grazas á
ansia dunha imaxe rigorosa para a alcal-
día e ás manobras para mandar á oposi-
ción o grupo que o apoiara na investidura.

Vigo

Os nacionalistas votarán un concelleiro socialista

O 13 de decembro
Vigo terá un novo alcalde

Ventura Pérez Mariño.                                                                  PACO VILABARROS



P.C.
Xaime Bello, dende a súa casa
de Ferrol, fixo unha análise
de urxencia para A Nosa Te-
rra. “Ben está o que ben aca-
ba”, dixo referíndose ao aconte-
cido na Deputación da Coruña.

Ben acabou, pero difícil aínda
foi. Ou non?

O acordo estaba suscrito den-
de o 11 de xuño. Polo tanto, ha-
bía vontade política.

Pero pasou o que pasou.
Unha ruptura unilateral dun

acordo de goberno para conce-
llos e a Deputación.

E houbo que restituír a con-
fianza perdida, algo que só foi
posíbel nos últimos minutos.

O BNG puxo unhas cláusulas
que se cumplimentaron nos mi-
nutos de desconto do partido, pe-
ro o caso é que chegamos a un
acordo satisfactorio que nos vai
permitir abrir unha nova etapa
para a organización provincial.

Con que van contribuír?
Saiva nova, xustiza, solida-

riedade e equilibrio interprovin-
cial na aplicación das políticas
económica, social e cultural a
promover dende a Deputación.

Que é o que máis necesita a

Deputación da Coruña?
Un cambio profundo no ce-

nario das políticas de colabora-
ción cos concellos e cos move-
mentos asociativos e sectoriais
do territorio provincial. Mello-
rar a organización e o funciona-
mento da institución para lograr
a eficacia do aparello adminis-
trativo e asegurar o acceso da
poboación aos servicios míni-
mos de competencia municipal.
E todo isto, inserido na defensa
da identidade de Galiza e dos
seus intereses.

Como é a súa “química”
persoal co seu presidente, Sal-
vador Fernández Moreda?

Entre nós tense promovido
unha confianza mutua que espe-
ro que se manteña durante os tres
anos e medio que nos quedan de
goberno provincial. Nestes me-
ses de achegamento persoal, Sal-
vador demostroume a súa predis-
posición e o seu compromiso pa-
ra levar a bo rumbo a misión e o
mandato que nos compete.

Quen gañou no “tour de
force” que protagonizaron
BNG e PSOE?

Gañaron os 94 concellos da
provincia da Coruña. No resto, non
houbo gañadores nin vencidos.♦
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PERFECTO CONDE
Dende o teléfono do seu coche,
camiño de Cerceda, o novo pre-
sidente da Deputación da Co-
ruña falou para A Nosa Terra.

Outra vez na institución pro-
vincial, botábaa vostede de
menos?

Eu diría que me facía ilu-
sión volver a prestar o meu
compromiso coa política pro-
vincial da Coruña, na que hai
moitas cousas por facer.

Como cales?
Instaurar un funcionamento

transparente, equitativo e de
igualdade entre todos os conce-
llos da provincia. Aplicar políti-
cas que non discriminen a nin-
guén polas súas ideas o polas
súas tendencias.

Se lle preguntase polos seus
retos inminentes, que diría?

Que hai que modernizar a
institución que me toca presidir,
facendo dela unha organización
provincial que resposte aos pro-
blemas e ás necesidades de to-
dos os concellos e de todas as
entidades sociais, culturais, pro-
fesionais, empresariais, etcétera.
E que preste especial atención
aos programas, ideas e axudas
que nos podan chegar de Euro-
pa. Na miña anterior etapa na
presidencia da Deputación, a ex-
periencia demostroume que isto
é fundamental. Dende este ponto
de vista, estou convencido de
que imos facer moitas cousas.

Como?
Planificando estratexias e or-

ganizando adecuadamente os re-
cursos provinciais para poñelos
ao servicio dos intereses xerais.

Foille difícil pactar co BNG?
Os pactos puideron ter pro-

blemas en Vigo, que espero e de-
sexo que se resolvan. No tocante
á Deputación da Coruña, non foi
difícil porque entre Xaime Bello
e eu houbo xa antes, e hai agora,
un fácil entendemento. Bello é
un home e un político dialogan-
te, co que estou convencido que
se poden facer moitas cousas e
facelas ben. Non é por presumir,
pero coido que o imos facer moi
ben na Deputación da Coruña.
Isto vai funcionar.

E o de Vigo, como o ve
agora?

A situación vivida en Vigo
afecta ás dúas organizacións
políticas, ao BNG e ao PSOE.
Home, eu agradézolle sincera-
mente a Ventura Pérez Mariño
que tivese o acto de xenerosida-
de que tivo de forma voluntaria
e persoal, porque non foi cousa
do partido.♦

Xaime Bello
Vicepresidente

‘Ben está o que ben acaba’

A.N.T.

Salvador Fernández Moreda
Presidente da Deputación da Coruña

‘Isto vai funcionar’

VÍCTOR ECHAVE / La Opinión
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Hai quen ve con malos ollos iso
de que o alcalde de Santiago es-
tea a gobernar, desde a minoría,

con certa comodidade, a cambio
de permitir que se poñan en mar-
cha iniciativas ou políticas pou-

co socialistas aínda que si moi
populares. Pero tamén hai quen
di que Compostela non pode per-

mitirse crises de goberno ás por-
tas do grande evento xacobeo.
Que o fin, agora máis que nunca,
xustifica os medios.

Non se sabe se en brincadei-
ra ou en serio, non falta quen
asegure que non pode haber
dous sen tres e que, pola mes-
ma, a capital de Galicia logo
pasará de ter dous a ter tres al-
caldes, un por cada grupo muni-
cipal. Daquela, se cadra, tere-
mos a corporación perfecta, coa
posibilidade de execución dun-
ha parte de cada programa elec-
toral. E sen necesidade de bus-
car actores para facer de reis
magos, chegado o momento.

Se a un dos alcaldes non se
lle ocorre onde furar a terra pa-
ra o enésimo aparcadoiro subte-
rráneo, seguro que ó segundo se
lle acende a lámpada na cabeza.
Se cadra mesmo algún dos al-
caldes de Santiago se decata
das interesantes posibilidades
que daría a construción, no ni-
vel menos fondo dos parques
para coches, de pequenos apar-
tamentos para que, dese xeito,
os mozos puidesen emanciparse
e acceder a unha primeira vi-
venda de seu. 

Se as prazas de aparcamento
custan entre quince e dezaoito
mil euros, poderían habilitarse
pequenos apartamentos ou estu-
dos por prezos de, digamos, co-
renta ou cincuenta mil euros,
prezos accesibles mesmo para
soldos reducidos e precarios,
aseguran os optimistas. Ou nin
así? Os pesimistas argumenta-
rán que eses mozos nunca pode-
rían dispor doutros quince mil
euros para mercar, a maiores,
praza de aparcamento. Que terí-
an que contentarse coa bici ou,
como moito, cun patín con mo-
tor eléctrico para os seus des-
prazamentos. Quen o dubida!
Todo non se pode ter!

Eses mozos emancipados
poderían gozar do inmenso pra-
cer de seren propietarios. Debe-
rían pagar o imposto sobre bens
inmobles subterráneos (IBIS),
por suposto, pero non terían re-
cargo na factura aínda que deci-
disen manter desocupado o seu
apartamento-aparcamento para
seguiren comodamente aparca-
dos na casa dos seus pais. Sería
só unha das innumerables vanta-
xes de vivir nunha cidade con
dous (ou tres) alcaldes.♦

Tres alcaldes
XAVIER LÓPEZ

A cidade vive na tensión previa á festa do xubileu. Cada grupo político
coloca o seu líder o máis alto para que faga as veces de alcalde tamén.

Santiago

Ese rapaz ve nun dos poucos informativos dignos
que os cataláns se ofenderon todos cando ese se-
ñor Bono insultou o seu presidente. Todos se ofen-

deron, pois sentíronse insultados; con independencia do
partido ao que pertenza o presidente Pujol, é o seu Pre-
sident. E o rapaz, que é moi novo, pásmase e cavila en
que iso está ben: Está mal que un irresponsábel o insul-
te e está ben que os cataláns o sintan así. 

Se ese rapaz pensa así, dun modo tan limpo, é por-
que aínda non está maleado. Aínda non é coma nós, non
está sumido nunha cultura incívica como a que reina no
noso país. Non digo que sexa culpa nosa, é causa histó-
rica, é claro. É causa histórica que non poidamos reco-
ñecer o noso presidente como tal, como debéramos. Pri-
meiro debera ser unha figura limpa civicamente, debera
encarnar unha certa dignidade política, e iso hoxe non é

así. E despois debera comportarse con decoro, con res-
pecto pola cidadanía e debera educar a sociedade nas
virtudes democráticas. E iso hoxe tampouco é así. 

Lamentabelmente, a democracia non existe entre nós.
Hai eleccións, hai institucións, mais a democracia é ou-
tra cousa, é unha cidadanía e mais unha vida social res-
pectuosa, baseada no diálogo e con autoridades recoñeci-
das polos cidadáns. E por todo
iso non temos democracia. 

Mais iso non debera ale-
grar a ninguén, polo contrario
deberiamos ser conscientes
da nosa miseria pública. E de-
béramos envexar os países
democráticos e axir para un
día sermos unha sociedade
democrática, ou sexa unha
nazón, que non é outra cousa.
O que non deberiamos é caer
no cultivo do incivismo gratuíto, de crer que a nosa mi-
seria é un signo de identidade. Non deberamos pensar
que esta miseria moral e cívica é unha forma específica
“enxebre”, propia de nós, algo a conservar. Un día sai-
remos deste farume todo e teremos unha presidencia na-
cional, alguén que, téndose presentado por algún dos
partidos, é aceptado por todos. E ese será o noso presi-
dente, o da cidadanía galega. 

Debemos ter moi presente a nosa miseria, de onde
vimos e onde estamos aínda. E con nós debérano coñe-
cer os partidos políticos, deberan comprender que o es-
pectáculo da debilidade, da impotencia, da súa inope-
rancia e inutilidade é algo moi moi triste. Temos moi
pouco de que estar orgullosos todos. E debéramos saber
ser autocríticos, debéramos ter envexa dos países dig-

nos e logo merecer ser como
eles. Desde hai un ano hai
moitos cidadáns que saben
isto, se cadra non teñen pala-
bras para dicilo, mais sábeno:
queremos ser un país digno,
como outras sociedades non
tan lonxe de nós, digo Cata-
luña por un dicir. Falta que os
profesionais da administra-
ción e da política teñan a hu-
mildade para aprender o que

moita xente xa aprendeu. Falta a humildade de deixarse
aprender pola xente. 

E se non é así seguirán a pasar os anos, e ese rapaz
tampouco terá o dereito histórico a ter un presidente. Se-
guirá condenado a vivir na miseria dun país sen digni-
dade. A miseria cultural e económica é o acompañamen-
to inmediato a esa falta de dignidade nacional. E se non,
ollen a Cataluña, que é o caso contrario.♦

O Tempo Aberto

A ollada limpa
SUSO DE TORO ‘Un día teremos unha presidencia

nacional, alguén que,
téndose presentado por algún

dos partidos, é aceptado por todos”

Guisa e Napo UXÍA E BRAIS

SON CRIANZAS TERRORISTAS?

Capacidade de emoción
LOIS DIÉGUEZ

Hai momentos en que a emoción, esa capacidade de sentir
dun xeito ou outro ante unha situación determinada, nos pode
xogar malas pasadas. Non eliximos unha persoa para gover-
nar porque nos resulte grata polo rosto ou pola cor da gravata
que leva. Tampouco lle berrramos a un amigo, inimigo, con-
trincante ou adversário, porque nos diga cousas que non nos
gosten. Nen poderemos meter consignas que vaian en contra
dos nosos princípios, programas ou ideas. Nen mudaremos
unha posición consciente –dicemos nós–  pola graza que po-
sua a persoa que defende outra distinta. Mais a emoción, co-
mo ao início destas liñas afirmábamos, ten a forza de impo-
ñer-se, por veces, ao cerebro, á idea firmemente asentada, ao
critério próprio. Cando isto non vai máis aló de un ou unha
mesma, a guerra que pode armar a contradición ai queda, nun
ou nunha mesma. Mais cando a tal emoción abrangue o co-
lectivo, a guerra pode meter-nos no peito mesmo a bomba
atómica. Por iso, se tratamos de asentar ou resolver intereses
colectivos, o mellor será deixar o corazón na casa e viaxar
simplesmente co que nos dite o cerebro. Daquela si que ga-
ñaremos batallas. E venceremos o verdadeiro inimigo.♦

Subliñado

SON CRIANZAS ATERRORIZADAS

Xose A. Sánchez Bugallo, Alcalde de Santiago ao coñecer os resultados das eleccións.                                         PACO VILABARROS



H.V.
O proxecto de porto exterior
da Coruña e as necesidades de
financiamento que comporta
está a servir de argumento ao
concello para proceder a un-
ha recalificación de varios
peiraos e alcanzar volumes de
edificabilidade moi elevados.

Todo é un proxecto de momento,
pero a pretensión declarada do
alcalde Francisco Vázquez é
construír edificios nos peiraos
máis céntricos do concello e co-
as plusvalías financiar a creación
do porto exterior. Isto permitiría-
lle á cidade alonxar perigos co-
mo os petroleiros que recalan pa-
ra fornecer de cru á refinería.

O custe das obras de constru-
ción do porto exterior ascendería
a seiscentos millóns de euros e o
Goberno central pediulle ao con-
cello que contribuíse ao proxecto
cun tercio do presuposto. Esta
cantidade, douscentos millóns de
euros, supera o orzamento anual
da institución. O alcalde nun prin-
cipio comprometera un investi-
mento de oitenta e cinco millóns
de euros, pero finalmente acce-
deu a ofrecer os douscentos mi-
llóns que lle reclamaba o Gober-
no central, aínda que o proxecto
de porto exterior elaborouno a
Consellaría de Política Territorial.

O plan é conseguir eses cartos
cunha recalificación do chan nas
zonas portuarias que van a ser li-
beradas pola creación do porto ex-
terior. O Goberno municipal reali-
zou distintas estimacións sobre o
número de vivendas que se pode-
rán edificar. Aínda que hai contra-
dicións en torno á cantidade, unha
cifra que repite é a de tres mil vi-
vendas, o que lle reportaría ás ar-
cas do concello unha suma de en-
tre oitenta e cinco e douscentos
cincuenta millóns de euros. O al-
calde Francisco Vázquez tamén
informou que o 20% das vivendas
serán de protección oficial –A Co-
ruña é unha das cidades galegas

con menos vivenda protexida, cir-
cunstancia que o PP atribúe ao
propio Paco Vázquez.

Para conseguir aumentar unha
recadación que fi-
nancie o porto ex-
terior, procedeuse
a un incremento
do volume de edi-
ficabilidade pre-
visto inicialmente
no proxecto. Se ao
principio se admi-
tía no informe ofi-
cial unha ratio de
0,4 metros por
metro cadrado,
posteriormente os
técnicos elevaron
a edificabilidade a
0,8 metros. A in-
tervención defini-
tiva do alcalde
convenceu aos
técnicos municipais de que esta
chegase a un metro por metro ca-
drado.

O porto da Coruña é un dos
portos de interese xeral do Esta-
do en Galiza, circunstancia pola
que en distintos sectores cida-

dáns xurdiu a
pregunta de se
non corresponde-
ría ao Goberno
central o finan-
ciamento íntegro
da obra, en lugar
de ter que correr a
cidade con parte
dos gastos me-
diante recalifica-
cións de chan.
Ademais, tradi-
c ionalmente a
xestión do porto
coruñés suponlle
ao Estado unha
constante fonte
de ingresos, xa
q u e  t o d o s  o s

exercicios deita un saldo positivo
no seu balance, defenden algúns
sectores cidadáns. Por todas estas

razóns, o punto de vista destes
grupos reclama que sexa o Esta-
do quen financie o porto exterior
e que os peiraos despexados gra-
zas ao novo porto exterior que-
den como equipamentos públicos
en lugar de vivendas.

Proxecto estratéxico

Outra das cuestións formuladas
durante este proceso procede do
BNG. Este partido pregúntase
por qué se acelerou de tal forma
a recalificación destes terreos.
Desde hai doce anos o Bloque
reclama o porto exterior para A
Coruña, pero non está de acordo
coa celeridade nas recalifica-
cións e moito menos coa edifi-
cación de vivendas. O conce-
lleiro desta forza Mario López
Rico demandou antes que se de-
fina un “proxecto estratéxico do
porto” e que todos os grupos
municipais participen na súa
elaboración. “Cos espazos li-

bres –dixo López Rico–, xa ve-
remos despois qué é o que lle
interesa á cidade”.

A área prevista para esta gran
recalificación ascende a 47 hec-
táreas, o que representa o equi-
valente a todo o barrio histórico
da Pescadaría. Aínda que de mo-
mento non hai proxectos concre-
tos para a edificación de viven-
das, si están en marcha outros de
natureza comercial que inciden
na actividade que xa tiña o porto,
como é o Palacio do Carbón no
peirao do Centenario, un proxec-
to que impulsa a compañía eléc-
trica Unión Fenosa e para o que
o concello xa concedeu licencia
municipal. O custe o edificio é
de dezaoito millóns de euros, o
prazo de execución de vinte me-
ses e o destino final será facilitar
as labores de descarga de carbón
para facelas a cuberto.

Se a pretensión do concello é
que se constrúan varios millei-
ros de vivendas nas zonas des-
pexadas pola actividade portua-
ria –en principio tres mil–, este
obxectivo contrasta cun dato
que puxo de manifesto o propio
concello recentemente. Nos
plans que varios municipios ba-
rallan para conseguir que saia ao
mercado a vivenda baleira, figu-
ra un incremento do Imposto so-
bre Bens Inmobles cando non
estean ocupados os pisos. A Co-
ruña sumouse a estas iniciativas
e informou que hai na cidade
20.000 vivendas baleiras. 

Este dato pon en cuestión as
necesidades de edificación nas
zonas portuarias e revela que
habería dificultades para que to-
dos os proxectos de edificación
saísen adiante, co que tampouco
se conseguirían os cartos nece-
sarios para financiar o tercio do
importe total do porto exterior
que lle correspondería ao conce-
llo. Desta forma, nin sequera
suporía beneficios para as in-
mobiliarias que promoverán os
edificios.♦
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Os lucenses mercamos fóra. Se-
gundo un estudo de Caixa Gali-
cia, as xentes de Lugo, tanto da
capital como da provincia, foxen
tan pronto como teñen un día de
vagar a facer as súas compras a
outras provincias limítrofes. De
facerlles caso aos datos, un 59
por cento desprázase fóra da súa
localidade para adquirir artigos
non perecedoiros.

Deste xeito, os da capital,
marchan facer as súas compras á
Coruña; os da Mariña, á veciña
Asturias, e os da zona sur, a Ou-
rense. Ou sexa, que aquí non se
vende unha vasoira.

Os comerciantes de Lugo,
pola súa banda, andan inventan-
do cousas como centros abertos,
xogos na rúa en determinados dí-
as e outras argalladas para cha-
mar ao consumo sen repararen
nun dato importante que achega

o informe de Caixa Galicia: a
xente de Lugo vai a outros luga-
res porque a oferta é máis ampla
e porque o trato cos clientes e
moito mellor. 

Aí está, polo tanto, o quid da
cuestión. O dos xogos, globos, pa-
llasos e sorteos de bicicletas non
está mal pero o que interesa é que
haxa existencias. E variadas. Cla-

ro que se temos tamén en conta
que Lugo tivo o maior incremento
de prezos de toda España no pasa-
do outubro, é doado comprender
esta fuga de consumidores.

Hai outro dato, ademáis, no
informe da entidade bancaria que
non deixa de sorprender. Os lu-
censes van de compras a outras ci-
dades porque nelas hai xente po-

las rúas, hai máis ambiente. Tan
aburridos resultamos que temos
que marchar para divertirnos? On-
de se mete a xente de Lugo, que
non anda polas rúas? Cecais os
baixos salarios e o mínimo poder
adquisitivo están facendo dos ve-
ciños desta provincia unha xente
desganada e retraída aínda que is-
to xa é fariña doutro costal ou, di-

to doutro xeito, para facer outro
estudo socio-económico.

Os que si mercaron na súa lo-
calidade, e así lles foi, foron os
300 veciños que adquiriron as
súas vivendas en Lodeiro, no
concello de Viveiro, e tópanse
agora cunha sentenza do Tribu-
nal Superior que ordena a súa
demolición por considerar que a
concesión da licenza municipal,
do 1999, cando neste concello
gobernaba o PP, foi contraria a
dereito ao non ir precedida dun
estudo de detalle.

De momento o goberno mu-
nicipal, en coalición de naciona-
listas e socialistas, tratará de ini-
ciar o expediente de legalización
a través da modificación das
Normas Subsidiarias de Planea-
mento. É de supor que o segundo
paso será pedirlles responsabili-
dades aos autores da desfeita.♦

Mercar fóra
ANTÓN GRANDE

Os comerciantes da cidade e das comarcas da provincia achan que
poderán volver atraer os consumidores con imaxinación, cando en
realidade o que precisan é ter as existencias que demanda unha ci-
dadanía que prefire A Coruña ou Ourense para atopar o que procura.

Lugo

A oposición afirma que o financiamento debería corresponder ao Estado

O porto exterior escusa
para recualificar varios peiraos da Coruña

A zona a recalificar é o peirao petroleiro.

A área prevista
para esta
gran recalificación
ascende
a 47 hectáreas,
que representa
o equivalente a todo
o barrio histórico
da Pescadaría.



De nada lle serviu a Francisco
Vázquez a súa “lealtade institu-
cional”, premiada coa Medalla
de Isabel a Católica, entregada
polo mesmo José María Aznar
nun singular acto cheo de espa-
ñolidade. O PP rachaba coa
“lista integradora” anunciada
ao propoñer por
sorpresa, e sen
negocialo antes,
que se apoiase
unha declaración
contra o Plano
Ibarretxe. Final-
mente, Vázquez
ganaba a presi-
dencia da FEMP,
co voto, entre ou-
tros, de CiU e
IU, partidos que
inicialmente con-
sideraran a can-
didatura de Váz-
quez como “unha
provocación”.

A proposta do
PP de supeditar o
apoio a Vázquez
á condena do
Plano Ibarretxe,
decidida por Mariano Raxoi a
última hora, foi definida polos
socialistas, entre eles Vázquez,
como “unha traición”.

O alcalde coruñés, visibel-
mente emocionado, poñía de
manifesto a súa paixón pola de-
fensa da “unidade de España”,
ao tempo que se laiaba, doido,
de que os popularespuxesen en
cuestión o seu patriotismo espa-
ñol. Outros socialistas criticá-
ronlle ao PP a súa utilización
patrimonialista da Constitu-
ción. “De agora en diante –co-

mentaban— é posíbel que en
calquera acto público que se ce-
lebre, mesmo un partido de fút-
bol, seña obrigado xurar lealda-
de á constitución”.

O PP tratou, máis unha vez, de
utilizar a diatriba constitucional e
o plano Ibarretxe para desgastar a

Rodríguez Zapa-
tero e poñer pe-
dras nos acordos
cos nacionalistas
cataláns. Ao tem-
po, os populares
tentaban esvair a
figura de Vázquez
como gran pala-
dín da “unidade
nacional de Espa-
ña”. O PP é coñe-
cedor de que a fi-
gura do alcalde
coruñés pode ser
utilizada polos
baróns do PSOE a
fin de equilibrar a
imaxe dun socia-
lismo que pacta
cos nacionalistas.
Zapatero aceptou
a estratexia de

apoiar a Vázquez a nivel estatal a
cambio de que lle deixasen as
mans libres a Maragall para pactar
en Catalunya.

Pero a estratexia de Bono e
Ibarra parece ir máis alá. Os
dous baróns pretenden que Váz-
quez, superando as actuais in-
compatibilidades, seña candi-
dato a deputado nas próximas
eleccións xerais e se converta
no relevo temporal de Zapatero
como portavoz no Congreso se
este non obtén uns bos resulta-
dos en marzo. 

Vázquez moderou o seu dis-
curso, quizá con vistas a postu-
larse como candidato aceptábel,
tal e como xulgan algúns mem-
bros cataláns do partido. Así, lo-
go de afirmar que “non lle per-
mito a ninguén que me dea lec-
cións de compromiso coa Cons-
titución”, declarou que “tam-
pouco hai que sacralizar a Carta
Magna”. O alcalde coruñés
mostrouse non só “cómodo cos

nacionalistas”, senón tamén
“encantado con ERC” que parti-
cipara no organismo directivo
da FEMP.

Vale a presidencia da FEMP
este xiro? ¿É unha concesión ao
partido por parte de Vázquez an-
te as negociacións catalanas a
cambio do posto de presidente
ou trátase de parte da estratexia
para se converter en lider do
PSOE logo das xerais?♦
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e aparte
XESÚSVEIGA

AXI Asamblea
Nacional do BNG
pasará á historia po-

los cambios aprobados no
liderato da organización
nacionalista. Habitualmen-
te, os líderes dunha forza
política representan o esta-
do de opinión maioritario
existente na mesma e son
fillos –ou fillas– do clima
dominante nese universo
humano organizado. Mais
tamén é certo que os
lideratos incorporan,
algunhas veces, unha desta-
cada dimensión autónoma
da propra persoa que exer-
ce semellante función.

Neste sentido, a recente
Asamblea do BNG foi un
ponto e aparte. A figura de
X.M. Beiras é irrepetíbel.
Por moitas razóns: polo pa-
pel que xogou no franquis-
mo e na transición, polo
sua produción intelectual,
pola súa proxección acadé-
mica, polo “rol”
desenvolvido a partir da
criación do BNG, pola sua
polivalencia como referente
social interxeracional...

As dúas decadas de lide-
rato de Beiras
proporcionan interesantes
experiencias para o presen-
te e o futuro do nacionalis-
mo galego. Algunhas das
súas aportacións como diri-
xente político merecen
figurar no patrimonio
colectivo do BNG. Por
exemplo: a importancia
concedida á reflexión teóri-
ca no deseño dunha prácti-
ca social transformadora e
a percura dunha equilibrio
intelectual entre algunhas
certidumes básicas e o
necesario plantexamento de
interrogantes sobre novos e
vellos problemas que se
suscitan na acción política.
Ou tamén: o acerto demos-
trado na xestión da plurali-
dade frontista a partir da
consideración da mesma
como un sinal identitario
que debe ser preservado
frente a intereses particula-
res ou tentacións
patrimonializadoras. No
activo do labor de X.M.
Beiras deberá anotarse
algo pouco habitual na po-
lítica convencional: ter
demostrado que o liderato
non é sinónimo de
caudillismo. Que o
recoñecimento interno e a
proxección social non
exixen o concurso de prác-
ticas autoritarias nin requi-
ren a vixencia do “culto á
personalidade”.

As pegadas do
pensamento, da práctica e
do talante de Xosé Manuel
Beiras son demasiado den-
sas para resumilas nunhas
poucas lineas. Ademais: co-
mo non estamos ante un
ponto final haberá novas
páxinas do relato colectivo
no que ficarán inseridas as
suas aportacións.♦♦

O BNG solicitou a creación dun-
ha comisión parlamentaria que
investigue a colocación de cáma-
ras de vídeo en dependencias do
Hospital-Fundación de Verín. Na
véspera da iniciativa nacionalis-
ta, o conselleiro de Sanidade ad-
mitira a existencia das cámaras,
pero non que se instalaran co fin
de vixiar os traballadores, senón
para “atopar ladróns”. O princi-
pal responsable do escándalo,
Henrique Isaac Pérez Rivera, de-
mitiu a semana pasada como xe-
rente do centro sanitario. Primei-
ro negou que a demisión fose
consecuencia do descubrimento
das cámaras e despois que tivera
como obxectivo controlar o per-
soal sanitario. 

Así a todo, as evidentes
contradicións de Hernández
Cochón e o seu departamento
nos últimos días levan a pensar
que os motivos da colocación
dos aparellos non eran outros

que o control dos traballadores. 
O conselleiro chegou ao ex-

tremo de xustificar a presenza
das cámaras no feito de que se
tiñan producido roubos, pero
que nunca foran denunciados
ante a policía, aínda que si co-
mentados entre o persoal. Ao
parecer, os roubos producíronse
nalgúns despachos, entre eles
os de xinecoloxía e cirurxía, e

alí foron instaladas as cámaras. 
Para o BNG, a denuncia pú-

blica destes feitos creou alarma
social porque non se sabe o que
pasa e esta circunstancia confi-
gúrase como a “punta do ice-
berg” dun escándalo de maiores
proporcións, que relacionan cun-
ha estratexia de “acoso aos tra-
balladores” por parte da xerencia
do hospital. A explicacións dos

roubos é inconsistente para o
portavoz de Sanidade deste gru-
po, Xosé Francisco Ferreiro,
porque as cámaras estaban insta-
ladas alí desde 1999 e até hai ben
poucos días –pouco despois do
descubrimento de videocámaras
nunha gardaría infantil de
Ames– alí seguían. 

Para Ferreiro, estes feitos de-
mostran a validez das súas críti-
cas cara ás fundacións hospitala-
rias, xa que isto “non acontecería
na rede tradicional do Sergas”. O
parlamentario nacionalista de-
nunciou tamén a posible existen-
cia de “picadas telefónicas” e
mesmo da contratación dun de-
tective privado cos mesmos fins. 

Tamén o PSdeG-PSOE foi
moi crítico no Parlamento gale-
go co descubrimento das cáma-
ras de vídeo. A deputada Laura
Seara relacionou a súa existencia
cunha política de “persecución
sindical” por parte da xerencia.♦

Espionaxe hospitalaria
en Verín 

ABELARDO VÁZQUEZ PITA

Henrique Pérez, xerente do Hospital de Verín,
demitiu ao se descubrir que varias cámaras se-
cretas vixiaban os movementos nesta instalación.

Ourense

Presidirá o municipalismo estatal cos votos de CiU

Francisco Vázquez comeza a carreira para
sustituir a Zapatero, apoiado polos baróns

A.E
Francisco Vázquez conseguiu facerse coa presidencia da Fe-
deración Española de Municipios e Provincias, cos votos de
CiU, despois de que o PP rachase o compromiso de apoialo.
Os baróns socialistas pretenden utilizar o alcalde coruñés co-
mo imaxe socialista da “unidade de España”. Vázquez pode-
ría postularse como candidato, se Zapatero fracasa en marzo.

Francisco Vázquez.                                                                                A. PANARO

Os baróns
pretenden
que Vázquez
seña candidato
a deputado
nas próximas xerais
e se converta
no relevo temporal
de Zapatero
como portavoz
no Congreso



Ano tras ano constátase o au-
mento progresivo do número de
vítimas como consecuencia da
violencia contra as mulleres, até
superar as 500 falecidas nos últi-
mos oito anos só no Estado espa-
ñol e co dato sobre a mesa de que
só no 2003 perderon a vida a
mans dos seus compañeiros un
total de 88, cinco delas galegas.

Cunha situación xeral de vio-
lencia contra as mulleres, desi-
gualdade e violacións dos derei-
tos humanos o pasado martes 25
de novembro sucedéronse en to-
da Galiza mobilizacións en re-
pulsa dos malos tratos.

Vigo, Lugo, Ferrol, Composte-
la, A Coruña, Pontevedra e Ouren-
se foron as cidades que congrega-
ron o maior número de persoas na
súas concentracións, nas que se re-
alizou a lectura de diferentes ma-
nifestos e se celebraron outros ac-
tos complementarios. Centos de
persoas, grupos feministas e repre-
sentantes políticos participaron
nas mobilizacións nas que se mos-
traron faixas alusivas a “lacra so-
cial” e onde se corearon proclamas
esixindo máis protección para as
mulleres vítimas da violencia.

“Eu penso que si neste mun-
do as persoas non se distinguisen
entre home e muller, relixión,
cor de pel ou polos cartos e foran
máis razoábeis e máis abertos vi-
viríamos en paz e respetaríamo-
nos todas as persoas”. Esta era a
reflexión que facía unha nena de
quinto de primaria na Praza
Maior de Ourense no seu acto
central contra os malos tratos.

As principais reivindicacións
que se fixeron centráronse na
erradicación da violencia de xé-
nero pero tamén se contemplou a

mellora da situación da muller
emigrante e as consecuencias da
guerra no sector feminino.

Ao respecto da violencia de
xénero, dende a CIG esíxese “to-
lerancia cero, non só a nivel pe-
nal e xudicial, senón tamén polí-
tico social e cultural. As autori-
dades deben xuntar esforzos,
porque isto non só se soluciona
ditando leis”. Engade ademais
esta central que sen “unha plena
concienciación social non será
posible a desaparición da violen-
cia contra as mulleres”. 

Por outra banda a secretaría da
Muller de CC.OO. denuncia que
“as reformas lexislativas que se
veñen aprobando, en concreto, a
recente Orde de protección das ví-
timas da violencia doméstica, se-
guen sen dar unha saída efectiva a
este problema, porque o desenvol-
vemento das medidas que recollen
está condicionado, en moitos ca-
sos por unha dotación orzamenta-
ria insuficiente ou por unha aplica-
ción ineficaz dos mecanismos pro-
tectores”. Nese sentido o sindicato
demanda “unha lei integral” que
recolla estratexias en todos os ám-
bitos dende a prevención ate a in-
tervención e o incremento de re-
cursos económicos e humanos.
Para a CIG, ademais, a erradica-
ción da violencia de xénero “pasa
polo traballo dende a educación”.

Medidas dos concellos

Coincidindo coa xornada inter-
nacional, a concellaría da Mu-
ller de Vigo lanzou baixo o lema
“Eu non son cómplice” unha
campaña de concienciación
contra a violencia de xénero, co
obxectivo principal de implicar

os vigueses para que rexeiten
esta realidade.

Pola súa parte o alcalde de

Lugo, López Orozco, compro-
meteuse a desenvolver un Plano
de Igualdade de Oportunidades,

para avanzar na eliminación das
desigualdades que aínda afectan
a poboación feminina.♦
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GONZALO

Os manifestantes esixiron protección para as mulleres e a erradicación da violencia

Berro unánime contra os malos tratos

A.N.T.
A Coordinadora Europea da Mar-
cha Mundial das Mulleres esco-
lleu a cidade de Vigo para celebrar
a súa próxima xuntanza o 22 e 23
de maio do vindeiro ano, baixo o
lema Por unha Europa de todas:
diferentes si, desiguais non. A loi-
ta contra a feminización da violen-
cia e da pobreza serán os obxecti-
vos centrais da Marcha que ade-
mais da manifestación inclúe fo-
ros de debate, unha feira feminista
e un concerto en Castrelos.

O 70% da poboación mundial
que vive baixo o limiar da pobre-
za son mulleres. Realizan máis da
metade das horas de traballo pero
só perciben o 10% dos ingresos e
posúen o 1% da riqueza. Son ví-
timas da violencia de xénero e
son violadas sistematicamente
como un acto máis da guerra. 

Como reacción ante a discri-
minación que evidencian as esta-
tísticas que sofre a poboación fe-
minina, a Coordinadora Europea
da Marcha Mundial das Mulleres
convocou para o 22 e 23 de maio
unha mobilización que concen-
trará as mulleres de todo o conti-
nente baixo o lema Por unha Eu-
ropa de todas: diferentes si, desi-
guais non. Con estes novos actos
reivindicativos, a Marcha quere
facerse “ver e ouvir, para propor-
lle aos gobernos e aos membros
da sociedade civil os cambios ne-
cesarios para mellorar as condi-
cións de vida das mulleres” e pa-
ra dar a coñecer as súas propos-
tas “para unha nova Europa”.

Os actos artellaranse en dúas
xornadas que combinarán a rei-
vindicación con aspectos máis
lúdicos. Así, o sábado 22 de
maio está previsto que se abra a
Feira Feminista, na que durante

todo o día se exporán as diferen-
tes expresións ao redor do femi-
nismo e alternativas en cuestións
como a violencia de xénero, a
pobreza, a educación, os dereitos
laborais ou os conflitos bélicos.

Paralelamente organizaranse
dous foros de debate nos que se
manifestará a postura da Marcha
Mundial das Mulleres acerca da
ecoloxía e sobre a creación da fu-
tura Constitución
Europea. Baixo
os títulos Susten-
tabilidade ecoló-
xica: alternativas
feministase Ache-
gas feministas na
orixe da forma-
ción dunha cons-
titución europea
realizaranse dife-
rentes relatorios a
cargo de mulleres
destacadas no pa-
norama internacional. Ao respec-
to da creación do texto europeo,
a voceira do colectivo en Galiza,
Lupe Ces manifesta o rexeita-
mento común ao marco legal que
se está a preparar porque “ex-
clúe, provoca marxinación e crea
unha Europa fechada”. Neste
sentido, en Vigo proporanse fór-
mulas para a construción dunha
“Europa de todas”.

Os actos do sábado conclui-
rán en Castrelos, cun concerto a
cargo de grupos femininos e
que será o preludio da gran ma-
nifestación do domingo que
percorrerá as rúas da cidade.

Despois do éxito acadado nas
mobilizacións do 2000 en Bruxe-
las, con máis de 50.000 partici-
pantes procedentes de máis de
150 países, a organización prevé
que o número de asistentes aos

actos de Vigo aumente porque
“nestes tres últimos anos que le-
va a Marcha funcionando non só
non diminuíron as razóns polas
que cumpría mobilizarse senón
que foron en aumento”, como
explica Lupe Ces. Neste sentido
engade “que cada vez son máis
as mulleres que toman concien-
cia desta situación e vén no femi-
nismo o eido dende o que crear

outras alternati-
vas”.

Vigo foi a ci-
dade escollida
para a próxima
celebración da
M a r c h a  p a r a
“mostrar a so-
lidariedade coas
mulleres galegas
despois da catás-
trofe do Prestige”
e porque “era o
lugar axeitado

para que a Marcha se aproxima-
se e posicionase sobre o tema da
ecoloxía”, como indica Ces.

Carta Mundial das Mulleres

Os actos que terán lugar en Vigo
son o preámbulo das mobiliza-
cións a nivel mundial que se cele-
brarán ao longo do 2004 e que te-
ñen por obxecto a creación da
“Carta Mundial das Mulleres para
a humanidade”, un manifesto glo-
bal onde se recollan as alternati-
vas feministas e que “sirva para
interpelar aos gobernos e as insti-
tucións económicas e políticas e
demandarlles cambios profundos
que erradiquen a pobreza e a vio-
lencia”. A organización da Mar-
cha Mundial das Mulleres ten
previsto presentala en Ruanda o 8
de marzo do 2005.♦

A.N.T.
O pasado martes celebráronse en todo o país concentracións con-
tra os malos tratos ás mulleres con motivo do día mundial contra
a violencia de xénero. Centos de persoas concentráronse nas ci-
dades galegas para expresar a repulsa contra os maltratadores.

Manifestación en Vigo o pasado día 25.    PACO VILABARROS

Vigo agarda a máis de cincuenta mil
mulleres na Marcha Mundial

‘Aumentaron
as razóns
para mobilizarse’,
Lupes Ces
voceira da Marcha



A pesar de que o galego se man-
tén como o idioma maioritario no
país e que o seu coñecemento é
maior que noutras nacións do Es-
tado con lingua propia, como Ca-
talunya, cada vez son menos os
mozos que o utilizan na súa vida
diaria. Un de cada cinco rapaces
asegura non saber escribir nin fa-
lar en galego ao
tempo que se du-
plica o número de
falantes monolin-
gües en castelán
con respecto ao
1991. Estes son
algúns dos datos
que vén de facer
públicos a Mesa
pola Normaliza-
ción Lingüísticaa
raíz do inquérito
realizado no ano
2001 polo Instituto Nacional de
Estatística, en colaboración co
Instituto Galego de Estatística,
sobre o censo de poboación e vi-
vendas, e no que se da conta da
situación que atravesa o galego
con respecto a hai dez anos, es-
pecialmente “grave” no ensino.

En Galiza entran máis rapaces
galegofalantes na escola dos que
saen, segundo asegura o presiden-
te da Mesa pola Normalización
Lingüística,Carlos Callón e enga-
de que conforme aumenta a esco-
larización aumenta a “desgalegui-

zación” porque “o ensino está to-
talmente españolizado”. “O pro-
blema deste descoñecemento e
descenso de falantes, non hai que
buscalo nas aulas de galego, –in-
dica–, senón no escaso ou nulo
uso que se fai no resto das mate-
rias, de modo que se lle da o mes-
mo tratamento que o que pode ter

unha lingua es-
tranxeira”. Neste
sentido tachan de
“especialmente
preocupante e ne-
glixente” a actitu-
de da Administra-
ción educativa  e
de “negativa” a
política lingüísti-
ca que está a de-
senvolver porque
“se frustra o ob-
xectivo de que to-

dos os nenos escolarizados termi-
nen coñecendo por igual as dúas
linguas oficiais”.

Outra das conclusións que
denuncia a Mesaé que nos últi-
mos dez anos dobrouse o número
de castelanfalantes, especialmen-
te nas cidades. Fronte as máis de
150.000 persoas no 91 agora
máis de 300.000 non utilizan
nunca o idioma propio no con-
xunto do país. En contraposición
observase na estatística que au-
mentan lixeiramente os que ase-
guran utilizar sempre o galego

con respecto a hai dez anos. Den-
de a Mesavén como unha nece-
sidade a posta en práctica dunha
“política lingüística decidida pa-
ra recuperar todo o perdido nes-
tes anos nefastos para o galego”.

Segundo a Mesa, as causas
da situación que atravesa actual-
mente o galego, ademais de nun-
ha serie de lóxicas que afectan a
todas as linguas, residen no “in-
cumprimento da lexislación vi-
xente que ampara o noso idio-

ma”. “A pesar de que unha per-
soa queira optar polo galego na
súa vida normal non vai ter posi-
bilidade de desenvolvelo, como
por exemplo se comproba á hora
de escolarizar aos nenos no noso
idioma”. De cumprirse, indica
Carlos Callón, “estaríamos fa-
lando agora mesmo doutra situa-
ción ben diferenciada”. 

Por outra banda, o presidente
da Mesa critica a despreocupa-
ción do goberno galego que “non

analiza os datos que se despren-
den dos estudos lingüísticos que
se levan a cabo dende diferentes
ámbitos e que non xera un deba-
te público a partir desa informa-
ción” o que provoca que “teñan
que ser outros colectivos como a
Mesaos que se vexan na obriga
de desenvolver esa función”. Se-
gundo Callón “o goberno incum-
pre os mesmos decretos que pro-
mulga pola súa falta de vonta-
de”, engade.♦
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Avergoña ter que referir, no comezo do
século XXI, máis de duas décadas despois
de funcionar a institucionalización legal-
governamental da Comunidade Autóno-
ma galega, casos como o que a seguir se
descreberá. Máis unha vez, un galego ve-
se desprezado no exercício dos seus direi-
tos e, en concreto, no direito ao uso da lín-
gua galega na sua própria nación. Por se
non abondasen casos e casos rexistados
na policia, na mesma Administración au-
tonómica, en concellos como o da Coru-
ña, en entidades bancárias..., neste caso
que pasamos a descreber produce-se nun
ámbito e nunha interacción especialmente
sensíbel e personalizada, cal é o ámbito da
saúde e cal é a interacción paciente/perso-
al sanitário. Este paciente, atendido no
Hospital Clínico de Santiago de Compos-
tela, nunha consulta de preoperatório da
cal dependeria a fixación da data definiti-
va da intervención cirúrxica, reclama, no
momento de asinar o documento de auto-
rización para a mesma, que se lle facilite
o impreso en língua galega. Non foi cum-
primentada esta petición e a “solución”
que se lle oferece é a de apresentar unha

queixa perante o servizo de “Atención ao
Paciente” do dito Hospital. Mofa e befa
merece a formulación desta reclamación,
que foi comentada nestes termos: “¿Es
que no entiendes el castellano?”.

O Hospital Clínico, como é sabido, de-
pende do Sergas; o Sergas, da Consellaria
de Sanidade; a Consellaria de Sanidade, da
Xunta de Galiza; a Xunta de Galiza e o seu
Presidente, do Parlamento que investe es-
te e determina a composición de aquela;  o
Parlamento de Galiza, da lexislación
existente; existéncia que está fixada na Lei
Orgánica 1/1981, do 6 de Abril, que vén
sendo o Estatuto de Autonomia de Galiza;
Estatuto de Autonomia de Galiza de que
dimana a Lei 3/1983, de Normalización
Lingüística, complementadas en  todo ca-
so, pola aprobación e a ulterior ratificación
polo Estado español da “Carta Europea
das Línguas Rexionais ou Minoritárias” e
mais pola aprobación, polo Congreso dos
Deputados e polo Parlamento de Galiza,
da Declaración Universal de Direitos Lin-
güísticos. Mais, na verdade, para alén de
toda esta base legal e paralegal que se cita,
ou para aquén de toda a lexislación iuslin-

güística en xeral, existe un direito natural
incontrovertíbel: o direito de os nativos
dun país, no interior dese mesmo país, se
expresaren na sua língua, na língua que
usan individualmente, mesmamente por-
que é a língua que colectivamente se criou,
usou e arrequeceu nese território e nesa
sociedade. Que isto se discuta, que isto
non poda ser exercido como  un direito ba-
silar e elementar, resulta inconcebíbel, non
sendo que demos por bon o incumprimen-
to sistemático dos direitos humanos. ¿Ou é
que se conceden direitos a condición de
que non se exerzan?

No caso que referimos, hai máis unha
particularidade negativa e claramente dis-
criminatória: o paciente reprimido no seu
lexítimo e legal uso do idioma galego po-
de ver demorada, en semanas ou meses, a
realización da intervención cirúrxica que
precisa, co cal, máis unha vez, fica ben
patente que ser galego e exercer de tal lin-
güísticamente está penalizado, non só en
Madrid (Estado español, governo espa-
ñol), non só na Unión Europea, senón ta-
mén, para arredondar a farsa tráxica, na
própria Galiza.

¿Que medidas vai tomar a Consella-
ria de Sanidade para evitar, dunha vez
por todas, que casos como o descrito se
produzan, garantindo que o exercício do
direito a se expresar oralmente e por es-
crito en galego por parte dos pacientes se
poda cumprir?

¿Como xulga a Consellaria de Sanida-
de que se teñan comportamentos racistas
cun paciente, nun centro hospitálairo de-
pendente do Sergas, un paciente que fai
uso oral e escrito da língua galega?

¿Non é o ámbito da saúde pública un
espazo onde se deben respeitar escrupulo-
samente direitos humanos básicos, como
o direito a os pacientes se expresaren na
sua própria língua?

¿Que medidas vai tomar a Consellaria
de Sanidade para protexer os direitos dos
pacientes e para penalizar as condutas dos
que os agreden e impeden?

¿Que medidas vai adoptar a Xunta de
Galiza  para garantir que se cumpran, nos
centros e servizos que dela dependen, os
preceitos legais que a própria Xunta de
Galiza promulgou, no tocante á normali-
zación da língua galega?♦

Falar e escreber galego custa caro
Mª PILAR GARCIA NEGRO

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Nº 1.106 ● Do 27 de novembro ao 3 de decembro de 2003 ● Ano XXVI

O 20% da mocidade é analfabeta en galego

No ensino entran máis galegofalantes dos que saen
A.N.T.

Un de cada cinco mozos é analfabeto funcional en galego. Es-
ta é un das conclusións que se tiran do inquérito que elabo-
rou o Instituto Nacional de Estatística sobre o coñecemento e
uso da lingua, que vén de facer públicas a Mesa da Normali-
zación Lingüística.Destaca ademais o desfase entre os gale-
gofalantes e a falta de garantías para exercer ese dereito lin-
güístico. AMesave as causas desta situación no “incumprimen-
to da lexislación vixente, pola falta de vontade do goberno”.

A Mesa acusa á Xunta de non querer, na práctica, que o galego avance.                                                            PACO VILABARROS

O número
de castelanfalantes
exclusivos
duplicouse
en dez anos.



A Consellaría de Pesca primeiro
foi detonante do conflito entre
por unha banda as confrarías de
Arousa, Pontevedra e Vigo e po-
la outra as depuradoras e despois
tivo que encargarse de soluciona-
lo sentando ás partes a negociar.
As inspeccións sobre tallas reali-
zadas nas depuradoras puxeron a
estas últimas en pé de guerra e
provocaron que desde o doce de
novembro deixasen de aceptar
molusco procedente das lonxas
por considerar que as inspeccións
tiñan que centrarse nestas últimas
e non nas depuradoras.

A Administración pesqueira
galega sostiña que as inspeccións
tanto afectaban ás depuradoras
como ás lonxas ou aos comercia-
lizadores. É máis, os datos que da-
ba puñan de manifesto que a polí-
tica inspectora facía moito máis
fincapé nas lonxas que nas depu-
radoras. Ademais, para convencer
a estas últimas, chegou a ofrecer-
lles renunciar ás sancións se o mo-
lusco con tallas inferiores ás le-
gais non chegaba ao dez por cen-
to e se as depuradoras colabora-
ban coa Consellaría denunciando
motu proprio esta irregularidade.

As emendas da Consellaría
non abondaban para convencer
ao sector depurador nin comer-
cializador, de modo que tivo
que chegar a ameazar con medi-
das máis tallantes se continuaba
o “boicot das depuradoras aos
produtores”. Pesca manifestou a

súa disposición a pór en coñece-
mento do Tribunal de Defensa
da Competencia esta situación
por se “esta conduta puidese in-
frinxir a Lei da Competencia”,
xa que entendía que o proceder
as depuradoras estaba prohibido
e ademais estas aproveitaban a
súa posición fronte a uns produ-
tores que se ven na obriga de
entregar o molusco ás depura-
doras como medida sanitaria
que por lei non poden eludir.
Tratábase, segundo a Consella-
ría, de evitar “a presión ilícita e
abusiva das depuradoras”.

As ameazas de pouco servi-
ron e a Consellaría tivo que reco-
rrer á negociación para solucio-
nar o conflito que xerara, de mo-
do que o xoves vinte de novem-
bro mantivo unha reunión na que
participaron depuradores, co-
mercializadores e confrarías e na
que se chegou a un principio de
acordo entre as partes. Este com-
promiso consiste en que as con-
frarías establecerán maiores con-
trois nas lonxas para que non se
proceda á poxa de marisco con
tallas inferiores ás legais, de for-
ma que nas inspeccións da Con-
sellaría ás depuradoras non se
atopen co problema da sanción e
requisado de moluscos inmatu-
ros. Ao tempo, a Consellaría
mantivo a súa promesa de flexi-
bilidade no control das tallas nas
depuradoras sempre e cando o
marisco de tamaño inferior ao le-

gal non sobrepase o dez por cen-
to e as propias depuradoras cola-
boren coa Administración  avi-
sando desta situación.

Veda da centola

Aínda así, as diferencias no sector
continúan a existir, aínda que as
razóns teñen que ver co prezo do
marisco, pero non dos moluscos,
senón das centolas. As afectadas
son tanto as confrarías do norte
como as do sur e, neste caso, a

Consellaría tamén aparece sinala-
da como causante dos problemas,
xa que nas confrarías considérase
que o baixo prezo da centola dé-
bese á data de abertura da veda.

Habitualmente, a veda da
centola levántase o un de no-
vembro pero este ano aconteceu
o 24 de novembro –inicialmente
Pesca pretendía permitir as cap-
turas o un de decembro pero
adiantou a data unha semana an-
te a presión das confrarías. Se-
gundo estas últimas, a abertura

o un de novembro permite que
se alcancen prezos máis eleva-
dos a estas alturas. Así, ao non
alcanzar nalgúns casos os pre-
zos mínimos fixados nas poxas,
os propietarios do marisco pre-
feriron devolvelo á mar que
malvendelo. De todos xeito,
agárdase unha recuperación dos
prezos con vistas ao Nadal, ao
tempo que se considera que as
capturas serán elevadas a pesar
dos efectos da marea negra pro-
vocada polo Prestige.♦
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Un principio de acordo rematou co conflito polo tamaño do molusco

As inspeccións de Pesca
enfrontan lonxas e depuradoras de marisco

As depuradoras reclaman que as inspeccións na procura de moluscos con talla ilegal sexan nas lonxas.                                        A.N.T.

A.N.T.
As inspeccións da Consellaría de Pesca para controlar o
furtivismo e as tallas de moluscos inadecuadas derivaron
nun enfrontamento entre confrarías e depuradoras que só
se solucionou cunha nova intervención da Administración.

RUBÉN VALVERDE
O 28 de novembro terá lugar a
manifestación en “defensa da Ría
de Pontevedra”. O obxectivo dos
manifestantes é protestar contra
os planos de ENCE, que pretende
instalar unha fábrica de papel tisú
a carón da actual factoría de pas-
ta. Os grupos municipais do BNG
e PSOE apoian a concentración e
alegan que a instalación da planta
“frearía o desenvolvemento da ci-
dade”. A Plataforma para a De-
fensa da Ría recadou máis de
25.000 sinaturas de apoio. 

Cando se privatizou ENCE,
acordouse que a factoría perma-
necese nas actuais instalacións
de Lourizán até o 2018. Nese
prazo, a empresa debía ir bus-
cando outra ubicación para a fá-
brica de pasta. Cómpre lembrar
que tras a marcha de Tafisa de
Pontevedra, ENCE é a única em-
presa altamente contaminante
que existe na Ría. A continuida-
de da mesma choca cos planos
dos concellos de Pontevedra,
Marín e Poio que pretenden re-

cuperar o entorno e convertelo
nun enclave turístico semellante
ao resto das Rías baixas.

O acordo asinado con ENCEpa-
ra que marchase no 2018 enmar-
couse dentro da Lei de Costas. A
construción dunha nova factoría
vulneraría devandita Lei. Sen em-
bargo, a Xunta pretende modificar
a liña costeira en Lourizán para
que a nova planta non teña que
acollerse á normativa medioam-
biental. Deste xeito, a empresa afo-
rraría custes de transporte e de lo-
xística ao ter a fábrica de pasta e a
de papel xuntas. Confirmaríase así
que o obxectivo da empresa nunca
foi o de abandonar a Ría ponteve-
dresa no 2018, senón que buscaría
perpetuarse. Co mal engadido, si-
nalan os promotores da protesta, de
que a empresa de tisú é tres veces
máis contaminante que a de pasta. 

Coa modificación da liña
costeira Xunta e empresa tratan
de evitar que o Concello de Pon-
tevedra negue a licencia de cons-
trucción. Non obstante, os tres
concellos implicados directa-

mente –Pontevedra, Marín e
Poio– teñen previsto emprender
medidas legais. Celulosas xa foi
condenada por delicto ecolóxico
hai un ano. Nestes momentos é o

maior atranco para reorientar
economicamente cara o sector
turístico e o marisqueiro a tercei-
ra ría máis grande do país. 

A manifestación sairá da pra-

za da Ferrería ás oito da tarde.
Percorrerá as principais rúas da
cidade e rematará na praza de
España, fonte á subdelegación
do Goberno. A marcha terá como
algúns dos seus lemas “Papeleira
si, pero non aí” ou “ENCE e o PP
destrúen o noso futuro”.

Comité de empresa

Malia que a CIG a nivel nacional
e comarcal apoian a manifesta-
ción, o Comité de empresa de
ENCE, dirixido polo sindicato na-
cionalista, oponse. Para os repre-
sentantes da empresa, ENCE crea-
rá numerosos postos de traballo.
Para os sindicatos e tamén para o
BNG e o PSOE, “Celulosas des-
trúe máis postos dos que crea”. O
grupo municipal do PP non se
pronuncia. O alcalde de Ponteve-
dra, do BNG, explica que “existe
un acordo a nivel estatal entre
ENCE e o Goberno, polo cal o PP
municipal non podería facer nada
aínda que estivese en contra da
fábrica de papel”.♦

A concentración terá lugar o 28 de novembro

Pontevedra e comarca contra a expansión de ENCE

Marcha contra Celulosas celebrada o 15 de Xuño de 2003.               PACO VILABARROS



CÉSAR LORENZO GIL
“Aindependencia é unha meta fi-
nal, non unha prioridade”, di o
ideario de Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC). O seu radi-
calismo baséase nun pragmático
modelo de emancipación econó-
mica e a defensa das conquistas
sociais do Estado do benestar.

José María Aznar, sen deixar
descansar o ideario do PNV, cri-
tica duramente a ERC. O presi-
dente do goberno ataca o partido
que lidera Josep Lluís Carod por
“independentista e radical”. En
realidade, estes adxectivos caen
en peto furado ao falar do parti-
do catalanista e poñen en eviden-
cia o anceio de criminalizar to-
das as ideas que non comparten a
visión do PP de España.

ERC nunca foi marxista. Nos
anos 30, cando os seus dirixentes

ocuparon a presidencia da Gene-
ralitat até o final da Guerra do
1936 recibía bastantes críticas das

organizacións obreiras. Hoxen-
día, logo de dúas décadas onde ti-
ña máis importancia a identidade

e os símbolos –como a bandeira
estelada, copiada da cubana, que
simboliza o independentismo–, o
liderato de Carod conduciu o par-
tido a unha liña rigorosa e prag-
mática que consegue tantos éxitos
en zonas moi politizadas baixo o
paraguas catalanista como en ba-
rrios de emigrantes andaluces ou
extremeños en Badalona ou L’-
Hospitalet de Llobregat.

As liñas de ERC son claras e o
seu aumento electoral non contou
con ningunha trampa electoralis-
ta. O seu compromiso é socialde-
mócrata e integrador. A través
dunha imaxe moderna, moi influí-
da polas tendencias de deseño e
publicidade da corrente de ideas
de Catalunya, esta forza creou un
estenso programa de goberno que
centra a súa atención nas políticas
económicas e sociais.

A súa tese é que o actual sis-

tema de financiamento fai máis
pobres os cataláns e esixe que o
reparto sexa máis coherente co
papel económico do país medi-
terráneo no estado. Mais a súa
mensaxe non é insolidaria ou
cobizosa. ERC cre no reparto
das riquezas e nas bondades da
autonomía económica e laboral
para lograr a integración dos
“novos cataláns”.

Consciente do medo do PP ao
seu camiño de transparencia de-
mocrática e liña plurinacional pa-
ra España, Carod admite que que-
re estar nun goberno de progreso
en Madrid. Non é un paso inédi-
to. É algo xa asumido por ERC
desde a súa fundación. Tampouco
teñen medo á “contaminación”
con outras forzas. Hai que lem-
brar que Josep Piqué pasou por
Esquerra no seu camiño do comu-
nismo ao centro reformista. ♦
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Xa se sabe que en Madrid todo o
que concerne a Catalunya intere-
sa moito. Ademais dos enfronta-
mentos Madrid-Barça, sempre
chamativos e perigosos, a políti-
ca catalá dá que falar abondo na
capital do Estado. E, nestes mo-
mentos non se fala de outra cou-
sa. Lidos os resultados electorais
xa temos as ladaíñas conseguin-
tes. Que se hai máis nacionalis-
mo, que se hai máis esquerda,
que os partidos “nacionais” están
vellos e a xente nova ou máis loi-
tadora foxe correndo cara a no-
vas a máis arriscadas formacións.
As sondaxes de onte sinalan que
Esquerra Republicana terá grupo
parlamentario propio en Madrid
despois de marzo. O deputado
Puigcercós agora acochado no
grupo Mixto vai ter familia. Se-
guro que os do BNG soñan co
mesmo. Pero non con invadir te-

rreo alleo. Os centralistas de reli-
xión estan nerviosos, moi nervio-
sos, e non é para menos. E adí-
canse a zorregar no lombo de
PSOE que ten moitas razóns para
que lle zorreguen, visto o visto.
Pero a procesión vai por dentro.
A moitos persoeiros de Madrid
aparéceselles pola noite a pantas-
ma de Carod Rovira, mesmo coa
face de cabezudo que usaba o seu

partido na campaña electoral e
escoitan voces que din: “O plano
Ibarretxe é un acto de valentía e
coraxe política”. “Se non nos
queren en España, que facemos
dentro dela?”. E cousas así.

Hai quen xa está pedindo os
sales e facendo esconxuros porque
ve achegarse a República. E aquí,
nestes transos é cando se ve o talle
dos políticos. Cando hai que ter-

mar, ir a modo, para circular polo
labirinto resultante da vontade das
furnas e, ademáis de circular, ne-
gociar, acordar, –ao mellor con al-
gún trasacordo–, hai que deixar
amañada a cousa para que a maio-
ría de goberno que se forme poida
levar a cabo o programa pactado e
os cidadáns perciban que os políti-
cos fan o seu traballo que é xusta-
mente ese: gobernar, resolver os

problemas dos cidadáns, elevar o
seu nivel de vida, o seu autogober-
no, a súa liberdade, a calidade da
súa democracia e dos seus servi-
zos básicos. De momento, gober-
ne quen goberne, aí vén a primei-
ra reforma –parece que en profun-
didade– dun Estatuto de Autono-
mía agora que a Constitución
cumpre 25 anos. E virá co seny
catalán. E apoiado polo 80 por
cento das forzas políticas que é
tanto como dicir do pobo catalán.
Así que a repasar a historia: Es-
querra Republicana nun goberno
de Madrid, por que non? Reforma
de estatutos e da Constitución, por
que non? Debate político, mapa
plural, política de verdade, con
maiúscula. Porque o de agora é
moi fácil. Seguir a Bush, mandar
sen que nos chisten. Maioría abso-
luta. Boca pechada. E a fumarse
un puro. Así calquera.♦

Mirando a Catalunya
MANUEL LOMBAO

O ascenso de ERC preocupa na capital. Hai quen ve xa a
chegada da república. Carod parece máis ben disposto a
ofrecer os seus votos á construción dunha España plural.

Madrid

Carod prefire o Estado do benestar e a emancipación económica á identidade

O independentismo práctico de Esquerra

Hai algunhas semanas, contaba-
mos nestas mesmas páxinas o
episodio da expulsión dun parla-
mentario na Cámara vasca, Car-
los Iturgaiz, presidente do PP de
Euskadi, por facer unhas gravísi-
mas acusacións contra un conse-
lleiro do goberno vasco, co agra-
vante de que non estaba no uso
da palabra. Iturgaiz non tivo
atrancos en presentarse como ví-
tima daquilo. Pero o do xoves, 20
de novembro en Gasteiz foi algo
inédito. Imos co relato dos feitos.
Votábase no Parlamento unha
moción a prol dun marco vasco
de relacións laborais, algo que
apoiaban os partidos do goberno
e os representantes de Sozialista
Abertzaleak. Como vén sendo
habitual, Jaime Mayor Oreja es-
taba ausente. Carlos Iturgaiz ocu-
pa o escano inmediato ao de Ma-
yor Oreja. Na votación, Iturgaiz
preme o botón seu de votación, e
estira a man para calcar tamén o
de Mayor. Repítese a votación, e
Iturgaiz volve votar cos dous bra-
zos. Na tercera emenda, o depu-
tado vota de novo a dúas mans. 

Iturgaiz foi inxenuo. A Cáma-
ra vasca ten un espazo reducido,

onde todo se ve a curta distancia.
Ademais, é un Parlamento que
sempre ten tanta atención mediá-
tica, que xamais faltan os obxeti-
vos das cámaras de televisión. E
Iturgaiz foi collido in fraganti. As
imaxes de televisión deixan ben
ás claras que votou tres veces por
alguén que estaba ausente. O pre-
sidente do Parlamento, Juan Ma-
ría Atutxa sorprendeuno, e agora
estúdanse posíbeis sancións, algo
que non é doado porque o regula-
mento nin sequera contempla un-
ha falta dese tipo. Cando a alguén
o collen copiando nun exame, ha-
bitualmente queda suspenso nesa
materia. Non sabemos cal é casti-
go que merece isto, o que si que-

da claro é que clase de político é
Iturgaiz. Fai algunhas semanas,
os lectores lembrarán que eu de-
nominaba cada sesión parlamen-
taria en Gasteiz como un show.
Do showe do enfrontamento per-
soal, pasamos agora á fraude nun-
ha votación.

E cando as cámaras demos-
tran a trampa feita, Leopoldo Ba-
rreda, voceiro do PP di o seguin-
te: “Iturgaiz activou por erro o
mecanismo de Mayor Oreja sen
ningún intención. Seguramente
foi sen querer que lle deu ao bo-
tón. Atutxa está a actuar de xeito
desprezábel”. O parlamentario
decidiu pedir perdón o martes,
cinco días despois. 

Abertzales en tensión

Esta pasada fin de semana Eusko
Alkartasuna (EA) celebrou o seu
congreso, no que Begoña Errazti
saiu reelixida como presidenta,
non sen dificultades. O abertza-
lismo está nunha encrucillada. A
esquerda, nucleada en torno a
Batasuna, precisa unha fonda re-
visión tras a súa ilegalización, xa
que ten que asumir que a súa sa-
ída da vida institucional non cau-
sou ningún tremor, tal e como
agardaba. EA está partido pola
metade. Só a figura do ex lehen-
dakari Carlos Garaikoetxea lo-
grou que Errazti siga á fronte,
tras o xurdimento dunha lista de

críticos que englobaba varias ca-
ras recoñecidas (Gorka Knörr,
Anjeles Iztueta, Sabin Intxaurra-
ga, Iñaki Galdos). As diferenzas
non eran tanto políticas como
desconfianzas persoais, moito
máis difíciles de limar. E, por úl-
timo, o PNV está inmerso no
proceso de sucesión de Xabier
Arzalluz. Josu Jon Imaz é o fa-
vorito frente a Joseba Egibar, xa
que conta co apoio das executi-
vas de Biscaia e Guipúscoa, pero
non está gañando tantas vota-
cións como se esperaba. O pro-
pio Arzalluz anunciou o seu voto
por Egibar. Son as dúas tenden-
cias históricas do PNV: a posibi-
lista e a soberanista.

Parece claro que só a ofensi-
va xudicial, política, mediática
e social que vén desde a Mon-
cloa, do PP e máis dun PSOE
incapaz de saír do seguidismo, é
capaz de manter a cohesión nes-
tas forzas. O seguinte paso nesa
ofensiva antinacionalista vai ser
a máis que probábel admisión a
trámite por parte do Tribunal
Constitucional do recurso do
goberno central contra o Plano
Ibarretxe.♦

A longa man de Iturgaiz
DANI ÁLVAREZ

O Parlamento do País Vasco viviu un episodio inaudito
nunha cámara democrática, un parlamentario votou por
si propio e por un compañeiro ausente até por tres veces.

Bilbao

Carod, dereita, celebra os resultados das eleccións catalás a carón de Pere Esteve.



Por que dá tanto medo ERC en
Madrid?

Coido que é porque ERC é
un partido netamente soberanista
que ten unicamente como instru-
mentos os argumentos pacíficos
e políticos. Non temos relación
con elementos violentos e por
iso se nos considera tan incómo-
dos, porque non atopan as armas
para combaternos.

Fóra de Cataluña descoñé-
cese o ideario de ERC. Pode
explicalo?

Somos un partido de máis de
72 anos de historia de esquerda
democrática. Estamos moi enrai-
zados na cultura nacional catala-
na e definímonos como unha or-
ganización libertaria, anticlerical
e contraria aos partidos de plani-
ficación central e autoritaria. Te-
mos como obxetivo a autodeter-
minación de Cataluña.

Como están as negociacións
para elixir President?

A nosa proposta é acadar un
goberno de unidade nacional
porque consideramos que os vin-
deiros catro anos serán funda-
mentais para Cataluña. Nesta le-
xislatura terán que abordarse te-

mas de carácter nacional como a
reforma do Estatut. Esta non se
pode levar a cabo sen acadar un
amplo consenso entre as distin-
tas forzas catalanistas. No Go-
berno de unidade nacional estarí-
an CiU, PSC, ERC e ICV. 

E se non se consigue chegar
a un acordo?

Entón somos partidarios dun
pacto a favor de Cataluña. Con-
sistiría en que entrasemos ou non
no Gobern, somos partidarios de
chegar a un acordo coa oposi-
ción para poder defender en Ma-
drid a reforma do estatutou o
cambio no modelo de financia-
mento. 

Que suporía pactar con
CiU e que suporía pactar co
PSC en caso de non chegar a
un acordo de “concentración
nacional”?

Non se trata de que suporá
pactar con uns ou con outros, nin
de a que teremos que renunciar
para facelo. Trátase de que esta-
mos nun panorama totalmente
distinto ao que tivemos até ago-
ra. De entrada os nosos votos
dannos unha autoridade que an-
tes non tiñamos. A nosa presen-

cia institucional vai se importan-
te. E, sobre todo, ninguén ten
maioría absoluta, nin posibilida-
de de gobernar en solitario. O
Presidentterá que saír obrigato-
riamente da vontade de máis dun
partido. Convertémonos nun ins-
trumento básico para os vindei-
ros catro anos.

Tras as eleccións munici-
pais comentaba neste sema-
nario que non renunciaba a
ser President. Mantén esta
postura?

Será complicado ser Presi-
dent. Nestas negociacións esta-
mos pedíndolle a CiU e PSC que
non poñan como condición in-
dispensábel dirixir a Generalitat.
Nese contexto non é lóxico que
nos o esixamos. Non importa
tanto quen sexa o vindeiro Presi-
dent catalán, como ver que quere
facer ese próximo President.
Pensamos que detrás da persoa
que ocupe o cargo ten que haber
un proxecto serio para o país. 

Pensa que excluíndo o PP
de entrada van ser capaces de
sacar adiante a reforma do Es-
tatuto en Madrid?

Por iso é importante consti-

tuír un goberno multipartidista.
Un goberno no que só participen
dous partidos ou se exclúa o
maioritario será máis feble á ho-
ra de negociar en Madrid. E ta-
mén esa é a razón de que como
segunda opción propoñemos un
pacto suprapartidista co cal che-
gar a un acordo coa oposición
catalanista e democrática. Está
claro que o PP se vai opoñer de
todas a todas, por iso temos que
ir unidos a Madrid.

Despois dos resultados co-
meza a falarse de segunda
transición en Cataluña. En que
consiste?

En primeiro lugar, o Presi-
dent non vai ser o mesmo. De
entrada isto vai producir un
cambio importante. Os protago-
nistas da política xa non serán
nin CiU a nivel nacional, nin
PSC a nivel municipal. Hai que
contar connosco e tamén co PP e
con ICV. E o máis importante
será que os obxetivos van mu-
dar. Teñen que ser máis ambicio-
sos e afondar no autogoberno.
Isto terá que reflectirse no cam-
bio do modelo de financiamen-
to, nunha maior autoidentifica-

ción, a presencia institucional en
organismos internacionais como
a Unión Europea ou a ONU, a
participación de seleccións de-
portivas propias, etc.

Cando fala de cambio no
modelo de financiamento pre-
tenden un modelo semellante o
de Euskadi?

Sen dúbida. Nestes momen-
tos existe unha gran diferencia
entre o que os cataláns pagamos
en impostos e o que o Estado es-
pañol reinviste no país. Esta é a
principal barreira para o avance
da nosa sociedade. Penso que é
mellor ter un bo sistema de fi-
nanciamento que un bo Estatut,
porque un Estatutsen cartos non
é útil. A partir da modificación
do modelo de financiamento po-
demos falar de todo o demais.

Baséase nisto a súa frase de
que algúns cataláns teñen pa-
tria pero todos teñen carteira?

Algúns temos lingua e cultu-
ra catalana, pero todos temos pe-
to. Penso que isto é o realmente
importante. En política cómpre
buscar os espacios comúns. O di-
ñeiro é un elemento básico da
cultura e da sociedade catalana.
Cataluña non é o país da lingua e
a cultura catalana. Sobre todo ten
que ser o país do benestar, da
educación, da integración nas
novas tecnoloxías, da mellora
das infraestruturas, etc.

Nese modelo debe ser fun-
damental o papel dos empre-
sarios.

É primordial. Raxoi fraca-
sou na súa ofensiva de que os
empresarios illasen a ERC,
igual que o fixo Aznar o atacar a
un partido de tanta tradición de-
mocrática. Aquí existen uns
poucos empresarios que se fixe-
ron fortes en col do poder. Pero
a inmensa maioría son empresa-
rios emprendedores e que están
na vangarda do Estado. A nosa
relación con este tipo de empre-
sariado é excelente. Especial-
mente coa pequena e mediana
empresa. Temos moitos afilia-
dos deste sector.

Que cambios introduciría
ERC con respecto o feito du-
rante 21 anos por Pujol?

Sobre todo cambios en polí-
tica social. Somos partidarios de
pagarlle suplementos aos pen-
sionistas. Poriamos en práctica
políticas de equilibrio territo-
rial, oporiámonos enerxicamen-
te ao transvase do Ebro, moder-
nizariamos as estruturas institu-
cionais do país e sobre todo,
apostariamos por un sistema
educativo público. Ademais, so-
mos partidarios de achegarlle á
xente a Generalitat e de facer
máis transparente a relación en-
tre a administración e as empre-
sas privadas.

Con estes resultados aspi-
ran a obter un grupo propio en
Madrid?

Esa é a nosa maior ilusión.
Estamos seguros que imos ter re-
presentación plural. Na actuali-
dade só dispoñemos de un depu-
tado. Obter grupo parlamentario
sería a confirmación da madurez
e da maioría de idade de Catalu-
ña, posto que teríamos en Ma-
drid unha representación distinta
á converxente. A nosa voz é dis-
tinta a deles e polo tanto introdu-
ciriamos todo aquilo que durante
moitos anos CiU non dixo e moi-
to menos o PSOE, que até agora
non se lembrou de Cataluña.♦
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Josep Lluís Carod-Rovira
‘É máis importante un bo financiamento

que modificar o Estatut’
RUBÉN VALVERDE ALONSO

Nestes momentos é o home máis desexado en Cataluña e un dos máis temidos en Madrid. Carod-
Rovira transmite a imaxe dun político feliz. O seu partido aumentou 11 escanos no Parlament–ten
23– e vai ser a chave do vindeiro goberno catalán. A súa aposta é por un goberno de concen-
tración nacional ou o que el define como un pacto de “todos contra o lume”, sendo o lume o PP. 



CÉSAR LORENZO GIL
O 28 de decembro, Serbia
volverá ter eleccións, pouco
máis dun mes despois de que
se anulasen as últimas, mais
neste caso serán parlamenta-
rias. A coalición gobernante
anunciou a súa disolución, in-
capaz de interpretar os dese-
xos dunha cidadanía apartada
á forza da toma de decisións.

Dragoljiub Micunovic, líder da
coalición Oposición Democráti-
ca de Serbia (ODS), anunciou a
disolución deste grupo pouco
tempo despois do seu fracaso
nos enésimos comicios serbios
que deberon anularse por falta
de quorum. A situación desta
coalición era precaria nos últi-
mos tempos, a pesar de contro-
lar o Parlamento. Unha vez di-
solta esta cámara, que se reno-
vará o mes que vén, os partidos
constituíntes preferiron buscar o
seu propio xeito de alcanzar a
confianza cidadá.

A ODS é o partido do presi-
dente federal de Serbia e Mon-
tenegro, Vojislav Kostunica e
contou co respaldo deste e mais
dos fondos estadounidenses pa-
ra ocupar as estruturas de poder
que deixara vacantes o longo
mandato de Slobodan Milose-
vic. Mais os intereses persoais
dos diferentes partidos que
compuñan a coalición, a falta
dun proxecto ideolóxico claro
máis alá da toma do control do
goberno e o Parlamento e o
abandono do traballo social dos
políticos arredouna visibelmen-
te da cidadanía.

Nas eleccións do 16 de no-
vembro só participou o 38,5 por
cento da poboación. Alén de non
se conseguir a porcentaxe míni-
ma para lles dar lexitimidade, os
comicios mostraron que a idea
de democracia defendida pola
ODS nin sequera é aceptada po-
los dispostos a participar no seu
modelo político. O vencedor foi
o nacionalista Tomislav Nikolic,

contrario á influencia estadouni-
dense na política balcánica. O
seu 45 por cento de votos foi vis-
to con desconfianza polo seu
opositor Micunovic, que teme
que a actual crise presidencial se
contaxie no Parlamento, a un
mes para unhas eleccións cuxo
resultado podería obrigar a unha
revisión da Constitución, tal e
como queren diferentes grupos
políticos, fartos de movementos
de mesa camilla nas súas institu-
cións que acabaron por facer im-
posíbel unha recuperación eco-
nómica do país.

Montenegro independente?

As tensións con Montenegro  ta-
mén son outro punto que inco-
moda a evolución cara á norma-
lización democrática. A derra-
deira república da antiga Iugos-
lavia que segue dependendo de
Belgrado obrigou recentemente
ao cambio de nome do estado e a
mellorar as súas competencias,

nun camiño que moitos entenden
de primeiro paso cara á indepen-
dencia. Esta posición aínda é mi-
noritaria na poboación, dada a
súa pouca capacidade económica
e os fortes vínculos de todo tipo
con Serbia.

A suposta euforia que logrou
a demisión de Milosevic no 2000
e as anunciadas reformas para le-
var á Europa rica a depauperada
economía serbomontenegrina fi-
caron en agua de bacallau á hora
de normalizar as institucións. Os
serbios prefiren colectivos non
electorais para expresaren o seu
sentido político, conscientes de
que os bombardeos da OTAN
non só enviaron o seu ex presi-
dente ao Tribunal de Den Haag,
senón que crearon un tecido arti-
ficial no seu propio país onde
florecen grupos mafiosos e para-
militares, como os responsábeis
da morte de Zoran Djindjic, últi-
mo presidente electo antes das
constantes repeticións dos sufra-
xios, estériles até o momento.♦
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Unha
de indios 
MONCHO LEAL

AAmérica Latina e
Indíxena leva sufri-
do por séculos o ex-

polio das súas riquezas,
que fixo que os países
ricos viviran e vivan por
enriba do que lle
correspondería se houbera
un reparto planetario
equitativo de bens. A
esquerda latinoamericana
foi por moitos anos reflexo
da europea. As análises
feitas pola intelectualidade
revolucionaria europea
eran traducidas e
aplicadas en América, co-
ma un espello, esquecendo
que eran teses doutra rea-
lidade. Grupos rebeldes
pretendían facer a revolu-
ción proletaria en países
que non tiñan fábricas.
Non se analisaba a
situación da tenencia da
terra, da poboación
indíxena. Reproduciron en
moitos casos as
contradicións, os debates,
os desencontros da
esquerda en Europa.

É coa Revolución
cubana cando empeza a
facerse un pensamento
propio latinoamericano
dun xeito masivo. Danse a
coñecer as ideas de Martí,
Sandino, Bolívar, Zapata,
que falan de América
coma unha patria.

O ALCA supón, en pa-
labras de Colin Powell,
garantir para as empresas
de EE.UU. o control do
continente. O dominio de
zonas estratéxicas, coma a
Amazonía é o que
realmente está detrás do
Plano Colombia, por
outra banda.

O mundo que se
chama global camiña á
uniformidade, o que non
nos fai máis unidos, senón
menos independentes. Por
iso é importante o
movemento indixenista.

Levan dende xuño na
cadea e cincuenta días en
folga de fame cinco mozos
que foron detidos en Gre-
cia nunha manifestación
contra a globalización im-
perialista. Acusados de te-
rrorismo. Sen probas. Son
os outros indios. A súa
situación é crítica.  

Bush e Blair lograron
xuntarse. Rin, pero a cada
necesitan máis policia,
para poder tomar o té das
cinco. Estes dous
dirixentes, responsábeis
do terror na poboacion de
Iraq, reparten tamén o
certificado de terrorista.
Son o sétimo de
cabaleiría. 

Nós imos, coma cando
criaturas, dos indios. Aín-
da que perdamos. De mo-
mento.♦♦

A demisión de Eduard Shevardnadze evitou
finalmente un enfrontamento civil na repúbli-
ca caucásica de Xeorxia, de consecuencias
imprevisibles. O detonante desta nova crise,
que xa contara con episodios anteriores no
outono de 2001 obrigando a unha completa
remodelación do gabinete, foron as denun-
cias de fraude electoral, tamén reincidentes á
vista do malestar xerado polo confuso proce-
so de reconto nos comicios municipais de xu-
ño de 2002. Ese clima de descontento, que
está na orixe da actual crise, prodúcese co pa-
no de fondo dunha situación económica e so-
cial que non acaba de atopar un camiño de es-
tabilidade e prosperidade. As esperanzas de
hai unha década, cando Shevardnadze fora
reclamado para asumir a dirección do país
despois da funesta xestión do pai da indepen-
dencia xeorxiana, Zviad Gamsakhurdia, non
foron correspondidas por unha xestión, reve-
ladoramente incapaz de afrontar tan delica-
dos desafíos. En primeiro lugar, a defensa da
integridade territorial, cuestionada en Adza-
ria, Abxasia e Osetia do Sur, autonomías
independentes de facto co apoio de Moscova.

A xeopolítica da zona, marcada polo enor-
me valor da ruta do gas e do petróleo, e polo
conflito checheno, dispón un sobreinterese de
terceiras potencias na evolución da crise xeor-
xiana. Está por ver quen sae gañando coa de-
misión de Shevardnadze e o ascenso de Mik-
hail Shaakasvili. Unha hipótese anuncia o
triunfo dunha estratexia de desestabilización
rusa. Shevardnadze acusou os seus servizos se-
cretos de estaren detrás dalgúns atentados con-
tra el. Moscova incrementou a presión sobre
Tiflis despois do 11-S acusando a Xeorxia de
prestarlles amparo ás milicias armadas cheche-
nas, refuxiadas no val de Pankissi. Bombarde-
os con invasión do seu espazo aéreo, ameazas
de ataques preventivos, imposición de visados
para entrar en Rusia. O descontento do Krem-
lin con Shevardnadze foi sempre notorio e de aí
o alambicado das negociacións para a retirada
das tropas estacionadas no seu territorio en
Osetia do Sur e en Abxasia.

A segunda hipótese anuncia un triunfo
da estratexia norteamericana. Tropas dos EE
UU instrúen dende a primavera de 2002 os

militares deste país, a pesar do desgusto ru-
so. Washington, vista a progresiva debilida-
de do presidente xeorxiano ante as presións
rusas, que o levan a outorgar significativas
concesións (peche da representación
chechena en Tiflis, ex-
tradición dalgúns deti-
dos, control común das
fronteiras), podería ter
optado por un rápido
recambio para garantir
o éxito do proxecto de
maior interese estraté-
xico na zona, a viabili-
dade do oleoduto que
transportará o petróleo
de Azerbaixán a Tur-
quía, sen pasar por Ru-
sia, é dicir, evitando a
conflitiva rexión
chechena. 

A rápida reacción
de Moscova na crise, enviando á zona o seu
ministro de Exteriores, Igor Ivanov, podería
ser indicativa dos considerables apoios con
que conta entre unha oposición que no pasa-
do mantivo serios vínculos con parte da oli-
garquía económica e política rusa. Pero po-

dería evidenciar tamén o temor a resultar
prexudicado por unha evolución incontrola-
da da crise, entendida coma un certeiro gol-
pe de man orientado en dirección contraria.
A similitude co proceso serbio é aquí acom-

pañada dunha oposi-
ción heteroxénea que
pode aínda esfarelarse
unha vez demitido
Shevardnadze.

A marxe dos inte-
reses das grandes po-
tencias, soamente cabe
esperar que o desenla-
ce pacifico da crise
permita unha rápida
normalización da vida
política e a mellora
progresiva das condi-
cións de vida dunha
sociedade que se dete-
riora e desintegra un

pouco máis con cada reiteración dun novo
episodio crítico.♦

XULIO RÍOS é director do Instituto Galego de
Análise e Documentación Internacional (IGADI),

www.igadi.org

Xeorxia
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘W ashington podería ter
optado por un rápido

recambio para garantir o
éxito do oleoduto que

transportará o petróleo de
Azerbaixán a Turquía sen

pasar por Rusia”

A coalición que goberna disólvese de cara aos vindeiros comicios

Os serbios desconfían do actual sistema

Á queda de Shevardnadze seguiu a euforia entre manifestantes e militares.
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16 fichas coas caras dos Bolechas
4 dados
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1 libro explicativo
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de lanzamento 
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1 2
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e os l ibros da colección OS BOLEFCHAS QUEREN SABER. . .
que custan 7 euros cada un, co 20 % de desconto

para os nosos subscritores .

A NOSA TERRA



CÉSAR LORENZO GIL
A Fórmula Un hai anos que dei-
xou de ser un negocio “só para
uns poucos ollos”. Logo do xiro
cara ás emisións en aberto dos
últimos anos, é agora Telecinco
quen quere converter este de-
porte nun espectáculo de masas.

As audiencias que TVE obtivo ca-
da fin de semana de Fórmula Un
foron as máis altas para un depor-
te, se exceptuamos as transmisións
de ciclismo e fútbol. Finalmente,
os organizadores da Federación
Internacional de Automobilismo
tiñan razón: este é un deporte que
debe obter principalmente os seus
ingresos da publicidade e non po-
lo pagamento por visión.

Agora, mercé aos intereses de
Silvio Berlusconi –un dos accio-
nistas maioritarios–, Telecinco
recupera as emisións de Fórmula
Un, dez anos despois de que esta
canle privada quixese dar un pa-
so de calidade coa emisión deste
deporte. No 1996 rematara aque-
la experiencia, logo de que os ca-
miños do deporte ensaiasen no-
vas maneiras televisivas (agora
desbotadas) e a propia cadea se
mostrase incapaz de facer real-
mente masivo un espectáculo que
ten unha lexión de fans numerosa
pero non suficiente para facer
rendíbel o investimento.

Agora, coa rebaixa de prezos
das transmisións e un proxecto di-
ferente para prever as transmi-
sións, Telecinco quere explotar
dúas compoñentes da súa progra-
mación a favor do mundial de au-
tomobilismo. Por unha banda, o
tirón publicitario e de imaxe do
piloto asturiano Fernando Alonso
vaise converter na súa carta de
presentación. O líder do equipo

Renault será o encargado de pre-
sentar cada circuíto nun programa
especial previo a cada Grand
Prix. Deste xeito, Telecinco evita
a marxinalidade dos horarios in-

tempestivos e procura que se
acheguen aos espectáculos de ma-
drugada e mediodía televidentes
alleos á realidade deste deporte.

Ademais, a dirección da can-

le prevé contaxiar do espírito da
Fórmula Un parte da súa progra-
mación. Coa experiencia de
Gran Hermanoe outros reality
shows, Telecinco pretende espa-

llar a esencia de cada transmi-
sión ao longo de cada xornada,
dun xeito obviamente máis dis-
creto que no caso do programa
de convivencia, pero coa inten-
ción de que os espectadores co-
ñezan días antes novas sobre os
percorridos de cada circuíto, o
perfil dos pilotos e as posicións
de cadaquén antes da carreira.

Morder as unllas até marzo

Nos dous anos que asinou a Fe-
deración de Automobilismo con
Telecinco, as previsións dos es-
pecialistas coinciden en sinalar
que haberá que estar atentos á
evolución das dúas grandes pro-
mesas do circuíto: o propio Alon-
so e o colombiano Juan Pablo
Montoya, ao tempo que será ne-
cesario coñecer se o líder de Fe-
rrari, Michael Schumacher, con-
tinuará dominando sen apenas
discusión a escena internacional.

En preparación dos equipos e
aínda moi serodio o inicio do
campionato, xa se coñece o ca-
lendario. A nova tempada come-
zará en Australia, o 7 de marzo,
no circuíto de Albert Park.♦
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Vellas glorias
volven á
estrada en
Pontevedra

A.N.T.
Ex ciclistas profesionais de
diferentes épocas compiten o
sábado, 29 de novembro, na
carreira de ‘vellas glorias’
deste deporte, nas rúas de
Pontevedra. Álvaro Pino, Xe-
sús Blanco Villar, Manuel
Carrera, Xosé Teixeira, o por-
tugués Manuel Zeferino ou
Xesús Gómez Carballido, xa
anunciaron que participarán
neste acto, que serve de ho-
menaxe ás distintas xeracións
dun deporte que ten moita
importancia en Galiza, a pe-
sar das moitas dificultades
que vive, no eido profesional,
contaxiado pola crise interna-
cional desta disciplina.

A carreira está composta
por trinta voltas nun circuíto
urbano no centro de Ponte-
vedra. A saída producirase
ás catro da tarde.♦

O tirón de Alonso e o dominio de Ferrari, chaves da fichaxe estrela de Telecinco

Berlusconi ata as transmisións de Fórmula Un

Despois de varias xornadas nas
que houbo silencio televisivo
sobre a ACB, parece que a aso-
ciación dos clubes de elite do
básquet español conseguiron
chegar a un acordo cos directi-
vos da canle pública para ini-
ciar as retransmisións a partir
da xornada que comeza o 29 de

novembro. De feito, xa se
adiou o partido entre o Pamesa
e o Real Madrid para que poida
ser emitido a partir das 6 da
tarde do 30 de novembro no
programa Estadio 2da segun-
da canle de TVE.

A ACB estaba agardando
por este acordo para poder sa-

near as súas huchas. Nos últi-
mos catro anos, a competición
foi emitida en formato codifica-
do por Canal Plus pero a cam-
bio dos ingresos televisivos, o
básquet perdeu influencia nos
medios e os compromisos pu-
blicitarios foron reducíndose a
medida que o público abando-

naba os pavillóns. Igual que su-
cede na Fórmula Un, este de-
porte procura volver gañar ao
emitirse en aberto e conectar co
público aproveitando o foguete
de interese que tivo a selección
no último Europeo, onde ficou
segunda baixo a dirección do
galego Moncho López.♦

O acordo serodio de TVE coa ACB



Rouban
a memoria de Man
A Plataforma contra a Burla Nega denuncia
que están expoliando o Museo de Man, o
alemán de Camelle. A súa obra e as interve-
cións no espacio “están a desaparecer debi-
do á afluencia desmesurada e a falta de con-
trol por parte das autoridades”. Pregúntanse
tamén que foron dos cartos destinados aos
Premios Max que o Conselleiro de Cultura
prometeu no Parlamento destinar á creación
do Museo de Man. Piden por fin que se
cumpra a vontade do artista e non se lim-
pe o chapapote que invadiu a súa obra.♦

Galiza
en Nova Renascença
A revista portuguesa Nova Renascença
presentouse na galería Sargadelos de Santia-
go por medio do seu director, o escritor e ex-
ministro José Augusto Seabra e o acto orga-
nizouse precisamente porque os dous últi-
mos números da publicación están dedica-
dos a Galiza. O coordinador foi o profesor
de Filosofía da Universidade de Santiago,
Luís García Soto e contou con Elías Torres,
Andrés Torres Queiruga, César Antonio
Molina, Carlos Quiroga, Raúl Veiga, Teresa
López, Enrique Rabunhal, Marcial Gondar
ou Raúl Veiga entre os seus colaboradores.♦

Lorenzo Varela
en Monterroso
Comemoran o sábado 29 en Monterroso o
vintecinco cabodano da morte de Lorenzo
Varela cunha xornada ao longo do día e que
comezará ás 11 da mañá cunha conferencia
de Xesús Alonso Montero sobre os escritores
galegos e o exilio. Música con A Quenlla,ex-
posición de fotografías prrologada por Díaz
Pardo, presentación do libro Homenaxe. Se-
senta e seis escritores falan de Lorenzo Vare-
la, de Xosé Gregorio e descuberta dun busto,
todo antes do xantar. Á tarde, ofrenda floral
no cemiterio con descuberta da placa, un-
ha mesa redonda, presentación dunha escol-
ma e un recital poético entre outros actos.♦

Neste remate de ano apú-
ranse as celebracións cul-
turais. Primeiro, un certo
andacio de congresos e

homenaxes, a maioría de grande in-
terés que poden ter ocupados a un
bo feixe de conferenciantes. Come-
za tamén o tempo dos premios. O
primeiro deles, o Esquío que está aí

á volta da esquina e que se adianta
ben pouco ao Caixanova de poesía, o
que se presenta como mellor dotado
economicamente no xénero. Fora
dos literarios, en Compostela acaban
de fallar o premio do Auditorio de
Galiza para novos artistas e o xurado
escolleu por unanimidade unha obra
de Rubén Ramos (Santiago, 1978).♦
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Cumpre o Consello os obxec-
tivos para os que foi creado?

O Consello recoñécese esta-
tutariamente con dúas ver-
tentes, unha a de organismo re-
presentativo de cultura galega e
outra a de asesor dos poderes
públicos. Como organismos
asesor tería unha certa capaci-
dade de investigación e incluso
de iniciativa cultural, en espe-
cial en canto á proxección da
cultura galega. A súa existencia
é singular no panorama institu-
cional español xa que a nosa é a
única comunidade autónoma
que conta cun organismo con
rango estatutario que non de-
pende do goberno e que ten es-
ta capacidade para intervir na
vida cultural. O deseño é bo, os
problemas nacen doutros lados.
Así, polo que respecta ao papel
asesor que é en teoría o princi-
pal,  para que tivese relevancia
no labor diario dos organismos
públicos, e non só da Xunta,
precisaríase que adquirisen o
costume de pedirlle ao Conse-
llo un informe sobre temas cul-
turais de relevancia ou tamén
que o entramado lexislativo
prevese esa consulta obrigada
en determinadas cuestións. Isto
non existe nin na práctica nin
na teoría. Moi poucas normas
legais recollen iso. Faise na De-
claración de Bens Culturais pe-
ro non en moitas máis ocasións
e tampouco os organismos ad-
quiriron a práctica de consultar. 

No caso de que esas consul-
tas se producisen, terían o apa-
rato técnico para responder?

O Consello o que ten é a ca-
pacidade técnica e intelectual
para facelo a través das súas sec-
cións nas que está unha parte
moi significativa da actividade
cultural galega. Temos dos me-
llores especialistas galegos en
cada campo. En canto á capaci-
dade técnica tería que desenvol-
verse un cadro profesional máis
amplo e estábel e iso non se fixo
precisamente porque foi faltan-
do esa capacidade de interven-
ción nas cuestións relevantes. 

Entón cando elabora in-
formes sobre o estado da cul-
tura, son iniciativa do propio
organismo?

Realizamos algún informe
por encargo pero atreveríame a
afirmar que a maior parte fanse
por iniciativa propia. Non que-
ro dicir con isto que atopemos
resistencia nas institucións,
normalmente colaboran con
nós e cónstanos, por exemplo,
que os informes que se fan che-
gar á Xunta son atendidos, len-
se, estúdianse e en moitos ca-
sos teñen repercusión na ac-
ción política. 

Os máis duros teñen que
ser precisamente os da lingua
porque dan conta dunha rea-
lidade nada favorábel para a
política da Xunta. Tamén
eses son ben recibidos?

Sería pretencioso dicir que o
Plan Xeral de Normalización
Lingüística saíu polo noso in-
forme pero ninguén pode negar
que esa iniciativa se apoiou bas-
tante nel. O feito de que nós tra-
ballásemos no tema foi impor-
tante para que se materializase.  

Falaba de asesoramento e
representación. O Consello

representa a cultura galega?
Tal como está concibido o

pleno é un órgano representati-
vo máis ben das institucións
culturais, das Universidades,
museos, fundacións... aínda que
unha parte está formada por
persoeiros do mundo da cultu-
ra. Diría que os que están son
pero non están todos os que
son. A representatividade non
hai que vela só no que é o ple-
no que é un órgano restrinxido
e con moitos problemas para a
súa ampliación xa que precisa
maioría absoluta dos membros
e está sometido a tensións, é di-
cir, hai moitas peticións de en-
trada e iso crea problemas. A
representatividade global hai
que vela a través da súa estruc-

tura interna. No Consello cola-
boran arredor de 150 persoas a
través das 11 seccións, as catro
comisións de arquivos e as co-
misións técnicas e científicas
que se crean como a de teatro, a
de Sarmiento... Aínda así póde-
se discutir a conveniencia de
ampliación do pleno. Tampou-
co creo que haxa que pechar a
porta a esa posibilidade. Ségue-
se mantendo igual cando as
cousas cambiaron, por exem-
plo, creáronse fundacións moi
importantes que non están pre-
sentes ou tamén se podería pen-
sar nun aumento da representa-
tividade do tecido asociativo.
Están fundacións como a Rosa-
lía de Castro e a Penzol e pode-
ríase tamén pensar noutras.

Os que máis se levan quei-
xado son os escritores. Pedí-
an que se tivese en conta a
cultura máis viva. 

A Asociación de Escritores
en Lingua Galega reclamou
publicamente maior presencia
e non hai moito aínda houbo
unha entrevista. Razón subxec-
tiva téñena pero no caso dos es-
critores con que criterio se lle
dá á AELG e non ao Pen Clu-
be?, ou por que os escritores e
non os actores? Quero dicir
que o problema é máis compli-
cado e a solución vai máis por
privilexiar a liña das seccións.
Neste caso é relevante a recen-
te creación da sección de Li-
teratura e Industrias do Libro. 

O que si é o pleno é un ór-

gano completamente mascu-
lino, niso aínda lle gaña á
Academia.  

Necesitabamos que estive-
sen máis mulleres pero maior-
mente é unha decisión que te-
ñen as institucións porque son
elas as que nomean aos seus re-
presentantes. Neste momento
só a Fundación Penzol nomeou
unha muller para o Consello
que é a única que forma parte
dun pleno no que, como dicía,
o groso está formado polas re-
presentacións institucionais. 

É un organismo ensimesma-
do ou ten implicación social?

Creo que moito máis que
nos inicios aínda que queda
moito por facer. Antes era un
organismo moi de elite, tamén
porque tiña menos medios.
Agora a situación é mellor e ta-
mén os instrumentos de comu-
nicación. Neste sentido foi im-
portante a creación do portal a
través do que nos chegan su-
xestións e mensaxes e que con-
ta con moita audiencia tamén
fóra de Galiza, en especial nos
lectorados e nos centros gale-
gos. A través das comisións e
dos informes que se fan temos
un contacto moi fluído coa vi-
da cultural galega en xeral. 

Os libros publicados nes-
tes vinte anos xa fan unha
boa biblioteca. 

Nun momento existiu a ten-
tativa de crear unha Editora
Nacional, sen intereses comer-
cial. Fracasou a iniciativa pero
nun momento o Consello tivo
certa deriva cara a ese papel e
creo que aínda algo queda. O
groso da actividade dos con-
gresos en certa medida está ob-
xectivada para facer informes.
Ten tamén algo de Seminario
de Estudios Galegos. As uni-
versidades cada vez especiali-
zan máis os campos de investi-
gación e o Consello ocupa un
certo espacio que queda de co-
laboración interdisciplinar e
interterritorial. O proxecto Sar-
miento, poño por caso, necesi-
ta dun organismo estábel que o
sustente e a colaboración de es-
pecialistas de moi variadas dis-
ciplinas. Non habería outra ins-
titución que puidese acoller un-
ha iniciativa como esta. 

O Consello tería, pois, que
ser consultado para os grandes
temas. Por outra banda conta
con catro arquivos que forman
xa un rico patrimonio cultural.
Participou dalgunha maneira
na elaboración do proxecto da
Cidade da Cultura?

Sobre a Cidade da Cultura
o Consello non foi consultado
formalmente en ningún mo-
mento. Mesmo como cidadán
podo dicir que me parecería ló-
xico que se lle dese un papel
máis importante á hora de deci-
dir e opinar sobre o proxecto
pero tamén recoñezo que non
existe ningunha obriga legal
para que isto pase. Tamén é
certo que teño a sensación de
que na Cidade da Cultura aínda
non están preocupados polos
contidos, que non se están de-
batendo neste momento. Teño
a certeza de que cando se trate
deste tema o Consello será
consultado. Sería incomprensí-
bel que non se contase con el.♦
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Henrique Monteagudo
‘O Consello aínda non foi consultado

para a Cidade da Cultura’
CARME VIDAL

O próximo día 9 de decembro o Consello da Cultura Galega celebrará oficialmente o seu vin-
te aniversario. O profesor e sociolingüista Henrique Monteagudo ocupa o cargo de secretario
deste organismo, ao que chegou con Carlos Casares como presidente e no que continúa con
Alfonso Zulueta á fronte. En principio, a propia definición do Consello inclúe o seu carácter
consultivo e representativo, facetas postas en cuestión en mais de unha ocasión. Monteagudo
analiza o funcionamento deste orixinal organismo e fai balance das dúas décadas de vida. De-
fende con entusiasmo os beneficios que para a nosa cultura supón a existencia do Consello. 

A. PANARO
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O xoves 27 de novembro dá
comezo en Pontevedra o pri-
meiro congreso sobre Alexan-
dre Bóveda, que se inaugura
cunha conferencia a cargo do
historiador Ramón Villares.
Baixo o título A Galiza de Bó-
veda realizaranse durante tres
días diferentes coloquios e me-
sas redondas nas que se afonda
sobre a figura do galeguista e o
seu contexto histórico. Organi-
zado polo Concello de Ponte-
vedra e a Fundación Bóveda,
os actos contarán coa presencia
de Francisco Carballo, Alfonso
Álvarez Cáccamo, Mariví Vi-
llaverde, Isaac Díaz Pardo,
Pousa Antelo, Pilar García Ne-
gro, X. Enrique Acuña, Xavier
Castro, Marga Romero ou Ber-
nardo Maiz. O congreso con-
cluirá o sábado 29 co recital
poético Bóveda na voz dos po-
etas, no que participarán vinte-
cinco escritores.

Pontevedra acolle tamén ate
o vindeiro venres o congreso in-
ternacional sobre Valle Inclán, o
que contou con máis presencia
institucional. Non só estivo o
presidente da Xunta Manuel
Fraga na apertura senón tamén o
da deputación, Rafael Louzán e
foi o Secretario de Estado da

Cultura, Luís Alberto de Cuenca
o encargado de pronunciar a pri-
meira conferencia. O congreso
está organizado pola fundación
que leva o nome do escritor, pre-
sidida polo ex-presidente da
Xunta, Fernández Albor. Orga-
nizado por Xosé Antonio Ponte
Far ao congreso sobre Valle In-
clán están convidados, entre ou-
tros, Xosé Luís Méndez Ferrín,
Claudio Rodríguez Fer, Ramón
Villares, Cesar Antonio Molina
ou Carmen Becerra.

Un encontro que está a reci-
bir unha grande cantidade de

adhesións é o Congreso da Me-
moria que terá lugar en Narón
até o domingo 7 de decembro e
que se presenta como o primei-
ro celebrado sobre a represión
franquista en Galiza. As se-

sións, organizadas pola Aso-
ciación Cultural Memoria His-
tórica Democrática, inaugúran-
se o xoves 4 de decembro co
discurso de Isaac Díaz Pardo e
Manuel Rivas e a conferencia
do investigador alemán Hart-
mut Heine.

Rubia Barcia e Noguerol

Esta semana tamén se lembrou
o escritor Xosé Rubia Barcia
na Coruña e en Ferrol con di-
ferentes actos centrados na li-
teratura e o nacionalismo, que
concluíron o pasado mércores
cun recital poético e a inter-
pretación de varios temas de
Xoán Rubia.

Outra figura que se quixo re-
cuperar durante estes días foi a
do xurista e galeguista Arturo
Noguerol cunhas xornadas en
Ourense.♦

Cinco congresos para rematar o mes
Bóveda, Valle Inclán, Rubia Barcia, Arturo Noguerol e
a represión franquista son os protagonistas

A cidade
de Bodaño
RAMIRO FONTE

Sempre que abro un libro de
poemas de Salvador
García-Bodaño é como se a

lembranza recompuxese retrincos
da miña propia biografía.
Claroescuros anos da folla de
carballo. O galeguismo cultural e
político ó que me asomei co
corazón do trinque. Un escenario
vital, Santiago, símbolo de
moitas ilusións e dalgunhas desi-
lusións. Creo saber que, en certo
senso, hai actitudes, lecturas, xei-
tos de xulgar este país que me vi-
ñeron dados polo feito de educar-
me nas marxes desa xeración que
Bodaño representa. Nin en gustos
nin en referentes me considero
un rupturista, e procuro ser, ata o
posible, leal á miña tradición. Te-
ño contraídas con Bodaño unha
serie de débedas. Trátase de
débedas de lector, de poeta, de
quen quere ser, no bo senso da
palabra, galeguista. Se algún día
eu decidise escribir un libro de
semblanzas, ó xeito, por
exemplo, de Los raros de Darío,
o poeta compostelá ocuparía un
capítulo importante. Vouno dicir:
cando cometen contigo un asasi-
nato moral, case ninguén te
defende neste país. Perante un ca-
so coma este non proliferan os
manifestos dos abaixo firmantes,
e poucos son os que airean
crespóns negros nas fiestras da
amistade. Os meus raros serían,
xustamente, o que a vella retórica
do liberalismo coruñés
denominaba os bos e xenerosos.
Por precisar un pouco máis,
aqueles que non fan do galeguis-
mo unha profesión remunerada.

Abro Cidade Virtual de
Bodaño e non só me atopo con
estas cousas. Atópome, aínda
máis, cun tipo de poesía que, ó
meu xuízo, é a que debemos es-
cribir hoxendía. Cada poema,
ben composto e debuxado; cada
verso, cun contido de verdade.
Poesía clara, amigable; coloquial
ás veces. Que é a boa poesía
máis que unha grata conversa
que sosteñen o poeta e o lector?
Nun manifesto acubillado entre
os seus poemas, Bodaño sinala
algunhas eivas da lírica actual: o
verbalismo cultista
embalsamado, a transgresión
irracionalista sen talento, e o mi-
metismo lírico decadentista.
Apliquémonos o conto, moitos
de nós. O máis sorprendente des-
te libro é que parece estar escrito
desde a vocación dun poeta mo-
zo e non desde o escepticismo
dun home que leva máis de
corenta anos de andaina poética.
Bodaño lanza os dados da súa
poesía sobre o taboleiro dunha
cidade moderna, composta de
fragmentos de aquén e alén, e es-
colma ambientes e novas
paisaxes. Están os espazos de
Compostela pero, pola súa
amplitude, esta cidade virtual
merece paseos máis longos. Bo-
daño acerta nos poemas tradicio-
nais, nese case soneto, “Remotos
domingos reprimidos”, e incluso
se arrisca a crear graffitis acadé-
micos, a expresión é de Auden.
Despois de ler este libro síntome
menos só como poeta. Meto no
cuarto dos cachifalles o meu tra-
xe de lírico decadentista. E,
sobre todo, dispóñome a contraer
unha nova débeda co poeta
Salvador García-Bodaño.♦

En Pontevedra tamén está a pi-
ques de rematar o ano no que se
conmemorou o centenario do
nacemento do que fora o seu al-
calde no tempo da República.
Para pechar esta celebración, o
Concello organiza ao martes 2
de decembro a presentación do
libro Bibiano Osorio Tafall.
Tempo de Exilio de Baldomero
Cores Trasmonte. Nese mesmo
día inaugurarase unha exposi-
ción que recolle a memoria

máis próxima do alcalde repu-
blicano. Exporanse máis de cen
documentos e obxectos que
proceden da casa familiar de
Pontevedra e que foron garda-
dos pola muller do alcalde, Jo-
sefina Arruti, que morreu re-
centemente, cando Tafall mar-
chou para o exilio. Á vista do
público porase unha selección
da súa biblioteca, instrumentos
de laboratorio, orixinais de tra-
ballos científicos, fotos de épo-

ca, retratos oficiais como alcal-
de e presidente do Comité Pro-
estatuto ou mesmo material re-
lacionado co Seminario de Es-
tudios Galegos. A Deputación
de Pontevedra decidiu comezar
os trámites para a declaración
de Fillo Predilecto do alcalde
exiliado e tamén do nomeamen-
to de Fillo Adoptivo de Alexan-
dre Bóveda, decisión que a
maioría do PP se negara a adop-
tar en anteriores ocasións.♦

A memoria de Osorio Tafall

A.N.T.
O outono está a ser tempo de congresos e homenaxes. Con só
unha semana de diferencia en Pontevedra celébrase o primei-
ro congreso dedicado a Alexandre Bóveda e en Narón organi-
zan o Congreso da Memoria que ten como cerne a represión
franquista. Tamén en Pontevedra, Valle Inclán é o protago-
nista do encontro con máis presencia institucional. Na Coru-
ña lembraron a Rubia Barcia e en Ourense a Arturo Noguerol.

Alexandre Bóveda.



Título: Destrucción.
Autor: Xavier López Rodríguez.
Edita: Xerais.

Xavier López Rodríguez esco-
lleu para esta Destrucción, fina-
lista do Premio Xerais, un tema,
non moi frecuente na escrita
masculina, pero da máxima ac-
tualidade, o que non sorprende
no autor de Hermisende, pois da
súa capacidade de observación e
análise social temos constancia
desde aquel primeiro Outros he-
roes(no que se traía o mundo da
droga) deica o máis recente
Amigo medo(a Guerra Civil).

Dise que nas sociedades
precarizadas, onde a marxinali-
dade é pan de cada día, a vio-
lencia é mesmo un xeito de vi-
da, unha desesperada maneira
de vivir (e morrer). O tipo de
sociedade no
que se desen-
volve a acción
desta novela,
ese particular
microcosmos
que Xavier
López Rodrí-
guez creou das
terras arraia-
nas surorien-
tais, ese mun-
do que semella
de tan lonxe e
é de tan perto,
representa un-
ha xeografía
imaxinaria moi acaída para a
existencia de brutáns como Se-
rapio. O Canelas é badulaque,
alcólico, ruín, vingativo, tirano,
agarrado, violento, un ser mo-
ralmente degradado que fai im-
posíbel a existencia dos que
con el moran. 

A impactante historia que se
conta en Destruccióné posíbel
porque unha muller, Felisa, farta
da humillante desvida a que é
obrigada polo seu home, Sera-

pio, decide axustar contas, tomar
a xustiza pola man, de xeito bru-
tal e desesperado. Unha vez que
Felisa actúa, comeza a novela e a
súa voz adónase do discurso pa-
ra contarnos nun monólogo inte-
rior de focalización interna fixa,
as vivencias que a levaron a op-
tar da maneira que o fixo, as que
foron destruíndo os seus soños,
aferrolándolle os días nun mun-
do de fronteiras cada vez máis
reducidas onde os pesadelos non
son ficcións nocturnas. O que en
si constitúe a revisión de toda
unha vida, desde aquelas festas
de mocidade, que repesentan xa
dous diferentes modelos de so-
cialización, aos proxectos de fu-
turo que se lle abren unha vez
que se sente libre. Son seis días
nos que todo vén, nos que todo
volve, á cabeza aos poucos, un
tanto caoticamente, son os úni-

cos seis días nos que Felisa pode
dicirlle a Serapio as verdades, e
non calará porque el xa non po-
de silenciala. Todas as vexacións
físicas, as tusilvanas, aqueles la-
potes por fumar (xa se sabe, cou-
sa de homes). A anulación psí-
quica, que reduce a vida de Feli-
sa nunha prolongación da de Se-
rapio, sempre a mercede dos
seus caprichos, da ventoleira que
lle dea ao “señor”. 

A anulación social non só
atinxe a Felisa, senón que ta-
mén inclúe os fillos. A absoluta
anulación económica, por su-
posto. Inclusive a anulación se-
xual, porque tamén esa é unha
relación onde unicamente Sera-
pio acha satisfacción. Non é fá-
cil imaxinar unha tipoloxía do
maltrato á muller máis ampla. 

Porén, Serapio é unha per-
sonaxe críbel, non hai nela ves-

tixios de maniqueismo, unhas
cousas van dando noutras con
tremenda naturalidade, segun-
do un proceso de desnaturaliza-
ción no que a perversidade, a
crueldade, está estudadamente
graduada, iniciándose xa coas
sospeitas da xente que rodea á
Felisa moza, certo mirar aveso,
o primeiro moquete por fumar e
que vai atinxindo graos de mal-
dade cada vez máis depravada,
culminando coas sospeitas de
que inclusive puido abusar se-
xualmente da súa propia filla. 

E, se non hai maniqueismo
en Serapio, tamé se foxe da
“idealización” da muller como
resignada sufridora escraviza-
da, pois Felisa tampouco é nin-
gunha santa e inclusive hai
ocasións dunha incipiente re-
beldía, como cando é infiel ao
marido ou no episodio da mer-
da entre a herba que dá na cara
de Serapio. Con todo non se lle
pode negar un palpábel maso-
quismo autoasumido.

Agradécese que Xavier Ló-
pez Rodríguez non caese na ten-
tación de pretender demostrar te-
se algunha, pois na literatura mo-
derna a elaboración da tese é
competencia reservada pre-
ferentemente ao lector. A novela
limítase a ser a crónica da des-
trucción dunha personalidade,
un duro, intenso e brutal docu-
mento que, oxalá, mova a algun-
ha reflexión. Limítase a iso e con
iso ten bastante xa para represen-
tar unha ventada de ar fresco
nunha literatura dominada polo
androcentrismo, nunha literatura
na que o sexo feminino está con-
denado a xogar un rol subsidia-
rio, mesmo nos contos para
crianzas ou nos seus libros toté-
micos, tanto nos de espírito laico
como nos relixiosos.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Shakespeare
de luxo
Noite de Reis, A tempestade,
O rei Leare Romeo e Xulieta
son as obras de William
Shakespeare que Miguel Pérez
vén de
traducir pa-
ra o galego
na inaugura-
ción da
biblioteca do
autor inglés
en Galaxia.
Esta primeira
selección visi-
ta todas as
grandes áreas
temáticas do
dramaturgo isabe-
lino: o amor, a
morte, o poder, a
traizón, a honra, o
medo, a
desesperación. Teatro en verso
que contén as esencias do
espírito humano.♦

Plauto revisitado
Celso Parada adaptou para o
Centro Dramático Galego
(CDG) diversos textos do
autor latino Plauto. O resulta-
do do seu traballo é A
comedia
do gurgu-
llo, que
agora edita
a Xunta.
Teresa
Amado e
Eva Castro
introducen
este volume
cun amplo
estudo críti-
co sobre o teatro plautino, o
xeito de se representaren as
obras nos tempos do autor e a
relación deste autor con Gali-
za. Ademais, inclúense
detalles sobre a montaxe do
CDG que dirixiu o propio Pa-
rada.♦

Dramaturgos
de hoxe mesmo
Xerais publica dous textos te-
atrais dentro da súa colección
‘Os libros do Centro Dramáti-
co Galego’. Molière final, de
Roberto Salgueiro, foi
merecente do Premio Álvaro
Cunqueiro. O autor recrea as
derradeiras
horas do dra-
maturgo fran-
cés, nun con-
torno difícil
para os cómi-
cos. Cándido
Pazó presenta
dúas obras,
Ñiquiñaque,
gañadora do
Premio Max ao
mellor texto ga-
lego no 2001, e O
último roedor,
unha experiencia
de texto teatral
redacta a “pé de
obra”, unha técni-
ca que o vigués
utiliza en
repetidas ocasións. Neste
caso, este texto foi estreado na
Maratón Europea de Creación
Teatral do 2000.♦

A novela
limítase
a ser
a crónica da
destrucción
dunha
persona-
lidade,
un duro,
intenso e
brutal
documento.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. TRECE BADALADAS .
Suso de Toro.
Xerais.

2. CASA SKYLAB .
Jaureguizar.
Xerais.

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

4. MORGÚN.
Suso de Toro.
Xerais.

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

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

2. A MORTE DAS LINGUAS .
David Crystal.
Galaxia.

3. DICIONARIO GALEGO
DOS NOMES.

Xosé Feixó.
Xerais.

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

5. NUNCA MÁIS.
A VOZ DA CIDADANÍA .        

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

Tabela das letras

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

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

P R E S E N T A C I Ó N
EN

V I L A G A R C Í A
DE

“TRES TEMPOS E A ESPERANZA”
DE MARIVÍ VILLAVERDE

DA COLECCIÓN ‘MULLERES’ DE EDICIÓNS A NOSA TERRA

MÉRCORES 3 DE DECEMBRO ÁS 20 HORAS

NA LIBRARÍA AROUSA

COA INTERVENCIÓN DE

X. ENRIQUE ACUÑA,
MARGA ROMERO E

MARIVÍ VILLAVERDE.

A Destrucción da muller
Unha novela sobre os maos tratos, finalista do Xerais

Xavier López Rodríguez.
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Título: Goodbye Lenin (Alemaña, 03. 118 min).
Director: Wolfgang Becker.
Actores: Alexander Beyer, Daniel Brühl, 
Michael Gwisdek, Chulpan Khamatova, 
Burghart Klaussner, Florian Lukas, Katrin 
Sass, Maria Simon.

Guión: Wolfgang Becker e Bernd Lichtenberg.

Unha das películas mellor acolli-
das polo público de ‘Cineuropa’
foi Goodbye Lenindo director
alemán Wolfgang Becker, unha
comedia realista cun fondo me-
lancólico que trata un tema clave
para a sociedade alemá contem-
poránea: a caí-
da do muro de
Berlín e a reuni-
ficación desta
nación. O relato
estrutúrase a
través de Alex,
un mozo que
traballa de me-
cánico e que
participa nas
manifestacións
pola liberdade
de prensa e de
movementos.
A súa nai,
convencida
militante co-
m u n i s t a ,
queda en co-
ma, trastor-

nada ao ver co-
mo o seu fillo é
detido pola policía, e non desper-
tará até oito meses despois.

Mentres a nai de Alex está
enferma, todo cambia na RDA:
chega o McDonalds, cae o mu-
ro de Berlín, vén o marco ale-
mán occidental... mentres os
xubilados protestan indignados
e os antigos cosmonautas tra-
ballan como taxistas. Cando a
nai esperta, a familia de Alex
tentará manter a ficción de que
a RDA segue en pé para non al-

terar a súa delicada saúde, o
que dá lugar a situacións real-
mente cómicas. Así, descubri-
mos que a fórmula da Coca-
Cola foi roubada polos capita-
listas, ou vemos como o cama-
rada Honecker cede todos os
seus cargos ao primeiro astro-
nauta alemán, Sigmund Jähn.
Quizais o principal defecto do
filme sexa que alonga esta fic-
ción ata extremos dificilmente
cribles, cando podía profundi-
zar máis no retrato social.

Goodbye Leninconsegue
amosar o proceso da reunifica-
ción alemá desde o punto de
vista da xente de a pé. Á maio-
ría dos alemáns do Leste non
lles preocupaban as cuestións
filosóficas, senón as canles de
TV por satélite, os partidos da
selección de fútbol na copa do

mundo ou os cogombros ho-
landeses. Pero tamén amosa o
fenómeno que moitos chama-
ron “nostalxia do Leste”: a
preocupación dos vellos polo
seu futuro ou o sentimento de
inferioridade ante os “ociden-
tais” Dun modo máis irónico,
podemos ver como os unifor-
mes do exército coas súas in-
signias revolucionarias se con-
verteron en lembranzas para
turistas, que por certo seguen
a venderse en Berlín.

A obra de Wolfgang Bec-
ker conta cun reparto moi efi-
ciente, no que destacan as in-
terpretacións de Daniel Brühl
como Alex e de Katrin Sass
como a nai. Nótase tamén un
esforzo importante á hora de
rodar en exteriores, como o
plano no que a estatua de Le-

nin é paseada desde un heli-
cóptero sobre as rúas de Ber-
lín Leste. Mención á parte
merece a banda sonora elabo-
rada polo bretón Yann Tier-
sen, autor tamén da moi gaba-
da música de Amelie. O acor-
deón de Tiersen contruibúe a
darlle ritmo e unidade a toda a
película.

Goodbye Lenin, terceiro fil-
me do seu director, tivo un
grande éxito de público e de
crítica, conseguindo o premio
“O anxo azul” na Berlinale.
Becker, xunto con Tom Tykwer
–Corre, Lola, corre-pode ser o
estandarte para a proxección
internacional do cinema ale-
mán, carente de grandes nomes
tras a morte de Fassbinder.♦

DENÍS FERNÁNDEZ

Encrucillada
Nº 134. Setembro-outubro 03. Prezo 4 e.
Dirixe: Andrés Torres Queiruga.

Xavier Carro adica unha
homenaxe ao poeta francés
Charles Péguy. Xoán Carlos
Rodríguez estuda o Libro do
Eclesiastés ou do
Qohelet. O
sacerdote
Vicente
Cerdeiriña
narra o diario
da súa
enfermidade
de ril e a súa
nova logo do
transplante.
Pedro
Pedrouzo reflexiona sobre o
futuro das pensións públicas.
Xosé Luís Barreiro Rivas fai
a súa acostumada ‘Crónica
do Finis Terrae’. Tamén
Xoán Bernárdez Vilar inclúe
a súa habitual sección
cultural.♦

Artesa
Nº 10. Outubro 03.
Edita: A. de Tempo Libre Misturada Estrada.

Con moito humor e imaxina-
ción, relátase a experiencia
deste verán nos acampamen-
tos
xestionados
por esta
asociación
estradense.
No urbano
da Estrada
os
protagonistas
foron os máis
pequenos. Os
mozos
tiveron ocasión de coñecer a
maré negra no Porto do Son.
Dáse conta das demais activi-
dades deste grupo e inclúese
o texto da Lei de
Asociacións, aprobada no
2002.♦

Raigame
Revista de Arte, Cultura
e Tradicións Populares

Nº 18. Novembro 03.
Dirixe: Mariló e Xulio Fdez Senra.
Edita: Escola Provincial de Danzas da De-
putación de Ourense.

Varios profesores da
Facultade de Ciencias do
Campus de Ourense realizan
unha traballo sobre as
variedades de castañas na
comarca de Verín-Monterrei.
Azucena
Arias e
Dolores
Arias dan
conta do
mellor
xeito de
enfocar o
magosto nas
escolas. Un
grupo de
funcionarios
da Estación
fitopatolóxica ‘Do Areeiro’
do Servizo Agrario da
Deputación de Ourense dá
conta das principais doenzas
que lles afectan ás castañas.
Manuel Mandianes estuda o
magosto como rito
funerario.♦

Nostalxias do leste
Good bye Lenin, unha comedia de éxito na Alemaña

Título: Palabras para un parque hidráulico.
Autor: David Creus.
Edita: tresCtres.

Desde antes de Un coup de dés,
Mallarmé puxera en evidencia
a función métrica do espazo en
branco: foi cando renunciou á
puntuación dalgún dos seus po-
emas. Co citado non fixo máis
que radicalizar a súa función,
ben que, como avisa no prólo-
go: “Os ‘brancos’, con efecto,
asumen importancia, impresio-
nan de entrada; a versificación
esixiunos (...), ao punto de que
un anaco, lírico ou de poucos
pés, ocupa, no medio, arredor
dun terzo da folla: non trans-
gredo esta medida, só a disper-
so”. É dicir, non hai máis espa-
zo en branco no seu poema que
nas páxinas dos poemas en ver-

so tradicionais, só está distri-
buído doutro modo. Sobre os
problemas da “priorización” do
espazo en branco, xa falamos
aquí no número 1102.

Esta lección de Mallarmé le-
vou a unha serie de poetas –moi-
tas veces pintores, ou influídos
pola pintura– a unha incidencia,
mesmo tipográfica, da linguaxe
plástica na poética. 

David Creus, licenciado en
belas artes, acaba de publicar
Palabras para un parque hi-
dráulico, I Premio de Poesía Ea-
nes do Coton, 2002, no que a
incidencia da linguaxe plástica
na poética se percibe axiña, e
máis facilmente se o lector non
salta o prólogo de Xabier Cor-
dal. O poema –pódese conside-
rar un único poema–, divídese en
dúas partes, a que dá titulo ao

volume e “Da soidade do arqui-
tecto”. É un poema contra a fa-
milia, ben que se poida ler: a mi-
ña nai fala da tristura dos ollos
das vacas que
o dan todo/ mi-
ña nai ten ollos
de vaca e ta-
mén o dá todo,
o que quizá de-
mostre que non
é tanto contra a
familia. 

D i g a m o s
que o autor se
nutre de pala-
bras e de luces
plásticas, dan-
do un poema
no que, debido
ao gusto polo debuxo, pola ca-
lidade visual, logra un efecto
máis pictórico que poético, co

que dá un poema átono, discre-
to, con pouca forza tanto no rit-
mo como nas imaxes (talvez
porque as palabras aparecen
coma imaxes): a miña casa es-
tá no estómago/ e non hai eco
doéndome; o amor/ é a lactan-
cia penosa da dependencia, etc. 

Creus deuse conta do perigo
de toda poesía orientada cara a
algunha outra finalidade que a
da literaturidade, perigo que ra-
dica en que o conceptual pode
revelar con demasiada dureza o
seu esquelete, e así, malia as bo-
as intencións (e momentos con-
seguidos, sobre todo nos intres
finais do segundo poema), pin-
cha en óso. É dicir, a idea, o pen-
samento, afogaron a emoción da
creatividade expresiva.♦

X.G.G.

Á maioría
dos alemáns
do leste
non lles
preocupaban
as cuestións
filosóficas,
senón
as canles de
TV por
satélite,
os partidos
da selección
de fútbol
ou os
cogombros
holandeses.

Debido ao
gosto polo
debuxo,
pola
calidade
visual,
logra un
efecto máis
pictórico
que
poético.

Wolfgang Becker, director da fita, en Madrid.

Creus, pintor de poemas



Título: O corvo de chapapote.
Autor: Luís Rei Núñez.
Edita: A Nosa Terra.

Velaquí como pode ser sabia-
mente novelado o retrato da ne-
fasta desfeita do Prestige, por to-
dos abondo coñecida agora. Pero
situémonos uns anos máis adian-
te, xa que acaso a mellor mirada
sobreO corvo de chapapotede
Luís Rei Núñez poderase facer
desde o futuro. Cando a nosa me-
moria volva máis febles os deta-
lles, as claves e o sentido fondo
do que ocorreu. De todo isto ló-
grase un perfecto e esencial com-
pendio nesta obra que, como o
propio autor manifestou, na cabal
fidelidade ao avecido presenta
moitas concomitancias co xénero
da novela histórica. Pois históri-
co é, sen dúbida, o momento vi-
vido por Galicia durante os días
desta catástrofe, que catalizou as
contradiccións que conleva o
seu peculiar encaixe como na-
ción nun marco político que se
amosa novamente non só inope-
rante, senón así mesmo insensi-
ble para solucionar os seus pro-
blemas secularmente máis en-
raizados. En O corvo de chapa-
pote evidénciase o desleixe e a
incomprensión con que os pode-
res estatais e autonómicos finca-
ron o dedo na crónica chaga des-
ta terra nazarena.

O corvo de chapapoteé unha
obra de impronta. Co formato da
novela curta achéganos, máis ca
un retrato, unha pintura que, dun
xeito impresionista, se detén a
afondar na alma dos feitos, e no
espíritu que move as accións de
certas personaxes, afacéndono-
las entrañablemente humanas a
unhas, e a outras humanamente
detestables. Pero tamén, este
sentido pictórico aludido, non se
nos aporta desde a estaticidade,
senón desde o movemento,
constante, como unha metáfora
mariña no encadeamento da va-
ga de sucesos. Faise, pois, desde
un obxectivo móbil, o da acción

literaria do pincel dun xornalista
(como o son o protagonista e o
mesmo autor). E deste xeito se-
mella máis ben filmación. Son
fotogramas que se encadean, rá-
pida, aceleradamente, pero con
medida exactitude, mantendo
sempre unha tensión constante
no fío do relato. Como o propio
escritor confesa, a dinámica da
narración artéllase ao xeito das
crónicas dun reporteiro de gue-
rra, que vai mobilizando o escá-
ner do seu ollo crítico polas va-
riopintas paisaxes das distintas
frontes de batalla abertas.

Pintura en movemento. Do-
cumental e documentada. Cine-
matográfica no encadeado case
que celulóideo da acción. Pictóri-

ca polos seus valores literarios, e
xa que logo subxectivos, e non
xornalísticos, alomenos desde a
perspectiva dos non-valores, ou
da negación non xa da valoración
crítica e incluso sentimental dos
feitos (e xa que logo subxectiva,
presente na tradición do compro-
miso do reporteirismo indepen-
diente, xa clásico desde Robert
Capa), senón tamén da propia re-
alidade, agora manipulada e des-
caradamente terxiversada. Nega-
ción hoxe instalada na práctica
informativa da “aznaridade”, co-
mo nola retrata desde o alén Váz-
quez Montalbán, quen tanto sa-
bía e moito escribiu sobre o po-
der comunicacional e o control
mediático. E velaquí outra das
pezas clave da novela de Rei Nú-
ñez: a denuncia e mesmo a análi-
se dos mecanismos de manipula-
ción informativa nos medios pú-
blicos. Está claro que o protago-
nista (e o autor) non son precisa-
mente exemplo deste xornalismo
de réxime, clientelar, de estóma-
go agradecido, coma o patético
espantallo da desinformación in-
terpretado polos clientes dos con-
tratos blindados da TVG, ou o de
adeptos trepas ideolóxicos baixo
o estigma dun Urdaci. Antóllase-
me que protagonista (e autor) de
O corvo de chapapote, xamais
serían do tipo de xornalistas de-
sexados por ningún poder, anque
acaso si tentados.

Na novela analízase con
pinceladas de lirismo, con bro-
chazos de san ironia e licencias
a gags extraídos da tópica do
momento, pero sobre todo cun-
ha excelente pátina épica, todo

o rebumbio de sentimentos e
posicionamentos individuais e
colectivos que catalizou a ca-
tástrofe, e o seu insidioso ma-
nexo político e socio-informa-
tivo por parte dun poder mani-
pulador, abafante, que opera
tentacular, impunemente desde
a noxenta incompetencia do
caciquismo estructural que se-
cularmente padecemos.

Todo este caldo de feitos,
accións e sentimentos encon-
trados, aboian na novela con
dous tons perfectamente com-
binados: o elexíaco e o épico. 

A tristura do xornalista
protagonista polo triple naufrá-
xio que está a vivir atinxe a toda
a novela: o naufraxio sentimen-
tal coa ruptura do seu matrimo-
nio; o naufraxio profesional pola
imposibilidade de exercer libre-
mente unha profesión que sen li-
berdade perde a súa esencia; o
naufraxio da propia terra, das
paisaxes que agora se fan máis
íntimas ao sentilas asolagadas
pola brutal mentira de chapapo-
te. Velaí o corvo aldraxado polo
almidón industrial do home; as
praias galleteadas coma unha in-
finita constelación artificial de
Pollock; o museo de delirios de
Man, insultado polo piche; unha
elexía intestina aboiando pola
morte do mar.

Pero esta envoltura, esta ga-
xa atristada, atopa o seu contra-
punto na épica dun país que se
ergue manifestándose contra o
fado contrario ao que o segue
condenando a historia; na épica
dos voluntarios
e dos mariñei-
ros, homes e
mulleres que
aparecen indi-
vidualizados en
escuetas, áxi-
les, certeiras
pinceladas, que
nolos fan entra-
ñables no seu
compromiso
coa terra, glo-
bal, pero tamén
con esta nosa
terra, recanto planetario onde er-
guer o berro e a loita: velaí a tris-
te soidade urbana do ancián emi-
grante que volve para limpar o
mar da súa nenez; a mestra e o
rapaz aprendéndose mutuamente
un novo sentir a terra; ou o amor
proscripto, pero sen alfándegas,
da parella de voluntarios homo-
sexuais que veñen a entregarnos
a caricia da súa presencia no du-
ro traballo de liberar da prisión
do pichi ao noso mar ferido.

E velaquí tamén a épica do
amor. O amor reencontrado. Aca-
so só o amor, nun mundo que se-
mella pronunciarse, feramente,
en torpes arrebatos de poder e
contrapoder, poida ser a auga
limpa coa que iniciar unha nova
historia: un amor sensual, sexual,
romántico, para un novo proxec-
to vital a ensaiar polo portagonis-

ta, e un novo amor á terra, tamén
esencialmente romántico no sen-
tido de salvar a nosa dignididade
como patria de porvir.

E finalmente, coma un mei-
gallo de bardo pondaliano, a no-
vela propón un desenlace que é
desexo, ao que se suma ao lec-
tor bo e xeneroso: O corvo de
chapapote peteirando os ollos
do máis imbecil, do máis escu-
ro, símbolo fatal de todo o que
malfadadamente nos ocorre,
cando aquel que nin cre agora,
nin xamais creu nesta patria, é
quen de arrogarse mintireira-
mente a súa paternidade para
traizoala unha vez tras outra.

O corvo de chapapoteé así
mesmo un libro de viaxe. É, xa
que logo, un caderno de bitácora
na singradura do xornalista por
unha cadea de sucesos que sente
moi próximos, e que, polo tanto,
sofre. Padece esta baixada ao in-
ferno do poder, á sentina na que o
poder é quen de aldraxar o máis
puro. Pero tamén esta viaxe do
xornalista é ascenso ao ceo do
máis humano, do mellor que o
espíritu humano acubilla: a capa-
cidade de sacrificio, o desinterese
do voluntariado, amizade e com-
pañeirismo, loita, solidariedade.

E, neste sentido, o punto de
vista elixido polo autor para a na-
rración, adopta unha complexi-
dade que lle permite manter ese
ton sensible e comprometido du-
rante toda a diéxese. O xornalista
nárrase a si mesmo, desdo-
brándose coma nun alter ego ínti-
mo, case que como o dunha per-
sonalidade demediada por psico-
lóxicas pantasmas. Fálase a si
propio, en segunda persoa, como
véndose realizar todas as peripe-
cias da novela para recordarse
que todo iso estaba avecendo,
que toda esa miseria en verdade
ocorría perante súa. Mais ao sen-
tir a forza da chamada da loita,
inánime e unánime, contra o mal-
fado dos elementos socio-políti-
cos deste país, como unha alba
formiguiña máis, mergullado no
traballo comunal do voluntaria-
do, ese ti do narrarse do protago-
nista vólvese interpelación colec-
tiva, vólvese vós. E, xusto nese
intre, sentimos todos nós, como
lectores, que tamén fomos acto-
res, protagonistas colectivos desa
loita librada, e desa coita vivida,
padecida. Acaso así o sentiremos,
así nos sentiremos, cando volva-
mos reler O corvo de chapapote
dentro duns anos. Será sen dúbi-
da a mellor obra literaria para
achegarmos ao relato esencial
deste pasado. E non só do acon-
tecido co Prestige, senón como
exemplo da penosa arañeira caci-
quil que padecía esta nosa terra, e
da loita individual e colectiva que
aqueles que a senten como patria,
cadaquen desde o seu eido vital e
profesional, tiveron que poñer e
manter sempre en marcha.♦

ADOLFO CAAMAÑO
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Galiza, ano cero
O corvo de chapapote, crónica dunha viaxe épica

Luís Rei Núñez.                                                                             X. ENRIQUE ACUÑA

P R E S E N T A C I Ó N
EN

O U R E N S E
DE

“OS REIS DE GALICIA”
DE ANSELMO LÓPEZ CARREIRA

EDICIÓNS A NOSA TERRA

MÉRCORES 3 DE DECEMBRO ÁS 20 HORAS

NA LIBRARÍA TORGA

COA INTERVENCIÓN DE

FRANCISCO FERNÁNDEZ CALO,
CESÁREO SÁNCHEZ E

ANSELMO LÓPEZ CARREIRA.

A envoltura
triste
da obra
ten o
contrapunto
nos entrañá-
beis volun-
tarios e
mariñeiros.



Leva máis de vintecinco anos
no teatro, desde aqueles co-
mezos na compañía Artello. 

Cando empezou chamouse
Teatro Popular Galego e como
Artello profesionalizouse, pero
era só de concepto porque non se
gañaba. Entón montaramos en
Vigo a sala Carral e aí pasei moi-
tos anos. Cando comezou a TVG
eu entrei xa desde os primeiros
anos, no programa de Manolo
Rivas que se chamaba O mellor e
casualmente escribía os meus
guións Xosé Cermeño que é o
autor de Pratos Combinados. A
partir de entón tiven a sorte de
poder combinar sempre co teatro.
Agora hai moitas series e vese
como máis normal pero ao prin-
cipio eramos moi poucos os que
o facíamos e as vantaxes eran
grandes. Non eran só beneficios
económicos senón que aínda que
sexa inxusto, no teatro tamén
funciona a aparición de caras co-
ñecidas. Non só pasa aquí senón
que estamos vendo que as obras
que chegan de Madrid e trunfan
son as que están interpretadas por
caras coñecidas da televisión. A
televisión é un arma importante
de publicidade para o teatro. Por
exemplo, as salas enchíanse cun-
ha montaxe de Ernesto Caballero
que faciamos Ernesto Chao e
mais eu que se chamaba Minis-
tros pola cara e era porque era-
mos populares pola televisión. 

Xa ninguén se fai famoso
no teatro?

Desde que estou no mundo
do teatro sigo escoitando a pala-
bra crise pero eu creo que é o
campo de creación máis auténti-
co. Vaise defendendo e tampou-
co penso que sexa un momento
especialmente malo. Malia iso,
hoxe non son un éxito nin se-
quera as grandes obras. As que
trunfan son as que fan a xente
coñecida e dá moita rabia que
obras de grande calidade non te-
ñan o público que merecen. 

Está na TVG e traballa ha-
bitualmente para a compañía
institucional, o CDG, non bota
en falta o tempo de Artello?

A parte creativa que vai
unida á mocidade, ao ímpeto, á
inocencia e tamén á valentía.
Boto en falta a filosofía inde-
pendente pero non as viaxes en
furgoneta, cargar e descargar...
e unha cousa leva a outra, esa
filosofía viña tamén porque es-
tabamos todo o tempo xuntos. 

Pasado o tempo dá a impre-
sión de que case todo naceu nos
anos oitenta. Algunha montaxe
de Artello, porexemplo, quedou
na memoria do teatro. 

Ás veces faime dubidar se
penso iso porque o lembro con
nostalxia ou porque era así real-
mente. Os sentimentos mestú-
ranse. Daquela había ansia e ale-
gría. Co paso dos anos pérdese
forza, inocencia e gáñase profe-
sionalidade. Unha pregunta que
me fan a miúdo é cando se vol-
ve montar Celtas sen filtro e eu
digo que non ten sentido, que
non podería ser, que funcionou
naquel momento pero que para
hoxe esteticamente é moi mala,
estaba, por exemplo, alumeada
con catro focos. Marcou un mo-
mento pero tempo despois fixe-
mos Batea con moito máis ofi-
cio e non tivo o mesmo éxito. 

Artello era a compañía da
movida?

A movida foi fundamen-
talmente musical pero hai un da-
to anecdótico que é que no mes-
mo local ensaiabamos Os Resen-
tidos, Siniestro e nós. Julián Her-
nández fixo a música de Batea e
o tema “Fai un sol de carallo” de
Reixa realmente primeiro se fi-
xera para a obra Gulliver F.M.
como outras das letras que logo
foran tan famosas. Artello reco-
ñécese dentro da movida porque
existiu nese momento e na cida-
de na que se deu, en Vigo estaba
entón todo moi relacionado. 

Deu froitos? A maioría
dos mozos artistas, escritores
e músicos de entón seguen
hoxe en activo.

Naquel momento claro que
deu! O que pasa é que non se po-
de traspasar cos anos e analizar
continuamente. Daquela había
alegría e ganas de facer historias
aínda que logo se chegara á de-
cadencia cando, por exemplo,
Soto viaxa a Madrid e aparece
aquilo de que “Madrid se escribe
con V de Vigo”. Sen pretendelo
tamén había moito teatro en Vi-
go e desde entón quedou sen na-
da, marchou todo para Santiago. 

A aparición do CDG e a
TVG terían moito que dicir
niso. Vostede participa nos
dous desde os inicios. 

Estreeime co Woyzeck, a pri-
meira montaxe, que foi tremenda
nese momento. Era todo forza,
substituíase a calidade polo cora-

zón. Para todos os que participa-
mos no CDG entón foi a profe-
sionalización definitiva. Viñamos
de grupos, consultárasenos, dera-
mos o consentimento á creación
dun centro dramático e por pri-
meira vez pasabamos a ter un sol-
do que non tiveramos ata entón.
Foi o noso primeiro contrato.
Lembro a primeira estrea do
CDG no teatro Rosalía de Castro
da Coruña co Woyzeck e aínda me
queda a impresión de ver aquelas
carteleiras enormes escritas á
man cos nomes do reparto. Ata
aquel momento eramos nós mes-
mos os que pegabamos os carteis
polas cafeterías. A diferencia de
infraestruturas era moita e, en
cambio, a xente era a mesma. 

Axudaba a que as outras

compañías se mantiveran?
Ao principio había coidado

de non romper as estruturas.
Cando se traía a alguén dun
grupo chamaban aos demais
para que a compañía seguise en
pé. O CDG favoreceu tamén o
intercambio entre os profesio-
nais, por primeira vez nos mes-
turabamos e iso era importante. 

Pero non conseguiu ter á
profesión de man. 

Non creo que teña que tela.
Ao principio estaba máis pró-
xima pero foise distanciando.
A polémica sobre a existencia
dun teatro profesional e a súa
relación coas institucións vai
existir sempre. Eu creo que non
estorba a existencia dunha es-
trutura que faga, por exemplo,
montaxes ás que non chegan
compañías máis pequenas. 

Que, por outra banda, es-
tán a montar maiormente
monólogos ou diálogos. 

Iso débese á falta de me-
dios. Acabouse a estrutura
aquela do grupo que facía de
todo, agora hai que alugar
equipos, pagar iluminadores...
e iso fai que se fagan obras
máis reducidas para poder xirar
con elas sen que os gastos se-
xan moitos. O teatro precisa
apoio para a distribución por-
que non está normalizado. 

Entra na TVG naqueles
primeiros programas de Ma-
nuel Rivas, Reixa, Fandiño...
que pasados os anos parecen
aínda máis irreverentes visto
como vai a televisión. 

Os inicios deberon ser todos
así. A inocencia é ousada e o
control que existe ao principio é
moito menor que despois. Para
min sería moi fácil dicir que a te-
levisión é un desastre, a ninguén
nos gusta un momento como o
que vivimos de constante dúbida
dos medios de comunicación. As
televisións teñen que ser servi-
cios informativos e nese sentido
estamos en tempos moi duros.
Tamén é certo que a min se me
cae a cara de vergoña cando ve-
xo o resto das cadeas con toda
unha chea de programa rosa. 

Cal é o segredo de Pratos
combinados para que dure
tanto cambiando tan pouco?

Coido que esa é unha das
claves do éxito, a continuidade.
Á xente gústalle atoparse cos
mesmos personaxes cando ve un
programa como este. O grande
valor que ten é a simplicidade. 

Non cansa manter tanto
tempo un personaxe?

Sófrelo na rúa. Páranme
moitas veces e chega un mo-
mento en que é difícil, non por
como che trata a xente que sem-
pre é moi cordial senón porque
xa te cuestionas ir a unha comi-
da onde haxa máis de trinta per-
soas ou a unha verbena. 

É que vostede é dos primei-
ros famosos galegos! Ate hai
pouco viñan sempre de fóra. 

Claro! E dígoo con agari-
mo. Esa é unha das cousas que
di a xente, que lle encanta po-
der falar cun famoso, que din
eles. Eu diferencio famosos de
populares. Nós somos popula-
res porque a relación é moi in-
mediata, da proximidade que se
sinte de alguén que sae todos os
días na tele, como da casa.♦
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Antonio Durán, Morris
‘A televisión é unha boa publicidade

para o teatro’
CARME VIDAL

Ao actor Antonio Durán, Morris, de saída bótanselle máis anos dos que ten. E non é precisamen-
te porque luza pelo cano nin teña a cara surcada de enrugas, non. É porque levamos 26 anos vén-
doo subido a escenarios e aparecendo na pantalla desde os inicios da TVG co que conseguiu ser
unha das caras máis famosas e queridas do país. O segredo deste paradoxo está en que Morris co-
mezou aos dezaoito anos no teatro e desde entón nunca deixou de traballar nunha profesión da
que é dos máis novos pioneiros. Desde entón, Antonio Durán participou en multitude de montaxes
no teatro independente e no institucional, fixo de case todo na televisión e tamén tivo as súas apa-
ricións nun feixe de películas. Desde hai nove anos mantense no papel de Antón Santos na serie
Pratos combinados, interpretación pola que o paran pola rúa e o saúdan familiarmente nas festas.

ANDRÉS PANARO



Comezar a falar de Texas (colec-
ción Dombate, Galaxia) e remi-
tirse a Rompente é todo un na
conversa de Alberto Avendaño.
Por exemplo, da presentación do
libro en Vigo destaca que alí es-
taban Alfonso Pexegueiro, un
dos fundadores, e Manuel Mª
Romón e que Antón Reixa anun-
ciara a asistencia pero ao final
non puido ir. Metido nesa emo-
ción do encontro, Alberto Aven-
daño formula o desexo de volver
a recitar xuntos os “tres tristes ti-
gres” –Romón, Reixa mais el–
como cando montaran o “grupo
de comunicación poética” que
desapareceu hai agora vinte anos.
De repente, a maneira que ten de
dicilo fai evocar aquel concerto
desexado e imposíbel no que os
Beatles volverían tocar xuntos.
El non o di, eu tampouco. 

“Con dezaoito anos era Rom-
pente. Un escritor que utilizaba a
creación en clave lírica e entón
escribía poesía. Sabía o que non
me gustaba da tradición literaria,
estética e psicolóxica galega e iso
viña de Rompente. Sabía tamén
o que me gustaba, o meu santo
patrón Manuel Antonio. Ti es
produto das reaccións e cando re-
accionas de maneira creativa es-
tás contribuíndo á superación da
mediocridade”. Do que fala
Avendaño, sen acaso parecelo, é
de Texas, o seu novo libro, im-
pensábel sen a súa tradición –con
desculpas– biográfica rompen-
tiana. Di que Texas se foi desti-
lando coma a augardente a través
de todos eses anos nos que o au-
tor percorreu o estado de arriba a
abaixo e coñeceu a moreas de
persoas que lle fixeron tics litera-
rios. “Non é unha coña gongori-
na nin preciosista, é un conxunto
de flashes orgánicos. Adiferencia
entre Reixa e eu en Rompente era
que eu era máis orgánico e el
máis orgásmico e eu máis lírico e
el máis lúdico” afirma, sempre
coa idea de que todo o que el fa-
le de Reixa e Romón vai ser bo
por obriga e por ese sentimento
que non lle custa confesar. 

Pero volvemos sobre Texas.
Aos poucos, Avendaño abre páxi-
nas despois de facer relato oral do
episodio real que provocou o poe-
ma. “Non é un libro creativo no
que o poeta está na súa torre de
marfil senón a obra dunha persoa
orgánica que se encontra coa cre-
ación e é quen de recoñecela, de-
catarse de que aí está o poema é a
clave”. A liña seguida conta o mo-
mento que el viviu no que o vello
texano Jim pronuncia unha frase
lapidaria. Ese flash biográfico que
el captou literariamente conver-
teuse no poema “Sentados na co-
ciña xogando ó dominó”. Porque,
ao seu ver, a literatura está sempre
diante dos ollos e ao poeta o que
lle queda é “non forzar a lingua
senón deixar que a imaxe se con-
verta en poesía”. E así con cada un
dos fragmentos que compoñen
Texas, o libro máis galego de
Avendaño do mesmo xeito que,
para el, Poeta en Nueva York é o
máis andaluz de Lorca.

PNN’s retroactivos e
punkies trasnoitados

Conserva aínda a “actitude des-
prexuizada” de Rompente e iso
demóstrao recorrindo ao que el

chama “caracter multidisciplina-
rio e de utilización de distintas
texturas” que, segundo di, ten ta-
mén o seu novo libro. Daquela
viña, por exemplo, de botar man
de linguas estranxeiras, rexistro
ao que recorre abondo tamén en
Texas. “O que nos aconteceu é
que para os nacionalistas eramos
cosmopolitas e para os cosmopo-
litas éramos imbéciles e iso está
ben recordalo” sinala e deixa cla-
ro tamén que lle petaba especial-
mente dicilo agora neste regreso.
Para apuntalar esa case inxustiza
histórica lembra, a quen non o
saiba, que en moitos lugares o
galego entraba por vez primeira
vía rompentiana. “Señores de pe-
los azafranados, punkies trasnoi-
tados, PNNs retroactivos acudían
ás veces aos recitais con acento
vallisoletano. Lembro un dos úl-
timos que fixemos nun pub da
Coruña no que me sentín como
un negro tocando jazz en Alaba-
ma para unha audiencia branca, e
non o digo con rancor. Case me

parece sublime. Hoxe somos re-
sultado de todo aquilo” afirma e
as frases sáenlle como pronun-
ciadas tal que naquel momento.
Hoxe xa hai moitos menos “non
numerarios” ou, cando menos, xa
non fan tanto grupo. 

Malia a aparente actitude
irreverente que mantén Alberto
Avendaño, ou tamén por iso, Te-
xas é un libro cunha grande car-
ga de denuncia. “O discurso so-
cial está tamén inherente ao que
era Rompente. Eu sei o que son
os inmigrantes ilegais porque
traballo con eles e coñezo histo-
rias terríbeis de xente que entrou
nos EEUU sen papeis”. O libro
está poboado, de feito, dunha se-
rie de personaxes e cando no fin
se pecha a impresión que deixa é
que non foi precisamente dar
Avendaño cos protagonistas do
grande soño americano. “O trun-
fador de Texas é o poeta porque
está absolutamente encantado de
ter tido aoportunidade de presen-
ciar, de ser cámara e converter

todo iso en discurso lírico”. 
Alberto Avendaño (Vigo,

1957) marchou para os Estados
Unidos en 1990. Naqueles últi-
mos meses entrevistara a Severo
Ochoa, a Rafael Alberti e a Chu-
cho Navarro, de Los Panchos, to-
dos mortos pouco despois, como
el lembra. A súa cara e especial-
mente a súa voz eran xa moi co-
ñecidas pola presencia na radio e
na televisión galegas. Di que dun
momento para outro faltaron as
ofertas e foi cando decidiu mar-
char con toda a familia para Te-
xas, o lugar onde se criou a súa
muller. Alí dirixe agora o sema-
nario El Tiempo Latino que aca-
ba de asinar unha alianza co Was-
hington Post, da que Avendaño
se gaba. Gustaríalle volver? “A
resposta é si” responde e non se-
ría difícil imaxinalo presentando
un espectáculo onde se mestura-
se de todo, pode ser que gravado
en directo nun teatro, con fina
ironía e abondosa gracia e, iso si,
tamén moi rompentiano.♦
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Richard
Sennett
DAMIÁN VILLALAÍN

Os libros máis convincen-
tes na defensa do estado
do benestar e das políti-

cas públicas socialistas non nos
están chegando desde a beira es-
querda da socialdemocracia ale-
mana nin desde algunha
fundación de nome
impronunciable vinculada ao so-
cialismo sueco. Eses libros escrí-
beos un vello intelectual nortea-
mericano chamado Richard Sen-
nett, e nas súas páxinas non apa-
recen cadros macroeconómicos
nin mareantes estatísticas, pero
si historias persoais e colectivas,
coñecidas e mesmo vividas por
Sennett. 

En “La corrosión del carác-
ter”, Sennett fala dos desconcer-
tos existenciais, mesmo dos de-
sastres persoais e familiares que
provocan as condicións
“flexibles” do traballo no novo
capitalismo nómada e camaleó-
nico, tan despiadado como sem-
pre na súa ansia cobizosa de ri-
queza a calquera prezo. En “El
respeto”, que acaba de aparecer,
Sennett utiliza repetidamente
palabras como dependencia, ne-
cesidade, humillación, fraxilida-
de ou autoestima. Son termos
con aroma a psicoloxía e a auto-
axuda, pero o uso que Sennett
fai deles convérteos en
realidades individuais e sociais
case táctiles, moi concretas. Tan
concretas e reais como as perso-
as para as que se fan as políticas
e que tantas veces ven diluída a
súa carne e o seu sangue detrás
de abstractas porcentaxes e
cifras impensables.

Sennett, un octoxenario pro-
cedente dunha familia pobre e
comunista, non é ningún utopis-
ta nin tampouco un deses vellos
estalinistas forzosamente recon-
vertidos á loanza de Escandina-
via. Sennett é un científico que
traballa con datos e procesos,
pero tamén con experiencias
persoais e sentimentos. A súa é
unha socioloxía detrás da cal se
pode ollar a angustia e escoitar
o corazón do que constitúe o
seu obxecto de estudio: a xente.

Richard Sennett non nega a
liberdade nin a responsabilidade
individual, pero establece
prudentes límites á capacidade
humana de autodeterminación. E
fronte ao desprezo neoliberal dos
vencidos e fronte á “compaixón
severa” e culpabilizadora da Ter-
ceira Vía, afirma con rotundida-
de que non se pode culpar a nin-
guén por ser pobre, por non dis-
poñer de talento ou por ter a vida
esnaquizada pola desgracia e a
mala sorte. A través de Sennett
vislúmbrase a posibilidade dunha
síntese de esquerda entre a crítica
clásica do capitalismo e certas li-
ñas mestras dese heteroxéneo
conxunto poético e filosófico
agrupable baixo o nebuloso pero
certeiro rótulo de “pensamento
tráxico”. Os libros de Sennett
son alleos a calquera referencia
explícita a esta tradición, pero
neles latexa intensamente ese
pensamento que entende a vida
como un irrepetible e escasísimo
anaco de tempo entre unha nada
e outra nada.♦

O regreso texano
de Alberto Avendaño
Volve á poesía vinte anos despois

de Rompente
CARME VIDAL

Texas é unha sorpresa. Dános noticia literaria de Alberto Avendaño, o terceiro dos “tristes
tigres” que formaron Rompente e meteron ruído no panorama poético de finais dos anos
setenta e comezos dos oitenta. Cando marchou para os Estados Unidos en 1990, Avendaño
tiña pouco máis de trinta anos e no seu historial figuraba esa actividade poética, algunha
tamén teatral, a autoría de varios libros, algúns de literatura infantil e xuvenil, e era co-
ñecido polo seu traballo na televisión e a radio galega. Director dun semanario latino en
Washington, Avendaño responde en afirmativo á pregunta de se ten ganas de regresar.

A. PANARO



“Meu deus, na vida cheirei caso se-
mellante. Vostede é un perigo para
os seus familiares, amigos e veci-
ños”, advírtelle enfadado o doutor a
Alistán, o demo oveiro. “Pero eu
non quero botar peidos doutor Ta-
ceiro, por iso estou na consulta”,
replica. “Siga ao pé da letra a re-
ceita e non volva aquí a non ser
cousa de vida ou morte”. É preci-
samente esa misteriosa receita pa-
ra amañar os problemas intestinais
do pequeno diaño o desencadean-
te que escolleron os animadores
de Lúa Films para levar ao eido
das curtas de animación con plas-
tilina unha das historias fantásticas
de Álvaro Cunqueiro.

Dirixido a un público infantil,
Alistán, o demo oveiro é a sétima
curta realizada pola produtora,
que se enmarca dentro da serie A
lingua animada, proxecto no que
rodan con personaxes de plastili-
na relatos de autores homenaxe-
ados no Día das Letras Galegas. 

En Alistán, o demo oveiro, os
animadores quixeron facer unha
“historia máis pícara e divertida”
que as curtas anteriores, “algo
máis escuras como a de Ignotus,
de Manuel Murguía, na que uns

nenos sofren a perda da súa nai”.
Alistán é un fedello verde, rexou-
beiro e pillabán que ten que resol-
ver o seu problema. Pero só hai
unha solución, o consumo exclu-
sivo de ovos. Deste xeito, o diaño
vese obrigado a entrar nunha
granxa e a loitar contra as galiñas
coa súa arma fétida até que caen
desmaiadas. “Agora non protes-
tades, eh, sabichonas. Así me
gusta, caladiñas”, búlrase o Alis-
tán. É aí, xunto ao demo oveiro e
ao terríbel sancristán de Seixido,
onde comeza a aventura. 

“Cunqueiro era un referente
para nós, por ser un excelente cre-
ador de personaxes e historias fan-
tásticas. Pero resultaba difícil tra-
ducir ese mundo de imaxinación a
unha curta, porque é moi complica-

do condensalo todo en 10 minutos,
o formato que nós utilizamos na
serie”, sinala un dos animadores
da película, Tomás Conde.

Dirixida e animada por Virxinia
Curia e Tomás Conde, cun guión
do escritor Henrique Rivadulla
Corcón, a curtametraxe inclúe,
ademais dos personaxes do rela-
to orixinal, outros a xeito de figura-
ción presentes na obra de Cun-
queiro. O gatipedro, o velagullas,
unha veciña que, sen ser meiga,
voaba nunha vasoira, o sancristán
de Seixido ou a señora Serafina
Simbad, tamén se verán envoltos
nas falcatruadas do demo.

Ademais dos problema de
produción e adaptación propios,
a serie “A lingua animada”, que
xa recibiu, por diferentes curtas,

diversos premios como o Mestre
Mateo, o premio Galiza e foi se-
leccionado no festival Animadrid,
Sitges, no Internacional de Cur-
tas de Río de Xaneiro ou na
mostra de cine europeo en Nova
York, sofre outra serie de trabas
externas, como lle ocorre a parte
da produción galega, que se
centran na emisión da película. A
pesar de estar dirixida a un públi-
co infantil, as fitas emítense na
TVG dentro do espacio Curtas
Galegas, en antena o domingo
ás 2:45 da madrugada. 

A obra, coproducida pola
TVG e que conta ademais cunha
subvención da Consellería de
Cultura, vén de ser rematada
despois de seis meses de traba-
llo, entre o éxito da anterior pro-

dución A Xaguarana, de Avilés
de Taramancos, na que se mos-
tra a colonización a través da
ollada dunha tribo do Amazonas.
Aínda que non está fixada a da-
ta, a estrea terá lugar no Centro
Galego de Artes da Imaxe. 

Alistán, o demo oveiro, com-
pleta así, a serie composta por
Ignotus, Os defuntos falaban
Castelao, de Ánxel Fole, Meiga-
llos, sombras e papas de arroz,
de Eladio Rodríguez González,
A escola das areas, do Padre
Sarmiento, Good Night Mon Ami,
de Castelao e A Xaguarana.

Circo de plastilina

Ademais das curtas, Lúa Films
está a traballar na súa primeira
longametraxe infantil Pica Pica
Circus, unha historia universal
con algún personaxe moi galego
que se desenvolve baixo unha
carpa. O guión está escrito por
Ánxela Loureiro e os produtores
esperan estreala a finais do
2006. De momento a produtora
coruñesa proxectará en Cartoon,
o vindeiro mes de setembro, o
tráiler como presentación.♦Nº 1.106 ● Do 27 de novembro ao 3 de decembro de 2003 ● Ano XXVI

Cunqueiro en plastilina
MAR BARROS

Nunca antes as teimas de Cunqueiro saíran na televisión en plastilina.
Lúa Films rescata de entre as follas dos libros a un pequeno diaño pei-
deiro, para cobrar vida na curta infantil fantástica Alistán, o demo oveiro.



A crítica case sempre lles adxu-
dica o título de herdeiras de
Amália, o grande nome da can-
ción tradicional portuguesa. Al-
gunhas delas déronse a coñecer
xa despois da súa morte, caso da
sorprendente Mariza, pero outras
sacaran xa entón a cabeza nese
mundo tradicional que elas tor-
naron moderno. Case todas co-
mezaron a cantar moi novas, a
maioría aínda o son, e a súa pos-
ta en escena pouco ten a ver co
mundo de souvenirs que rodea
ao fado pronto para turistas.
Elas, pola contra, exportaron fa-
do ás prestixiosas salas de con-
certo europeas e conseguiron ta-
mén premios creados para a mú-
sica máis contemporánea. Puxe-
ron, en fin, o fado na moda. 

Os seus últimos traballos dan
conta tamén da vitalidade das no-
vas fadistas. Mísia, un dos nomes
máis potentes, puxo a fins de ou-
tubro a venda Canto, o octavo
traballo da súa discografía. Fai
homenaxe Mísia neste novo ál-
bum ao compositor Carlos Pare-
des e entre botou man de Vasco
Graça Moura, Pedro Tamen ou
Sergio Godinho como autores
dalgunhas das súas letras. Con
especial predicamento en Francia
e un certo aire parisino, Misia de-
fínese a si mesma como “cantora
de fados atípica”. A pesar da súa
mocidade, xunto con Dulce Pon-
tes ou Mafalda Veiga conforman
un certo grupo de pioneiras nesta
outra maneira de entender o fado. 

De Dulce Pontes tamén hai

novidades e esta especialmente
agardada. Trátase do disco Focus
no que a cantora contou coa par-
ticipación do músico italiano En-
nio Morricone, un compositor
case clásico cun grande prestixio
como creador de bandas sonoras
para o cine. Con letras de Joan
Baez, Federico García Lorca ou
José Mario Branco, o novo disco
de Pontes recolle tamén unha ho-
menaxe a Amalia Rodrigues. Di
a historia desta relación que se
coñeceron en 1995 cando se ro-
daba a película Afirma Pereira.
Polo visto naceu xa a posibilida-
de de traballar xuntos pero o ve-
llo italiano impuxo entón unha
condición. Dulce Pontes tiña que
agardar a cumprir os trinta anos e
é por iso que só agora aparece
Focus. O relato, que circula co-
mo propaganda en Portugal, po-
dería dar para moitos comenta-
rios. Á fin, mellor pechar coas
palabras do Ennio Morricone que
recoñece no propio disco que é
este un dos traballos máis impor-
tantes da súa xa longa carreira. 

Pero é sen dúbida Mariza un-
ha das grandes revelacións do
novo fado portugués. Despois de
gravar no 2001 o seu primeiro
disco Fado en min o que aconte-
ceu con Mariza foi case unha ex-
plosión. Vendeu 80.000 copias,
gañou o premio da BBC Radio 3
como mellor artista de Europa e
leou adiante máis dun cento de
espectáculos cun inusual éxito.
Hai uns meses publicou o seu se-
gundo disco titulado Fado em

Min que está chamado a ocupar
de novo os principais postos da
lista de vendas en Portugal. Co-
mo Dulce e Mísia, tamén Mariza
tirou da poesía para as súas novas
cancións e Eugénio de Andrade,
António Botto e Florbela Espan-
ca son algúns dos seus autores. 

Quince anos leva xa en esce-
na Mafalda Veiga desde que en

1987 publicou Pássaros do Sul,
o seu primeiro traballo discográ-
fico cando tiña só 21 anos. Cun
potente clube de fans que se pon
en acción cada vez que a cantora
ten unha actuación, Mafalda Vei-
ga non deixa en ningunha oca-
sión de pendurar o cartel de non
hai entradas. Na alma e na pele é
o seu recente traballo. 

Outra das “arriscadas” do fado
é Mafalda Arnauth que ven de pu-
blicar o seu novo disco Encanta-
mento que presentará no próximo
mes de decembro en varios con-
certos. O primeiro álbum de Ar-
nauth é de 1999 e xa daquela se fa-
laba dela como unha destacada fi-
gura da nova revolución da can-
ción portuguesa. Son estes algúns
dos nomes principais das cantan-
tes que están levando o fado ao
primeiro plano da música contem-
poránea portuguesa pero á lista
pódense engadir moitos máis, os
de María João, Cristina Blanco,
Ana Moura, Joana Amedoeira ou
Kátia Guerreiro son algúns deles.
Do grande acollemento que están
a ter as fadistas da proba tamén o
éxito do orixinal programa de con-
certos “A Cantora, o compositor, o
estilista e o convidado dela” que o
pasado fin de semana encheu o Rí-
voli de Porto e promete dos 26 ao
28 de novembro facer o mesmo o
Centro Cultural de Belém en Lis-
boa. Mísia, María João, e Mafalda
Veiga son as protagonisas e elas ti-
ñan que escoller para completar o
espectáculo compositor, deseña-
dor e alguén convidado. Mísia op-
tou polo seu Carlos Paredes, ves-
tiuse de Ana Salazar e convidou a
un dos máis prestixiosos artistas
portugueses, Júlio Pomar. María
João convidou e cantou a Mario
Laginha e levou roupa de José An-
tonio Tenente e Mafalda Veiga ía
vestida por María Gambina e op-
tou pola música de Jorge de Palma
e polo artista João Carrilho.♦
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As revolucionarias
do fado

CARME VIDAL

Se é que queda algún ortodoxo ten que estar ben dos nervios. Elas non lle gardan ningún cul-
to á tradición. Son modernas, teñen forza e están a acadar unha especial admiración en Lon-
dres e París. Mariza, Mísia, Dulce Pontes, Mafalda Arnauth ou Mafalda Veiga son algúns
dos nomes das novas e revolucionarias fadistas. Todas elas teñen novos discos no mercado.

Dulce Pontes, Misia e Mariza. Abaixo, Mafalda Arnauthp.



“Cando un idioma é arrasado ou
reducido á inutilidade ten lugar
unha diminución irreparábel no
tecido da creatividade humana.
Non hai ningunha lingua peque-
na”, dixo o pensador George
Steiner, hai agora dous anos, ao
recibir o premio Príncipe de As-
turias. Italia posúe máis dunha
decena de linguas diversas, case
tantas como rexións históricas,
unha gran riqueza para un país
que non se unificou até mediado
o século XIX. 

O idioma que coñecemos co-
mo italiano ten a súa orixe no
toscano ou florentino, pulido e
prestixiado polos grandes auto-
res do século XIV, como Dante e
Petrarca, pero non fixado polos
gramáticos até o século XVI. A
chegada desa lingua oficial a to-
dos os cidadáns non se produce
até o século XX. 

Cando os orixinarios desta
península emigraban a Hispano-
américa, entre 1870 e 1950,  a fin
de establecerse en países como
Arxentina ou Venezuela, adoita-
ban entenderse entre si en caste-
lán, o seu novo idioma, por re-
sultarlles máis doado que comu-
nicarse nos seus “dialectos” de
orixe, demasiado dispares.

O 60% da poboación
usa as linguas rexionais

A diferenza entre dialecto e idio-
ma radica, non nunha razón lin-
güística, senón no diferente grao
de recoñecemento institucional.
Unha estatística recente indica
que o 6-7% da poboación fala só
en dialecto, un 50% alterna dia-
lecto coa lingua italiana, mentres
que o 40% usa exclusivamente o
idioma oficial. O Goberno apro-
bou en 1999 unha lei que recoñe-

ce e protexe as denominadas mi-
norías lingüísticas, en total doce
idiomas, aínda que na realidade
hai algúns máis, con vitalidade
diversa. 

Os defensores destas linguas
non oficiais lembran que en
1861, ano da unificación de Ita-
lia, o primeiro rei, Vítor Manuel
II, da casa de Saboia, se expresa-
ba en piamontés, mesmo nas reu-
nións do seu gabinete, ao ser in-
capaz, ao igual que a maioría dos

cidadáns no novo reino, de co-
municarse en italiano oficial.
Desde aquelas a unificación se-
guiu marchas forzadas con rela-
tivo éxito. 

O fascismo (1922-1945)
prohibiu os dialectos por conside-
ralos un estorbo para a Italia ide-
al de Mussolini. Na Italia dos
anos 30 e 40 moitos actores de te-
atro popular e dialectal, por
exemplo, foron obrigados a repri-
mir a mesma cultura da que eran

expresión. A visión uniformiza-
dora era compartida tamén polos
seus opoñentes, os partisanos que
tomaron o poder ao finalizar a II
Guerra Mundial. Pese a todo, po-
licentrismo e poliglotismo resisti-
ron e foron sempre compoñentes
fundamentais do que coñecemos
como Estado italiano.

Os dialectos foron equipara-
dos en ben de casos co atraso. Os
que mellor perviven son os do
Véneto e Sicilia. Na literatura, o
cultivo dos dialectos foi á par do
enaltecemento do italiano ofi-
cial. Ás veces a lingua rexional
era empregada para satirizar as
obras máis consagradas, noutros
casos foi un modo de recuperar a
fala popular fronte á burguesía
ou unha forma de recuperar as
vellas palabras da tribo. Os dia-
lectos servían, en mans de auto-
res como Pasolini (friulano) ou
Pirandello (siciliano), para desri-
tualizar ou desburocratizar un
idioma que consideraban dema-
siado institucionalizado.

Hoxendía os dialectos ou lin-
guas, diferentes do italiano ofi-
cial, parecen estar a gañar un no-
vo vigor, sobre todo entre a mo-
cidade. Os rapaces chatean en
veneciano, napolitano ou roma-
no, entrefrebados de italiano, es-
coitan cancións rock, punk ou
rap nos acentos rexionais máis
diversos. A literatura, con auto-
res como Andrea Camilleri, e a
publicidade volven recuperar os
dialectos, sen que o cinema tive-
se abandonado nunca o seu inte-
rese por eles. A lingua vernácula
está a penetrar a xiria dos xóve-
nes, pese a que todos eles foron
escolarizados en italiano. Na ac-
tualidade, até Berlusconi bota al-
gunha vez man do lombardo-mi-
lanés da súa infancia.♦
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Rexina Vega
‘Cunqueiro
é símbolo
de vangarda e
tradición’

A.N.T.
Vén de publicarse o volu-
me Álvaro Cunqueiro. Ami-
zades catalanas, de Ediciós
do Castro, no que se afon-
da nas diferentes facetas
do escritor da man de dife-
rentes profesores, escrito-
res e xornalistas tanto ga-
legos como cataláns. Por
que nace este libro?

A publicación é resultado
dun congreso celebrado no
2001 na Universidade Autó-
noma de Barcelona e na gale-
ría Sargadelos desa cidade,
ao redor da figura de Cun-
queiro, que se enmarca nun
contexto de acollemento ex-
terior da nosa literatura, á que
se achegan moitos cataláns
por curiosidade e na procura
de analoxías. A pesar de todo,
existe un desinterese da Xun-
ta e falta de implicación da
Universidade que provocan o
silenciamento de moitas des-
tas actividades e que non se
produza un encaixe entre os
diferentes departamentos e
planos de estudio de lingua e
literatura galegas.

Quen participa no vo-
lume?

Joan Perucho, César An-
tonio Molina, Jordi Sardá,
Joseph Balagué, Xosé María
Armesto, biógrafo por exce-
lencia de Cunqueiro, os ga-
legos Alonso Montero, Basi-
lio Losada e Xesús Gonzá-
lez Gómez, entre outros son
os que afondan a través dos
seus artigos nas diferentes
facetas do escritor.

Por que é excepcional a
relación de Cunqueiro con
Cataluña?

Dende o seu primeiro en-
contro co país na II Repúbli-
ca, á intelectualidade catala-
na interésalle o mindoniense
porque é a imaxe dunha cul-
tura rexional non folclorizan-
te, símbolo de vangarda que
non desbota a tradición nos
seus escritos. E a fascinación
de Cunqueiro foi total até o
punto de asumir a lingua e
publicar nese idioma. Come-
zou a establecer contactos e
amizades, como Perucho a
quen o unía ademais da li-
teratura fantástica a gastronó-
mica. Consolídase a súa rela-
ción coas editoriais do país
de acollida e co tempo con-
vértese no intermediario da
literatura catalana traducindo
moitos textos ao galego.♦

As 12 linguas de Italia
M. VEIGA

Din que os italianos coñecen a lingua oficial grazas á RAI (televisión pú-
blica). Con todo, idiomas como o napolitano, lombardo ou romano perma-
necen vivos e, nos últimos tempos, volven estar de moda entre a mocidade.

RELATOS HISTÓRICOS

A NOSA TERRA

Memorial

do infortunio

A muller

mariña

A canción

de Sálvora

Francisco Castro X.L. M. Pereiro A. Riveiro Coello
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Non existen no país moitos es-
tablecementos como SINSA-
Laudio, unha das poucas rare-
zas no que a venda de discos se
refire, que se adique á música
electrónica experimental e que
non perda a vida no intento. Un
local underground, que a pesar
de estar agachado nunha das ga-
lerías da rúa viguesa do Prínci-
pe, non só sobrevive, senón que
se consolida máis dun ano des-
pois da súa apertura, alá polo
mes de marzo do 2002. 

Fartos de non atopar a músi-
ca que lles gustaba nas tendas
de discos e de ter que baixala de
internet ou mercala en Portugal,
o colectivo Sinsal, do que for-
man parte Xulio Gómez e Ri-
cardo Pardo, propietarios da
única discoteca de música elec-
trónica da cidade, Vademecwm,

Luís Campos, Chui Longina e
Viktor Flores, un dos dj’s máis
recoñecidos do país, abriron o
local a primavera pasada.

Na tenda, que está fusiona-
da con Materia Prima, un esta-
blecemento de Porto semellan-
te, pódese atopar todo tipo de
música, dende a electrónica,
dance, house ou techno até hip-
hop, reggae, postrock america-
no ou pop británico, cos forma-
tos máis inimaxinábeis e para
todos os públicos, máis alá dos
pinchadiscos. Así os traballos
de Suede, de Elephants ou Pro-
zack comparten andel co máis
raro que se pode atopar en Vigo,
os discos de Acid Mother’s
Temple, formado por unha co-
muna china cunha música psi-
codélica totalmente tola ou os
grupos do selo Mego, onde se

leva a experimentación co au-
dio até extremos case científi-
cos. Sen embargo, o punto forte
de SINSALaudio é a música ex-
perimental e a minimal centro-
europea. 

Ao entrar, un dos detalles
que máis chama a atención en-
tre as publicacións especializa-
das que se poden ler mentres se
escoita un disco é atopar os nú-
meros máis recentes da revista
do corazón Hola! Así ao tempo
que descobres o que se coce no
campo da electrónica sabes dos
detalles en exclusiva da peti-
ción de man de Letizia Ortiz. E
se non é de abondo, a tenda ta-
mén ten un apartado específico
de curiosidades e rarezas, onde
se poden rescatar versións elec-
trónicas de clásicos e bootlegs
(discos piratas).

Ademais da venda de discos,
a tenda tamén é a sede do colec-
tivo Sinsal dende a cal se xestio-
nan concertos, se organizan fes-
tivais como o de música electró-
nica Ifi en Pontevedra e outras
actividades como os “Encontros
de Arte Sonora” que se están a
desenvolver no Museo do Mar-
co e que precisamente este fin
de semana celebran a súa segun-
da xornada coa participación
dos alemán Rechenzentrum e o
vigués Minúsculo.

Ao tempo que promotora e
selo discográfico, SINSALau-
dio vai introducir moi pronto un
novo servizo, que non acostu-
man a prestar as tendas de dis-
cos convencionais en Galiza e
que se centra na venda dos tra-
ballos musicais que se atopan
na tenda, pero por internet. ♦

SINSALaudio, do máis underground

Sitios Mar Barros

As causas
da violencia
XURXO G. LEDO

Violencia de xénero,
xenófoba, ideolóxica,
familiar, son só

algunha das múltiples
manifestacións da violencia.

Xeralmente
queixámonos cando xa non
hai solucións, cando é impo-
síbel facer nada. Escóitase a
alguén dicir “xa o sabía
eu”, e os propios que teñen
responsabilidades de gober-
no adícanse a pregoar as
medidas que van tomar.

Xeralmente non se fai
nada, ou mellor dito si se
fai, fanse declaracións, días
de.., debates, tertulias e pro-
gramas de televisión. Todo
dentro do marco que nos
caracteriza: a sociedade do
espectáculo.

Pero ¿que hai detrás da
violencia?. Hai rancor, odio,
maltrato psicolóxico, abuso
de poder, mentiras,... A vio-
lencia sempre ten unha ori-
xe, nunca é gratuíta e todos
somos responsábeis dende o
noso eido: o trato coas com-
pañeiras, a concepción da
familia ou as relacións no
traballo.

O xeito de comunicarnos
cos demais, a utilización dos
imperativos ou a idea de
propiedade, de posesión,
condicionan o noso entorno,
a realidade na que nos
desenrolamos, producindo
respostas que moitas das ve-
ces descoñecemos porque
non temos tempo siquera
para reflexionar sobre o que
facemos, do noso comporta-
mento ao longo dos días.

A violencia sempre
empeza nun mesmo e pode
ser autoviolencia,
maltratando o noso corpo
coma no caso da anorexia
ou recurrindo á cirurxía pa-
ra reformar o que
consideramos deformado
por unha percepción distor-
sionada.

Violencia é despedir a
un traballador sen motivos
e pagar para botalo, ou
retribuír a unha muller con
menos cantidade polo
mesmo traballo, pero a eses
violentos non se lles piden
responsabilidades, forman
parte do sistema.

Violencia é dicir que os
nacionalismos son igual a
terrorismo ou que hai que
disparar a sospeitosos para
evitar que chegen a ser cul-
pábeis.

Nun sistema
competitivo, onde a propie-
dade privada e o individua-
lismo exacerbado son os ei-
xes fundamentais, non cabe
esperar máis que violencia,
rancor, loita feroz para con-
quistar o éxito, como nas
guerras nas que os gañado-
res marcan as normas e re-
parten o botín para facerse
cada día máis fortes.♦♦

Comentarios dionisíacos            Irmandade dos Vinhos Galegos 

A zona produtora de vinho mais
antiga da Galiza está procurando
o seu futuro, lastrada polo seu re-
cente passado. Para nós, e pensa-
mos para muitos dos ribeirenses,
a prospectiva está clara: Já se
tem feito e está-se fazendo muito
nas adegas e na enologia, mas
falta ainda cambiar a maior parte
da viticultura, ou seja, replantar
com as variedades autóctonas,
nobres e tradicionais do Ribeiro,
que som as que podem e devem
fazer os bons caldos do futuro. 

Despois da guerra do 36, o im-
portante era produzir litros, col-
heitas abundantes, pois havía de-
manda e todo se consumía como
alimentaçom. Mas agora vai cam-
biando o gosto e o consumo, e a
qualidade e personalidade é muito
mais importante, neste mundo de
abundância e competencia. 

Afortunadamente ficarom as
nobres Treixadura, Torrontés, La-

do, Godelho para brancos e as tin-
tas Brencellau, Ferrom, Sousom,
Caínho e outras esgrévias plantas,
de nomes rotundos, ainda que re-
legadas nas aldeias perdidas.
Agora estam-se a recuperar, mais
ainda nom na medida que a repu-
taçom do vinho precisa. 

Umha errada e curta de vista
política do Conselho Regulador
nalgumha etapa fixo pagar dema-
siado caro o quilo das castes forá-
neas (Alicante e Palomino), e os
agricultores tinhan rendas eleva-
das, sem esforço. Fraco favor, e
foi pam para hoje e fame para
amanhá, pois só com as relacio-
nadas variedades, deve-se e pode-
se fazer um bom Ribeiro, recon-
hecido como, possivelmente, um
dos melhores brancos do mundo. 

Ainda que o Alvarinho vai mui
bem com um marisco crú (ostras,
ameixas...), a nossa experiência e
gosto recomenda o Ribeiro, bom

naturalmente, com o marisco cozi-
do (centola, santiaguinhos, néco-
ras, cigalas, langostas, percebes...),
ademais de qualquer peixe fresco.
E deixamos aqui algumhas mar-
cas, que consideramos como Pon-
tas de Lança, paradigmas do Ribei-
ro, a imitar polo resto: “Vilerma”,
“Viña Mein”, “Coto de Gomariz”,
“Emilio Rojo”, e “Amadeus”, este
último as vezes e a evitar qualquer
intento de madeirizaçom, barrica
ou oxidaçom induzida, que pensa-
mos estraga, em lugar de favore-
cer, os finos e delicados aromas
dos vinhos do Ribeiro. 

O trabalho com os vinhos tin-
tos está ainda a começar e há es-
forçados colheiteiros tentando in-
vestigar como se podem conse-
guir com as nobres variedades re-
lacionadas. A realidade é que te-
mos já bons vinhos frescos e jo-
vens; com muito tartárico como
os Vinhos Verdes vizinhos, porém

está ainda por começar o longo
caminho do vinho nobre, de guar-
da e qualidade intemporal, com-
parativa com outras zonas do Es-
tado español. Animamos a seguir
a luta e o caminho e no entretan-
to, seguiremos disfrutando deles
com umhas empanadas, umhas
xoubas, um polbo bem cozido... 

E tambén a ilusom que todos
temos por gostar, antes de mo-
rrer ou para morrer contentes,
um bom tostado, feito com uvas
treixaduras quase secas, fermen-
tado devagar, que tem toda a his-
tória detrás e actualmente um
vinho somentes metafísico. Cus-
te o que custar, há que recupera-
lo, e aguardamos a prova das pri-
meiras experiências, para com-
pará-lo com os seus descenden-
tes, os Portos, e com os velhos
extinguidos, os que ja só existen
na nossa memória. ¡Deus Frates-
que Vinum Gallaecia¡♦

Umha lança polo Ribeiro

PACO VILABARROS



A familia titular en 1936 da
Axencia Arrendataria de Taba-
cos en Vilagarcía pasaba por ser
xente de garra. Mesmo lle cha-
maban os garrase de seguro que
xa a natureza os levou a todos
eles ao averno ben perto do de-
mo. San Pedro, con todo o que
ten, vetaríaos de seguro no ceo.

Dun dos seus fillos sóubou-
se moito e ben malo. En Vila-
garcía aínda que se petara na
boca e moito se calara no tempo
do medo, transmitiuse de orella
a orella e ben polo baixo a ruin-
dade e a mala garra deste vásta-
go ruín. Foi o que violara unha
mociña máis que humilde da fa-
milia dos Picón.

Aquela moza fun coñecela eu
no 1952. Os dous viaxabamos en
tren cara Santiago. Ela ía ver a
súa nai veciña da rúa de San Pe-
dro e logo seguiría para Ferrol
xunto da súa madriña que tamén
tiña como unha nai. Dos seus
propios beizos coñecín a desgra-
cia que malvivira.

Do malagarrasabíase máis.
Foi violador e tamén un señori-
to que se apuntou a dar paseos.
Martirizou en xente de esquer-
da e nos republicanos de orde
esquecendo as prebendas que a
súa familia recibía coa conce-
sión do estanco por parte do
goberno da república. Non pen-
sou en lealdades e sumouse ao
alzamento prendendo pobres

mariñeiros, obreiros e artesáns.
Tamén aterrorizou as súas mu-
lleres.

De homes así aínda se fala en
Vilagarcía por moito que pasaran
tantos anos. Das súas malandan-
zas covardes que como froito só
obtiñan cadáveres de conveciños
seus. Da vila, de Carril, de Vila-
xoán e toda a contorna.

O que tiña tanta garra era
dono fachendoso dunha motora
deportiva. E nela, xunto a súa
bandada de matóns, subían os
presos chupados á garda civil.
Dábanlle pola ría un fatal paseo
nouturno que remataba unha se-
mana ou dez días despois cando
corpos desfeitos e baleados apa-
recían nas praias. Os dos homes
sobre os que os matachíns, rin-
do por dentro, correran a voz de
que desapareceran por terse
apuntado na lexión.

O malagarra daqueles días
continuou a disfrutar da venda
privilexiada de selos, papeis de
pago e timbres do Estado. Nos
anos cincuenta, con Antonio Pe-
drosa Latas de mandamáis na
dirección da tabaqueira fran-
quista, mantiña esa renda. Sabi-
do é que moitos paseadores ti-
veron premio e gozaban de boas
amizades forxadas, impasíbeis,
no cultivo da morte desde a fa-
lanxista luz dos luceiros.

E en Vilagarcia pétase aínda
na memoria deles.♦
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Memoria de Ferro                           Antón Patiño Regueira

Entreculturas
(2) 
FRANCISCO CARBALLO

Asegunda asemblea do
Foro Social Europeo
(FSE) en París foi un

acontecemento de alta
tensión. Coincidiu co
atentado no Iraq ao cuartel do
mando italiano. O 20-XI, ou-
tro en Istambul contra a Gran
Bretaña. En París, piden  diá-
logo, estudo e decisións
culturais, no Iraq,  en
Istambul , só culto á
violencia. 

A situación global é de
desorde, de angustia?. As res-
postas,  distintas. Porque dife-
rentes son as relacións das
culturas en desigualdade. Hai
culturas minorizadas e hai
culturas maiorizadas. Todo
como resultante histórica de
acontecementos cambiábeis.
Desarmar tales maiorizacións
para relacionármonos en
igualdade é o primeiro paso
para a paz mundial. 

As maiorizadas están
inundadas dun certo
“darwinismo social”
individual ou colectivo que as
sacraliza como superiores. Un
racismo. Un fenómeno
destestábel,  que urxe corrixir
na escola, nos “media”, en to-
do tempo e espazo. A lingua-
xe acredita esta miseria que
dana as relacións humanas.
As linguas que as representan
defínense: a maioritaria
como oficial e obrigatoria,
outras como cooficiais e
voluntarias e o resto como su-
perfluas. Todo un delirio.
Non ese o delirio de Francis-
co Vázquez ou de Ventura
Pérez Mariño? 

A desfeita mundial na que
vivimos non é un “conflito
entre dúas civilizacións”, hai
conflitos dispersos entre todas
as culturas desigualadas na
realidade dos poderes e mes-
mo no “imaxinario”
colectivo.  Este é produto se-
cular do dominio que se exer-
ceu sobre certas culturas para
domesticar os seus
posuidores. A denuncia que
fai o FSE dese poder de
asoballamento, esixe a posta
en práctica inmediata de
alternativas de igualdade e de
respecto mutuo. Cando se ob-
vian estas medidas, só quedan
as violentas. 

Na Península  Ibérica
temos todas as respostas: de
diálogo, de enfrontamento e de
violencia. Pasos para
solucións? Substituír o
imperialismo polo multilatera-
lismo; acabar cos
colonialismos visíbeis e invisí-
beis. No Estado español:  os
tempos son chegados do fin do
Estado-nación; do fin da
submisión a mitos esencialistas
de “proxectos imaxinarios no
mundo”. É hora de convivir
diferentes nacións mediante
pactos entre iguais e diferentes
cidadáns en interculturas igual-
mente interesantes. . Nesa liña
foron os desexos da XI Asem-
blea nacional do BNG, 22-23,
XI. Unha asemblea lúcida, es-
pello da sociedade galega.♦

Tratei pouco a José Maria Álvarez
Blázquez (1915-1985) mas quan-
do tentei fazer o fac-símile do có-
dice dos músicos das Cantigas de
Afonso X, ele ajudou-me voluntá-
ria e desinteressadamente. Foi
também quando lhe di a notícia da
aparição das Cantigas de Martim
Codax numa subasta londrina. 

Era pessoa prudente, douta,
erudita e de imenso humanismo.
Admirava-o também pelo seu tra-
balho como editor. Tal vez pela
minha experiência de editor de
música valorava mais o seu em-
penho divulgador da cultura gale-
ga. A colecção de livros de bolso
“O moucho” é para mim uma das
melhores ideias editoras desenvol-
vidas naquele tempo obscuro. José
Maria, como galego comprometi-
do cultural e politicamente, foi re-
taliado em 1936 pelo nacionalismo
excluínte das hordas franquistas.

A poesia ajudou-lhe a manter
o espírito alerta e assim suportar
o exílio interior que lhe tocou vi-
ver, mas sempre esteve atento às
fendas que se abriam na ditadura
para projectar por elas os seus
raios de luz. Essa luz mostrou-
nos o caminho a muitos de nos.

Portanto só tenho agradecimen-
to para ele, e quando a Associação
de amigos da Catedral de Tui me
fez uma encomenda para o Órgão
da Sê, pensei que era o momento de
compor uma obra à memória de Jo-

sé Maria. Assim foi como me che-
guei a obra doutro sábio, Francisco
Sánchez, o céptico, “Quod nihil
scitur” –Que nada se sabe–.

Sanchez e Álvarez Blázquez
têm em comum nascer em Tui,
dedicar sua vida à cultura criativa
–poética, filosófica, divulgativa–
e padecer ambos a intolerância
político-religiosa. Francisco Sán-
chez nasceu no 1550 em Tui don-
de o seu pai exercia a medicina,
igual que o pai de José Maria.
Dario Álvarez Blázquez formula
que, por ser de família judia, aos
poucos meses transladaram-se a
Braga fugindo da crescente per-
secução da Inquisição, começan-
do assim uma vida de contínuo
exílio. Em Braga foi baptizado
em 1551 e daí surge a polémica
da nacionalidade deste ilustre
francês, já que aos doze anos saiu
da península para estudar em
Bordéus, e nunca mais volveu pi-
sar as intolerantes hispânias. Mo-
rrendo em Toulousse no 1623.

A dúvida metódica de Francis-
co Sánchez foi a ferramenta revo-
lucionária, aperfeiçoada depois
por Descartes no “Discurso do
método”, que abriu caminho ao
desenvolvimento do pensamento
europeu moderno. Este espírito
criativo e transcendental é o que
eu quis significar de Álvarez Bláz-
quez em paralelo com Sánchez.

O resultado, logo de quatro

anos de elaboração, é uma grão
obra para Órgão, de meia hora de
duração, titulada “Quod nihil sci-
tur” (Homenágem a Francisco
Sánchez “o céptico”) e dedicada à
memória de José Maria Álvarez
Blázquez. A obra tem três anda-
mentos: I. “Natus in civitate Tu-
densi, diocesis Bracharensis” que
expressa a polémica mas também

o primeiro exílio. II. “Meditatio
mortis” que exprime a trans-
cendência. III. “Examen rerum”
que traduz o fundamento cientista.

Como compositor, e também
nascido em Tui, espero ter hon-
rado dignamente a memória de
José Maria Álvarez Blázquez.
Tui é uma forteza cultural que só
precisa de inteligência política.♦

O Bardo na Brétema                          Rudesindo Soutelo

O matachín da motora

Foto adicada por José Antonio aos falanxistas de Vilagarcía.

Natus in civitate Tudensi

Pequenas Obras Mestras

da Nosa Literatura

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.

A NOSA TERRA
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■ EXPOSICIÓNS

BIENAL DE GRAVADO
CAIXANOVA
As obras premiadas nesta
convocatoria, organizada
por esta entidade, estarán
expostas na sala A Fábrica.

O BarO Barcoco
■ TEATRO

RÍO BRAVO 02
Chévere representará esta
obra o venres 28 ás 22:30
na Casa da Cultura.

BoirBoir oo
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO
Até este venres 28 a súa co-
lección fotográfica podere-
mos ollala no CC Ramón
Martínez López.Imaxes dos
anos 20 e 30 que presentan
unha completa descrición da
vida do pobo nesa época,
quedando reflectidas todo
tipo de actividades laborais.

■ TEATRO

OS MONICREQUES
DE KUKAS
Estarán este xoves 27 na
Casa da Cultura.O venres
28 tamén haberá teatro: Ta-
lía teatro representará a
obra Eu así non xogo.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

FOTOGRAFÍAS
AA.C. As Lagoasterá aber-
ta esta mostra até o 30 de
novembro na sala Amalia
Domínguez Búa.

CambadosCambados
■ EXPOSICIÓNS

ESPAZOSNATURAIS
DE GALIZA
Organizada pola asociación
Candeae o Colectivo Eco-

loxista do Salnés, podere-
mos ollar esta mostra de fo-
tos e textos explicativos dos
nosos espazos naturais, até
este xoves 27, no Auditorio
do Concello.

CangasCangas
■ EXPOSICIÓNS

BARREDO
A sala de arte Ángel Botello
acolle, até o 29 de novem-
bro, a súa mostra pictórica.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI
O programa desta semana
continúa co ciclo dedicado
a John Carpenter coa pro-
xección La niebla, o venres
28 ás 18 h; La noche de
Halloween,o mesmo día ás
20:30; Dark star, o sábado
29 ás 18 h. e Asalto a la co-
misaría del distrito 13ás
20:30. Tamén está progra-
mada a fita de Akira Kuro-
sawatitulada O escándalo,
o xoves 27 ás 20:30.

■ EXPOSICIÓNS

TIM BEHRENS
Mostra antolóxica sobre es-
te pintor no Quiosque Afon-
so até o 14 de decembro.

CHELO RIELO
Unha mirada de fantasíaé
o título da mostra de pintu-
ras que acolle a asociación
A. Bóvedaaté o 30.

SCIAMMARELLA
O debuxante de El Paísex-
pón os seus debuxos sobre
o Prestigena sala do CO-
AG sita nos Cantóns, du-
rante estes días.

EMILIA SALGUEIRO
Mostra de escultura na ga-
lería Pardo Bazán.

JOÃO ALEXANDRE
Até o 9 de decembro as sú-
as pinturas poderán ser con-
templadas no Club Finan-
ceiro Atlántico.

RICARDO SEGURA
Debuxos na galería de Pa-
pel até o 5 de decembro.

Mª LUISA DE ORLEANS
Unha raíña efémeracom-
pleta o título desta exposi-
ción que, até xaneiro, vai
estar no Museo de Belas
Artes. Escolma de pinturas,
debuxos, gravados, escultu-
ras, obxectos e libros ilus-
trados que, partindo desta
personaxe, ensina o papel
que a historia reservou ás
princesas europeas na polí-
tica internacional, alianzas
dinásticas, relación entre
arte e ideoloxía durante o
Absolutismo e o conse-
guinte uso das decoracións.

ROBERTODÍAZ
Baixo o título Novembro
están agrupadas as súas
pinturas nunha mostra que
alberga a Biblioteca Públi-
ca  González Garcés.

GRANDES MESTRES
DO MUSEOLÁZARO
GALDIANO
Organizada pola Fundación
Barrié, poderá ser visitada

nas súas salas, até o 7 de xa-
neiro. Inclúe unha serie de
grandes mestres da pintura
española e europea, nunha
escolma da importante pina-
coteca do antedito museo,
con obras datadas entre os
séculos XV e XIX. Aínda
que prima a pintura españo-
la, con especial presencia de
Francisco de Goyarepre-
sentado con catro obras, ta-
mén están presentes grandes
autores da pintura gótico-fla-
menca, holandesa e inglesa.

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

AA EstradaEstrada
■ EXPOSICIÓNS

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR
As obras do prestixioso
premio de fotografía de na-
tureza, o máis importante
do mundo, organizado pola

BBC Wildlife Magazinee o
Museo de Historia Natural
de London, estarán, até o 7
de decembro, na sala de ex-
posicións de Caixanova.

JEAN-MARIE
DEMUYNCK
Até o 30 de novembro as
súas pinturas poderán ollar-
se no C.C. Tabeirós.

FeneFene
■ ACTOS

BIEITO IGLESIAS
O Museo do Humor,dentro
do ciclo Galegos na súa
salsa,acolle a charla deste
coñecido escritor, profesor
e articulista de distintos me-
dios de comunicación, co-
ma A Nosa Terra, este xo-
ves 27 ás 20 h. no Salón de
Actos da Casa da Cultura.

FerrFerr olol
■ DEBATES

A CONSTITUCIÓN
O mércores 5 farase unha
mesa redonda para debater
sobre este tema no Ateneo.

■ EXPOSICIÓNS

OS MUNDOS DE
CARLOS CASARES
Mostra fotobiográfica so-
bre o escritor galego que
podemos ollar no C.C. To-
rrente Ballester.

SEN IR MÁIS LONXE
Baixo este título anícanse
as fotografías sobre a terra,
auga, aire e lume de Ovidio
Aldegundee Víctor R. Jo-
ve. Na galería Sargadelos
durante novembro.

CARLOS MERINO
Podemos visitar no Ateneo
unha mostra homenaxe a este
pintor ferrolán que poderá ser
visitada até o 20 de decembro
no C. C. Torrente Ballester.

SGHN
A Sociedade Galega de
Historia Natural abre ao pú-
blico o seu museo, no que

se poden contemplar esque-
letos de diferentes animais
e unha colección de pega-
das e de minerais, entre ou-
tros elementos. O horario é
de 9:30 a 13:30 e de 16:30
a 20:30, de luns a venres.

O GrO Gr oveove
■ EXPOSICIÓNS

ILUSTRACIÓN INFANTIL
As imaxes orixinais dÒ
coelliño branco,galardona-
das co I Premio Español de
Ilustración, asi como as
d`A cebra Camila,todas de
Óscar Villán, ou as de O
Reiseñor,de Alicia Suárez,
libros de Kalandraka Edito-
ra, poderanse ollar na gale-
ría Lembranza-Sargadelos
até o 29 de novembro.

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

GRAVADOS
Os traballos de Lucía Gon-
záleze Inés Penaestán reu-
nidos no edificio Multiusos
da Xuntaaté o sábado 29.

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

Xerais vén de publicar en ga-
lego a obra teatral Pedro e o
capitán, do uruguaio Mario
Benedetti. O drama fora tra-
ducido por Francisco Pillado
Maior e estreado polo Centro

Dramático Galego no 1993.
O texto narra o diálogo entre
un militar torturador e un pre-
so político torturado como
encontro entre dous mundos
antagónicos.♦

Benedetti en galegoBenedetti en galego
O O TTrinquerinque
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☞ DOGVILLE. Grace
(Nicole Kidman) chega a

Dogville, pequeno lugar nas
Montañas Rochosas, fuxindo
dunha gavela de gángsters. Alí
terá tempo de coñecer a verda-
deira pasta do ser humano. Fá-
bula sobre a moral de Lars Von
Trier, que finiquita o Dogma 95.

☞ HEROE. Hai dous mil
anos, cando na China ha-

bía sete reinos que se facían a
guerra, chega ao pazo real dun
deles un home coas espadas dos
tres perores asasinos do reino,
que pretendían matar ao rei. En-
tón, o seu executor, cóntalle ao
rei cómo rematou con eles.

☞ AS MULLERES DE
VERDADE TEÑEN

CURVAS. Patricia Cardoso di-
rixe esta película ambientada
entre a comunidade hispana de
California. Retrato realista. A
moda vista desde os talleres
subcontratados e a muller vista
desde un físico abundante. Bo-
as intencións. Recomendábel
para as secretarías da muller

dos sindicatos e para adolescen-
tes con nais moi retrógradas.

☞ A MANCHA HUMA-
NA. Un prestixioso profe-

sor é despedido por un comenta-
rio considerado racista. Nese
momento falece a súa dona e co-
ñece a unha muller con moitos
problemas á que lle irá revelan-
do a historia da súa escura vida.

☞ BUFFALO SOLDIERS.
Até a chegada dun novo

sarxento da vella escola, a corrup-
ción é xeneralizada nunha compa-
ñía de soldados americanos desta-
cados nunha base da Alemaña dos
últimos momentos do muro.

☞ A PELOTA VASCA .
O polémico filme docu-

mental de Medem xustifica as
espectativas creadas. Para en-
tender mellor o País Vasco. 

☞ O SEGREDO DE JOE
GOULD . Nos anos co-

renta un xornalista do New Yor-
ker escribe sobre a vida dun va-
gamundo intelixente que está a

redactar unha historia oral do
mundo. Baseada en dous relatos
de Joseph Mitchell. Orixinal.

☞ CRUELDADE INTO-
LERÁBEL. Comedia

previsíbel dos irmáns Coen, a
moita distancia do resto da súa
cinematografía. George Cloo-
ney mestura simpatía e beleza
coas súas escasas cualidades
dramáticas. Catherine Zeta Jo-
nes renova o valor das cadeiras
e dos corpos non anoréxicos.

☞ MYSTIC RIVER.
Cunha traxedia da infan-

cia como telón de fondo, tres
amigos da nenez volven a rela-
cionarse cando a filla dun deles
morre asasinada e se inicia un-
ha investigación para esclare-
cer os feitos. Intriga.

☞ 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 reco-
rrer á medicina alternativa da
doutora Müller, cunhas ideas li-
berais que chocan co  conserva-
durismo da casa.

☞ COUSAS QUE NUN-
CA SE ESQUECEN.

Dúas partes contan a pretendi-
da vida desinhibida dunha es-
tudante de literatura e a histo-
ria dun mozo sen ambicións
que non quer ir á universidade.
Estreada no resto do mundo co
título de Storytelling.

☞ O TRABALLO ITA-
LIANO. Uns ladróns

rouban unha tonelada de ouro
pero posteriormente un do
grupo quítalles o botín, de
modo que terán que localiza-
lo, volverlle a roubar o ouro e
vingarse del.♦

CarCar teleirateleira

Rock de autor, as drogas, o artista desa-
rraigado... será o que este asturiano nos
presente nos seus concertos polo noso
país. Poderemos escoitalo o venres 28 no
Iguana Clubede VIGO e o sábado 29 no
Playa Clubeda CORUÑA.♦

Nacho Nacho VVegasegas

Río Bravo,
obra de

Chévere,
poderá ser

ollada no
BARCO este
venres 28.

Os
Monicreques

de Cukas
estarán en
BOIRO este

xoves 27.
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DEBÚXAME UN CONTO
Até o 30 de novembro, o
C.C..Uxío Novoneyraaco-
llerá esta mostra.

ANA MATO
Construción/destrución do
lugar, reunidos baixo este
título os seus traballos son
expostos no Museo Provin-
cial, até o 13 de decembro. 

CARLOS VALCÁRCEL
Até o 12 de decembro a
Fundación Caixa Galicia
mostrará as súas fotografías.

ICONAS POP
Obras de Andy Warhol,
Pietro Psaier & The Fac-
tory é o que o Museo Pro-
vincial alberga até o 8 de
decembro.

Mª JESÚSCARBALLO
Mostra pictórica até o 11 de
decembro no Pazo da De-
putación.

GUERREIRO
Iter Itineris é o título baixo
o cal presenta unha colec-
ción das súas pinturas, até o
16 de decembro na sala
Clérigos.

■ MÚSICA

DANIEL HIGIÉNICO
Canta-humor que vai actuar
o xoves 27 no Clavicémbalo.

MonforMonfor tete
■ EXPOSICIÓNS

SALVADOR CASTRO
A memoria dun afecionado
é o título que leva a súa
mostra que, até o 3 de de-
cembro, poderemos ollar
no C.C. Expolemos.

■ TEATRO

HAY CARMELA
Balea Branca levará esta
obra ao escenario da Casa

da Cultura este xoves 27.

NedaNeda
■ EXPOSICIÓNS

GONZALO PÉREZ
Mostra de escultura, até o
30 de novembro, na Casa
das Palmeiras.

NigránNigrán
■ MÚSICA

OÍR NIGRÁN
Dentro desta programación, o
venres 6 ás 20 h, concerto da
Orquestra Clásica de Vigo
no templo Mar de Panxón.

OurOur enseense
■ EXPOSICIÓNS

ANTONIO GONZÁLEZ
Crónica de Santiagoestá
na sala de exposicións de
Caixa Galicia.

OUTONO FOTOGRÁFICO
XXI edición que este ano
chega un pouco antes do ha-
bitual. Oitenta e oito exposi-
cións repartidas entre Ouren-
se e outras cidades galegas.
Aquí podemos ollar: Mans
salgadas, de Javier Teniente
na aula de cultura de Caixa-
nova até o 1 de decembro.
Fragmentos, de Jesús S. Pé-
rez na asociación xuvenil
Amenceraté o 30. Contras-
tes,a transformación da mo-
da a longo do tempo, de Alba
Fdez Sobral,no café Bohe-
mio ate o 30. Unha película
de pel IX,de Tamara Arro-
yo na galería Marisa Mari-
món ate o 30. Quince anos
na memoria da Cruz Alta,as
mudanzas deste barrio ouren-
sán, enFoula Culturalaté o
30. Guatemala, de Miguel
Núñez, no Studio 34até o 30.
Mórbido e irreal, de Concha
Lagoa, o corpo humano do-
minado pola natureza, até o

30 na libraría Eixo. Galicia
en foco,o certame de foto-
xornalismo do Clube de
Prensa de Ferrol, até o 30 no
Liceo. VI Premio Interna-
cional de Fotografía Huma-
nitaria Luis Valtuaña, até o
29  na Fundación Caixa Ga-
licia. Pacheco, a memoria
dun tempo e dun país, teste-
muña gráfica da transforma-
ción de Vigo, no C.C. da De-
putación até o 15 de decem-
bro. Leccións da memoria,
imaxes da infancia e recordos
que evocan o panorama esco-
lar dos anos 40-70, de Olalla
García, na sala de exposi-
cións Caixa Galiciaaté o 12
de decembro. Vida e morte
das estatuas, fantasías, obse-
sións e soños variados, de
Victoria Dielhl, até o 13 de
decembro na Casa da Xuven-
tude. Sobre impresións, serie
a cor no que o colaxe é o ele-
mento común, de Laura
Gardós, na Casa da Xuven-
tudedo 28 deste mes até o 13
de decembro. Vodas nos 70,
a xuventude dos 70 no café
Catro Postes. Do I concurso
de fotografía Purificación
García estarán expostos, no
Museo Municipalaté o 15 de
decembro, os traballos dos
galardoados Rubén Ramos,
Mario Ayguavives e Laura
Torrado . Ademais hai outras
actividades como a proxec-
ción do audiovisual Nunca
máis, a voz da cidadanía, to-
dos os días ás 20 e 24 h. até o
30 deste mes no café Aurien-
se; Escaladas nos Alpes:
Ecrins e Dolomitas, charla e
proxección de diapositivas
do Clube Alpino Ourensán
no descubrimento dos Alpes,
no C.C. da Deputacióneste
xoves 27 ás 20 h; o venres 28
ás 20 h. no C.C. da Deputa-
ción, proxectarase Everest
(8.850 m)- Cara Norte- Aris-
ta Noroeste, e Chus Lagofa-
lará da súa experiencia.

■ LEITURAS

OS REIS DEGALIZA
O mércores 3 de decembro
presentarase esta obra de An-
selmo López Carreira e Edi-
cións ANosa Terrana libraría

Torga. Ademais do autor par-
ticiparán Francisco Fernán-
dez Caloe Cesáreo Sánchez.

■ MÚSICA

VIAJA CON NOSOTROS
Este é o traballo que Grupo
b Vocal vai presentar no te-
atro Principal este xoves 27.

PadrónPadrón
■ EXPOSICIÓNS

A PLUMA,
LINGUA DA ALMA
Textos de escritores que,
até o 15 de decembro, esta-
rán expostos na Fundación
Camilo José Cela.

PontedeumePontedeume
■ MÚSICA

SNAIL
O sexteto coruñés de pop-
rock interpretará temas do
seu primeiro CD, traballo
fresco, coidadosamente ela-
borado, que destaca polas
traballadas melodías, este
venres 28 ás 22:30 no bar O
Trasteiro,con entrada libre.

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

URBANO LUGRÍS
A Fundación Caixa Galicia
mostra no Café Modernoos
seus fondos corresponden-
tes a Urbano lugrís. Desde
este xoves 27 e até o 24 de
xaneiro, poderemos ollar 25
cadros nos que “a auga e so-
ño celebran unha alianza
orixinaria na que a pintura
semella brotar dunha fonte
de ensoñación oceánica”, en
palabras de Antón Patiño.

FERNANDO AZEVEDO
O Museo de Pontevedra
acollerá unha mostra deste
artista até o 21 de decembro.

ULLA LIMA
La Petite Galerie de Teo
acollerá os seus óleos até o
30 de novembro.

AVES DE RÍO
Vaipolorío convida a coñe-
cer o inventario e cataloga-
ción das aves do río Cocho-
Toxal-Tomeza-Gafos na ga-
lería Sargadelos,resultado
das excursións acompaña-
dos polo ornitólogo Ramón
Sineiro de Saa,a quen se
debe a exposición.

TUTANKHAMÓN...
... imaxes dun tesouro baixo o
deserto exipcioé o título desta
mostra, iniciativa da Funda-
ción Arqueolóxica Clós,coa
colaboración do Griffith Insti-
tue-Ashmolean Museum of
Art, de Oxford, e o Metropoli-
tan Museum of Art,de New
York, que a fan realidade. O
descubrimento, en 1922, da
tumba do faraón Tutakhamón
por Howard Carter é un dos
maiores acontecimentos da
historia da arqueoloxía. Até o
5 de decembro, no Espacio
para a Arte de Caja Madrid.

RICARDO FERREIRO
As súas pinturas atópanse
colgadas na sala de Sarga-
delos, onde estarán até o 29
de novembro.

MIGUEL VIDAL &
ANA COUSELO
Exposición fotográfica da
Confraría Espírito Santo,
con motivo dos cincuenta
anos da súa fundación, até
o 22 de novembro no Casi-
no Mercantil e Industrial.

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 até o
29 de novembro.

■ MÚSICA

ORQUESTRASINFÓNICA
DE UCRAÍNA
Vladimir Sirenko dirixiráa
este xoves 27 ás 21 h. no
Pazo da Cultura.

■ TEATRO

CARA DE PLATA
O teatro Principal será o
escenario para a representa-
ción que Piau-Al Suroeste
fará desta peza o xoves 27 e
o venres 28.

RibadeoRibadeo
■ MÚSICA

CONCERTOS DENADAL
Comez este ciclo de piano o
venres 7 ás 21 h. na igrexa
de S. Pedro de Rinlocoa ac-
tuación de Santiago Matas.

SamosSamos
■ EXPOSICIÓNS

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

SantiagoSantiago
■ CINEMA

FORAXIDOS
A fita de Robert Siodmak,
rodada no ano 1946 nos EE
UU, será proxectada na sa-
la Yagoo martes 2.

CINEUROPA
Remata este venres co ma-
ratón nocturno titulado O
sexo que fala,no Principa,l
que comezará as 20:15 e no
que poderemos ollar Ken
park, de Larry Clark e Ed
Lachaman; Happiness,de
Todd Solondz; Hedwwig
and the angry inch, de
John Cameron Mitchel;
Golfos y picardías de anta-
ño, de Michel Reilhac;
Hustler Wyite,de Bruce la
Bruce e Rick Castro; Re-
quien for a drean,de Da-
rren Aronofsky; e Irrever-
sible, de Gaspar Noé.Ven-
da de entradas por internet
(http://www.servinova.com)
e por teléfono 902 50 45 00.

■ CIRCO

POR LOS AIRES+ IAN
Pistacatro, o programa de
Novo Circo da NASA reinicia
a súa andaina da man destes
3 artistas. O venres 28 ás 22
h. e sábado 29 ás 23 h.

■ EXPOSICIÓNS 

PINTURA GALEGA
Manuel Abelenda, Barrei-
ro, Mª Antonia Dans, Fran,
Godoy, Garabal, Laxeiro,
Lugrís Vadillo, Lago Rive-
ra, Leopoldo Nóvoa, Mi-
guel Pradilla, Xabier Pou-
sa, Pailos, Mercedes Rui-
bal, Sevillano, Seoane eAr-
turo Souto son os inte-
grantes desta colectiva que
se pode visitar na galería Jo-
sé Lorenzo(Franco 3-1º).

FOTOGRAFÍA NA
GALIZA NO S. XIX
Poderemos ollala, a partir
deste xoves 27, no Pazo de
Fonseca.

III PREMIO AUDITORIO
DE GALICIA
...para xoves artistas,que
poderemos ollar na sala ‘I.
Díaz Pardo’ do Auditorio
de Galiciaaté o 1 de febrei-
ro de 10 a 14 e 16 a 19 h.

46 FRAGMENTOS
INSTALADOS
Instalación poética de Pa-
blo Canedo, na Fundación
Granell.

ESTADO DE SITIO
23 artistas ourensáns e 9
poetas, mostra de porcela-
nas que poderá contemplar-
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Para a
inclusión
de informa-
ción nestas
páxinas
do Lecer
pregámos-
vos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@ano-
saterra.com

Nun afastado país un neno é depo-
sitado no mar dentro dun cofre, de
onde o recolle un cabaleiro, que o
coidará xunto coa súa dona. Aspi-
ra a converterse en cabaleiro, con-
seguíndoo pese aos atrancos, che-
gando a salvar o reino dos nume-
rosos inimigos que o acosaban.

Artello - Teatro Alla Scala 1:5,
representaráa en TOLOSA o sábado
29 ás 17:30 h. no Casinoe o do-
mingo 1 ás 12 e ás 15 h. no audi-
torio Gorosabel. En DONOSTIA, o
xoves 4 na Amara Kultur Etxea.
Estarán no BARCO DE VALDEO -
RRAS o venres 12.♦

Amadís de algurAmadís de algureses

O certame ourensán viaxa por
todo o país. Ademais das mos-
tras reseñadas para a cidade de
Ourense podemos ollar, en
CHANTADA : VII Exposición de
Fotografía Submariña,colec-
tiva, na Casa da Xuventude,até
o 30. TRIVES: no Centro de In-
terpretación Histórico-Cultural
Santa Leonor,até o 30, Nósde
Eladio Osorio Montenegro.
MACEDA: A exposición de Xo-
el, de Xoel Goméz Losada;
Momentos,retratos de persoas
con aspecto irónico, de Juan C.
Garrido Pérez, ambas na cafe-
taría Capitol,até o 30. SANTIA -
GO: A rapa das bestas,de Mi-
guel Muñiz; Xanelas,de Ma-

nuel A. García Freire, ambas
na Casa das Crechas,até o 30;
Cachenos de nudeze Un jour
á Paris, de António R. Álva-
rez, na Escola de Artes Mestre
Mateoate o 30; A hora do jan-
tar, viaxe por un mundo vexe-
tal, deQuim Farinha, no pub
A Medusa,até o 30; Imaxes la-
tentes,non dixitais, aquelas que
non sabiamos como eran até
ser reveladas, de Miguel Mén-
dez Barreiro, no pub Cama-
lea, até o 30; La machine,fu-
sión da escultura de David Lo-
renzo e a fotografía de Géber
García,na cafetaría Cara B até
o 28; Desafiando silenciosde
Natalia Blanco Ramos, viaxe

intimista con fotos sinxelas, até
o 30 no Paraiso Perdido. O
BARCO DE VALDEORRAS: Foto-
koruña 03, coas obras deste ac-
to de Aula-K de máis de medio
cento de artistas; O Barco vi-
sión plural 2003, colectiva de
fotografía aberta. A CORUÑA:
Chapapote Nunca Máis,de
Federico García Cabezón,na
Facultade de Socioloxíaaté o
28; Imaxes estenopeicas nun
mundo dixital, na Escola de
Imaxe e Sonaté o 28. RIBADA -
VIA : Dez anos de cor en move-
mento. A festa, imaxes da Gali-
za interior e mariñeira, de Sea-
dur até o 30; Festas históricas,
a Festa da Istoriae a Festa do

Esquecemento de Xinzo, até o
30; no Museo Etnolóxico. XIN-
ZO DE LIMIA : Luces y vanos,
estruturas arquitectónicas, de
Olga Seoane, até o 30; Retra-
tos de crianzas, de Manolo Pe-
nín, ambas na Casa da Cultu-
ra. CELANOVA : Estampas de
romaría, de Antonio Piñeiro,
da Romaría Raigame, na Sala
de Exposición do Antigo Cár-
cere. VERÍN: As cores do mar
de Galiza, mostra submariña
sobre o ecosistema do noso pa-
ís, de Xosé Luís González,até
o 30 na Casa do Escudo. ALLA -
RIZ : Imaxe e palabra, sobre
Avilés de Taramancos, de Ma-
ría Esteirón, até o 30 na Casa

da Cultura. O CARBALLIÑO :
Festa do Pulpo, da asociación
O Potinos, até o 29 na Casa
do Concello. O 30 de novem-
bro rematará o prazo para pre-
sentar fotografías ao certame
A ruta do Camiño de Santia-
go, convocada en MONFORTE
pola delegación da Conselle-
ría  de Cultura e para o que se
poderán presentar fotos de en-
tre 13x18 e 20x25 cm. baixo
plica na Casa da Cultura (+in-
fo no 982 404 404). No BAR-
CO, este xoves 27 ás 20 h., fa-
rase a presentación do álbum
fotográfico Viegamuíños, tal
como era, na Casa Escola de
Veigamuíños.♦

Outono FotográficoOutono Fotográfico

‘Rapa das
Bestas’ en
Sabucedo,
de Miguel

Muñiz, foto
do ano de
Galicia en

Foco 02,
que

podemos
ollar en

OURENSE
dentro do

Outono
Fotográfico.

Snail, grupo
coruñés de
pop-rock,
toca no
bar O
Trasteiro de
PONTEDEU-
ME ese
venres 28
con entrada
de balde.
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se na galería Sargadelosaté
o 30 deste mes. Neste mes-
mo lugar tamén se pode ver
a mostra Magmas e estre-
las de Alberto Datas.

POR ORDEN
DE APARICIÓN
Así se chama a mostra dos
artistas cataláns Joan Bros-
sa, Carlos Pazose Jordi
Colomer, que pretende ser
unha reflexión sobre a perve-
sión do obxeto, que ten a súa
orixe na descontextualiza-
ción que del se fai e que Mar-
cel Duchamp inaugurou coas
súas ready-made,en 1917,
mostrando un urinario nun
espazo artístico. Brossa está
considerado como o creador
da poesía visual; Colomer é
un dos artistas españois da
súa xeneración con maior
peso intenacional, tendo a
súa obra carácter conceptual
á vez que literario; a obra de
Carlos Pazos está vinculada
ao obxeto (ensamblaxe) e a
fotografía impregnándoa dun
ambiente nostálxico. Na ga-
lería Trinta (Virxe da Cerca
34) até o 18 de decembro.

XURXO ORO CLARO
A galería Espacio 48alber-
ga a súa pintura e escultura
con pezas de gran formato.
Até o 9 de xaneiro.

ACEIO SARTI
Este brasileiro trata de re-
flectir nas súas obras, de
claras connotacións naif, a
recuperación dunha infan-
cia perdida. No hotel Puer-
ta del Camino.

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

VICENTE BLANCO
O CGACtransformase desta
volta no escenario para unha
mostra do artista galego. O
que se espera de nósé o tí-
tulo da exposición ideada
para este centro, aínda que
despois viaxará a Madrid
para ser instalada no Reina
Sofía. En xeral, Blanco tra-
balla a imaxe cun estilo de-
senfadado e unha linguaxe
limpa e resumida, esta eco-
nomía de linguaxe obedece
a unha gama de referencias
moi diversas que recolle da
arte e do mundo televisivo e
cinematográfico.

10 ANOS DE CGAC
Décimo aniversario do Cen-
tro Galego de Arte Contem-
poránea que celebran con
distintas mostras. Asi temos
a de Karin Sander, titulada
1:9, CGAC 2003, ata o 14
de decembro; a de Roland
Fischer,Camino,ata o 7 de
decembro; a de Teresa
Hubbard & Alexander
Birchler, Eight, ata o 14 de
decembro; e a de João Ono-
fre, Nothing will go wrong,
ata o 10 de decembro. A de
Marina Abramovich, titu-
lada Studen Body, que pode-
rá ser ollada ata novembro. 

IMAXES DO SOÑO
EN LIBERDADE
Películas inéditas de Euge-
nio Granell en colaboración
co Centro Galego de Artes da
Imaxe.A Fundación Granell
ademais celebra os seus oito
anos de funcionamento cun-
ha exposición de parte dos
seus fondos. A través dela
queren dar a coñecer algun-
has das obras que tanto Gra-
nell como a súa muller, Am-
paro, foron doando para que
a fundación se manteña co-
mo un grande escaparate da
arte surrealista. No Pazo de
Bendaña, até finais de ano.

■ MÚSICA

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
Este xoves 27 ás 21 h, baixo
a dirección de Maximino
Zumalavee co violín solista
a cargo de Gregory Nedobo-
ra, no Auditorio de Galicia.

CUARTETO
DE FLAMENCO
En torno ao cantaor galego
Delio Domínguez pivotan
moitos dos practicantes des-
te xénero na Galiza. Estará
na Nasao sábado 6 ás 23 h.
xunto con Juan Ignacio del
Monte e Marcos Teira, gui-
tarras, e Yuyo, percusión.

JAM SESSION
Todos os martes do mes de
outubro no clube de jazz Da-
do Dadáa partir das 22:30 h.

■ TEATRO

MYLODÓN
A compañía madrileña La

Luciérnaga vai representar
esta obra, na que o protago-
nista é un animal prehistóri-
co parecido a un nugallán
xigante, o venres 28 e sába-
do 29 ás 22 h. no Galán.

OS CÁRCERES
DO OLVIDO
Librescena representará
esta obra, de Inma Anto-
nio, desde o xoves 27 ao
domingo 30 na sala Yago.

TTuiui
■ ACTOS

MÁRTIRES
DE SOBREDO
O domingo 30 farase a 81
homenaxe a partir das 11 h.
cunha concentración na Car-
balleira de S. Xosé (Sobre-
do) para logo desprazarse até
o monumento; ás 12 h. falará
Lidia Senra e ás 12:30 h. re-
alizarase unha homenaxe a
D. Xosé Oseira Gonzáleze
D. Emilio Vila González; o
acto clausurase, ás 13 h, cun-
ha ofrenda floral.

■ EXPOSICIÓNS

GRAPH
Colectiva de gravados, até
o 30 de novembro, na Área
Panorámica.

■ TEATRO

RATMAN & BOBYN
A compañía compostelá
Bacana SC representará
esta comedia musical o
venres 28 ás 21 h. no teatro
da Área Panorámica.

PINOCHIO
O máis famoso monicreque
feito por Geppetto vivirá as
máis incribles aventuras gra-
zas á maxia de Títeres Cachi-
rulo no escenario da Área Pa-
norámicao venres 5 ás 21h.

VVigoigo
■ ACTOS

ARTE CON SENTIDO
Programa do MARCOpara a
chegar a institución á socie-
dade, por medio de activida-
des didácticas. Os xoves 27,
venres 28, xoves 4 e venres 5

ás 17 h. haberá obradoiros
plásticos para crianzas de 3 a
8 anos. Os domingos 30 e 7
ás 12 h., as crianzas de máis
de 2 anos que vaian acompa-
ñados poderán participar no
obradoiro dos sentidos A vis-
ta e as formase no obradoi-
ro espectáculo A pequena ei-
ruga glotona, respectiva-
mente. O mércores 3 e o
mércores 10 ás 19 h. terá lu-
gar o 1º ciclo do curso de ar-
te contemporánea para adul-
tos no que se tratará a arte do
século XX, desde os come-
zos até a II Guerra Mundial
(previa inscrición). 

ENCONTRO
DE ARTE SONORA
Trátase dunha disciplina que
investiga as posibilidades do
son para provocar emocións
e expresar mensaxes. Para
coñecela mellor, o MARCO
programa o sábado 29 ás 21
h. estes encontros que trae-
rán á cidade olívica a algúns
do practicantes desta moda-
lidade desde Berlín, Arxenti-
na ou a propia Galiza.

LAPSUS
A distribuidora alternativa
de materiais de colectivos,
libros, revistas, fancines,
maquetas... mostra os seus
obxectos, até o domingo
29, na Cova dos Ratos.

■ CINEMA

CICLO SUBMARIÑO
Até o venres 28 haberá di-
versas proxeccións con esta

temática no C.C. Caixanova.

■ CONFERENCIAS

PORTUGAL E
O SEU CONTEXTO
Periferia artística? David
Barro analizará este tema
dentro do programa de acti-
vidades paralelas á mostra
Outras alternativas, o xo-
ves 5 ás 20 h. no MARCO
(entrada de balde).

■ EXPOSICIÓNS

OLLADAS OCEÁNICAS
Máis de 40 artistas nacionais
e internacionais participan
nesta mostra que ten o mar
como fío condutor. Antón
Patiño, Isaac Pérez, Mª
Ruido, Montse Rego, Lon-
gina, Francisco Leiro, Car-
los Rial, Coca Rivas, entre
outros, harmonizarán dife-
rentes discursos sobre o mar.
A heteroxeneidade dos artis-
tas permítenos ollar a varie-
dade da criatividade dos últi-
mos 20 anos, empregando to-
do tipo de soportes. Até o 18
de xaneiro no Museo do Mar.

BIZARR@S
Sexta e derradeira mostra da
serie Malas Artes 03que po-
deremos ollar na Sala dos
Peiraosaté o 11 de xaneiro.
Desta volta é o mundo do xé-
nero e a identidade sexual o
que nos trae as obras de Fran
Miguéns Ferro, Camino Vi-
dales, Álex Mene, Rebeca
López Cierto, Félix Fernán-
deze Carlos Latorre. Malas
Artestamén se pode ollar en
www.vigo.org/malasartes.

PINTURAS SILENCIADAS
Mostra colectiva de mulle-
res que se poderá ollar na
Casa das Mulleres(Romil
20) de 18 a 21 h. até o 21 de
decembro.

MARISA MAICAS
Pegadas da naturezaé unha
mostra de caixas coas que a
autora quere facer unha ho-
menaxe á natureza. Até o 19
de decembro na sala de ex-
posicións da Alianza Fran-
cesa, R. da Arxentina 22, 1º.

MARCOSREAL
Mostra de pintura na gale-
ría Bomobaté o 30.

II CERTAME
DE CARTELISMO
F. MANTECÓN
As 29 obras finalistas deste
certame de diseño gráfico
poderemos ollalas na Fun-
dación Caixa Galiciaaté o
30 de novembro.

LEONARDOVIDAL
No Clube Financieiro,até o
28 de novembro, atopare-
mos as súas obras.

GALA E DALÍ , MÁIS
ALÓ DA INTIMIDADE
Até o 14 de decembro, no
C.C. Caixanovapoderemos
coñecer esta exposición
formada por máis de 60 fo-
tografías dos anos 60 de
Marc Lacroix ; dous módu-
los estereoscópicos (cos
que investigaron a pintura
en tres dimensións) e varios
libros e debuxos do artista.
A fascinante riqueza creati-
va e a extravagante persoa-
lidade de Dalí.

XURXO LAGO GOCE
Durante novembro, as súas
fotografías estarán na Cova
dos Ratos.

OUTRAS ALTERNATIVAS
Novas experiencias visuais en
Portugal, no MARCOaté o
25 de xaneiro. Mostra colecti-
va cun fío condutor xeográfi-
co: é a primeira dunha nova
promoción de vinte creadores
portugueses, nados na década

PREMIO DE POESÍA
ESPIRALMAIOR
XII edición deste certame ao que poden
optar autores sen límite de idade, con ou
sen obra publicada. Os traballos terán un
mínimo de 400 versos e presentaranse
por triplicado, mecanografados a duplo
espacio e baixo plica, sen remite e co tí-
tulo da obra acompañado dun lema iden-
tificador. En sobre aparte incluiranse to-
dos os datos do autor e no exterior figu-
rará o lema e título da obra. As obras de-
berán entregarse en Edicións Espiral
Maior, apdo. 192, 15080 da Coruña antes
do 15 de decembro. Durante o mes de de-
cembro farase público o fallo do xurado. 

PREMIO DE INVESTIGACIÓN
ANTONIO FRAGUAS
A VIII edición deste certame establece
dúas categorías: traballos descritivos,
aqueles que recuperando traxes especifi-
quen a materia con que están feitos, me-
didas, patróns, onde se atoparon, cal é a
época das pezas, todo perfectamente do-
cumentado (terán un premio de 1.200 eu-
ros); e traballos analíticos, que investiga-
rán, ademais, quen fixo o traxe, con que
mecanismos, como traballaba, en que
área distribuía a produción, así como a
análise das crenzas e valores relaciona-
dos co traxe, influencia para a indumen-
taria dos poderes relixiosos, políticos e
económicos, ademais dos aspectos socio-
lóxicos (premio de 600 euros). Os traba-
llos achegaranse á sede da Asociación do
Traxe Galego (Atalaia 2 baixo, 15704
Compostela) por correo certificado antes
do 30 de novembro. Deberán estar escri-

tos en galego e presentarse nun sobre fe-
cho no que conste un lema e, nun sobre
aparte, introducirán os seus datos. Os tra-
ballos terán que acompañarse dunha fo-
tocopia do DNI ou fotografía recente.

XORNALISMO E CONSUMO
O Instituto Galego de Consumoorganiza
este curso para o  9 e 10 de decembro co
obxectivo de lle proporcionar aos xorna-
listas unha formación básica no eido do
consumo. Celebrarase na Aula G do Edifi-
cio Administrativo de Servicios Múltiples
(Praza da Estrela 9, VIGO), e analizará as
informacións sobre consumo que apare-
cen nos distintos medios de comunicación
e os problemas ligados ás informacións
sobre a seguridade dos consumidores. En-
tre os temas que abordará destacan Televi-
sión e consumo; Sociedade da informa-
ción e o consumo; O barómetro galego de
consumo;  Educación do consumidor; e
Papel dos medios de comunicación ante o
consumo.Máis información no telf. 900
231 123 ou en www.igc.xunta.es. 

FORMACIÓN E APOIO AO
EMPREGO PARA A MOCIDADE
A Fundación Radio ECCAde VIGO in-
forma que os programas de Formación
e Apoio ao Emprego para a Mocidade
(18-36 anos) e Formación e Apoio ao
Emprego para Mulleres(máis de 36
anos) cunha duración de 150 horas e
cuns contidos de Informática de 80 h;
Habilidades Sociaisde 30; Calidade na
Atención ao Clientede 20; e Técnicas de
Búsqueda de Empregode 20, teñen co-
mo data límite de selección o 4 de de-

cembro, o comezo está previsto para o
15. As persoas interesadas deben infor-
marse na fundación sita en Velázquez
Moreno 9, 1º ou no telf. 986 227 315. 

BEGONTE E O NADAL
XXVIII Certame xornalístico, que pro-
move o C.C. José Domínguez Guizánde
Begonte, e que atende ás seguintes ba-
ses: poderán tomar parte neste certame
as persoas que publiquen, en calquera
xornal ou revista en lingua galega ou
castelán, algún traballo ou serie de traba-
llos sobre calquera tema que faga re-
ferencia ao Nadal en Begonte ou o Nadal
na Galiza. Establécense dous premios
para os mellores traballos, 600 euros e
estatuíña de Sargadelospara o 1º pre-
mio; e 300 euros e estatuíña deSargade-
lospara o 2º. O prazo de entrega dos tra-
ballos remata o 6 de xaneiro, no C.C. de
Begonte. A presentación deberá facerse
por triplicado, xunto cunha nota na que
se fagan constar os datos persoais do au-
tor. O CERTAME DE POESÍA ríxese polas
mesmas bases e tén idénticos premios.
CERTAME GALEGO DE ARTE JOSÉ DO-
MÍNGUEZ GUIZÁN, conta cun premio de
1.500 euros que, desta volta, se adxudi-
cará a unha obra pictórica. Poderán par-
ticipar no mesmo todos os pintores gale-
gos cun tema libre. O tamaño dos traba-
llos non superará 1,5 x1 m., con ou sen
marco. Cada participante poderá presen-
tar un máximo de 2 traballos, que irán
acompañados dos datos identificativos
do autor nun boletín adxunto. As obras,
perfectamente embaladas, serán remiti-
das ao centro cultural sen cargo ningún.

O prazo de presentación de traballos re-
mata o 25 de decembro. Máis informa-
ción no telf. 982 221 456.

CURSO DE MUSICOTERAPIA
A Fundación Mayeusis de VIGO, en cola-
boración coa Xunta de Galicia, organiza
este curso a distancia dirixido a calquera
persoa, mais sobre todo a persoal sanita-
rio, psicólogos, educadores, docentes ou
artistas. Trátase dun nivel inicial para o
que non se esixe ningún requirimento aca-
démico ou musical, aínda que se reco-
menda dispor, cando menos, dun diploma
de Secundaria. Durante o curso, o alum-
nado contará con apoio titorial e, para a
avaliación, será preciso asistir a un taller
ou encontro presencial. As 249 horas do
curso divídense en 11 unidades didácti-
cas: A música como recurso terapéutico;
aplicación da terapéutica da música, bases
neurofisiolóxicas da musicoterapia; bases
psicosociais da musicoterapia; axentes do
proceso terapéutico; posibilidades de apli-
cación clínica, social e escolar do trata-
mento musicoterapéutico; ámbitos do tra-
tamento musicoterapéutico; ámbitos de
aplicación: déficits ou problemas máis re-
levantes; a musicoterapia dentro das psi-
coterapias; métodos e modelos específi-
cos en musicoterapia; o modelo de Be-
nenzon en musicoterapia. O prezo do cur-
so é de 200 euros (+ gastos de envío) e in-
clúe o material didáctico, mais non as 20
h. horas de encontro presencial que terán
que ser aboadas á parte. Formalización da
matrícula ou solicitude de máis informa-
ción en www.mayeusis.com ou no telf.
986 225 503.♦
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Delio
Domínguez,

o cantaor
galego de
flamenco,
estará na

NASA de
SANTIAGO o
sábado 6 de

decembro.

La
Luciérnaga
representará
Mylodón o
veres 28 e
sábado 29
na sala
Galán de
SANTIAGO.

Marisa
Maicas
expón
na Alianza
Francesa de
VIGO.



Nº 1.010 ● Do 26 de

dos setenta. Artistas que teñen
aberto un espazo na escena
internacional, con partici-
pacións en bienais e exposi-
cións. Setenta e sete obras
multicisciplinares: fotografía,
escultura, videoproxección,
instalacións, debuxos, murais
e intervencións que, nalgúns
casos, exceden os límites do
espazo e abarcan até o vestí-
bulo do museo ou que, nou-
tros casos, son obras especial-
mente creadas para esta mos-
tra. Máis información en
www.marcovigo.com. 

AGUSTÍN ÚBEDA
A galería Chroma(A Flori-
da 34) expón 30 obras deste
artista de recoñecida traxec-
toria. Bodegóns, paisaxes e
figuras integran esta mostra
desbordante de sensualida-
de. O dominio do debuxo e
o particular cromatismo
confírenlle ás súas obras un-
ha linguaxe propia. Até o 13
de decembro (de luns a sá-
bado de 19 h. a 21 h.).

Mª JOSÉF. FERREIRO
Unha mostra dos seus Óle-
os e ceraspoderá ollarse na
Casa da Cultura Galega
(Princesa 2).

VILLAFÍNEZ E
A. BUSTAMANTE
A galería Alpide acollerá,
até o 30 de novembro, unha
mostra das súas obras.

MARISA ENRÍQUEZ
Poderán ollarse as súas pin-
turas no Colexio Oficial de
Arquitectos.

LAXEIRO
Unha serie dos seus Debu-
xos inéditosestará, até o 7
de decembro, nas salas da
Fundación Laxeiro.

ÁFRICA
TRADICIÓN SAGRADA
Título da mostra que, até o 30
de novembro, vai estar no
Centro Social Caixanova. Da
man da Colección Cartuger,
das máis importantes do
mundo en arte africana, pre-
séntanse 90 pezas de especta-
cular beleza coas que é posí-

bel realizar unha viaxe tan
apaixonante como máxica
pola África Negra a través
das principais etnias: Dogón,
Kuba ou Mossi, entre outras.
Pezas que nos permiten coñe-
cer a súa cultura, tradicións,
mitos e formas de vida.

PATRIMONIO ACTUAL
O Centro de Artesanía Tradi-
cional comezou 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. Como com-
plemento conta cun artesán
que fará unha demostración
dalgún dos oficios. Podémola
ollar na asociación O Carba-
llo de Sárdoma até o martes 2
de decembro.

CÉSAR PORTELA
O MARCOexpón unha escol-
ma das obras do arquitecto
até o 11 de xaneiro do vindei-
ro ano. Un itinerario por toda
a súa obra, desde os primeiros
traballos, como as paradig-
máticas vivendas dos ziganos
de Pontevedra; a ponte “Azu-
ma” no Xapón; o proxecto do
bloque número 14 do Male-
cón de La Habana; ou a Esta-
ción de Autobuses de Córdo-
ba, até chegar aos seus últi-
mos 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 Pa-
zo de Congresos de Vigo. 

VERBUM.
CASA DAS PALABRAS
O museo adicado á comuni-
cación humana, ademais
dos módulos que refliten de
xeito permanente distintos
aspectos deste tema, pode
verse unha exposición tem-
poral sobre os medios de
comunicación (até o 5 de
xaneiro de 2004).

■ MÚSICA

TIERRA SANTA
Van tocar no Código de
Barras, xunto con Riven-
del Lords, este venres 28.
O sábado 29 a música en
directo vaina por Free Se-
rena. Ambos concertos ás
22 h.

ARE-MORE
No cine Fraga poderemos
escoitar: este xoves 27 ás
20:30, ao pianista Jean
Yves Thibaudet; o venres
28 ás 20:30; noite de fados
con João Braga.O domin-
go 30 remata a programa-
ción deste mes ás 20 h. no
Conservatorio Superior de
Música con Vienna Clari-
net Connection. En de-
cembro continúan os con-
certos coa Orquestra de
Cámara Sinfónica de Ga-
licia, o martes 2 ás 21 h., no
cine Fraga; o venres 5 ás
20:30 h. poderase gozar do
espectáculo A voz humana
de Francis Poulenc e Jean
Coteau tamén no Fraga.

FESTIVAL INTERNACIONAL
DEMÚSICA
CONTEMPORÁNEA
Organizado pola Fundación
Laxeiro, vaise realizar o xoves
27 e venres 28 ás 20 h. no sa-
lón de actos do MARCO, con
entrada de balde até completar
aforo. O compositor galego,
afincado en Madrid, Javier
Arias Bal trae por primeira
vez á Galiza o espectáculo
multimedia Música Oikody-
namica,que reune á xeración
de compositores españois, que
na última década está a cam-
biar a linguaxe musical con-
temporánea: César Camare-
ro, Santiago Lanchares, Da-
vid del Puerto, Manuel Ro-
deiro, Jesús Rueda, Jesús
Torres, Polo Vallejoe o pro-
pio Javier Arias Bal. O nome
do concerto refírese ao uso do
movemento do son utilizando
un softwareque permite fixar
as traxectorias e localizacións
do son ao redor do público.
Ademais de dispositivos elec-
trónicos e dos compositores
citados, reúnense un grupo de
intérpretes, baixo o nome de
Música Presente,entre os que
se atopa a soprano galega
Carme Guarriarán ou o pia-
nista indonesio Ananda Su-
karian, asi como artistas plás-
ticos como a dinamarquesa

Mette Perregardou os espa-
ñois Manuel e Luis Velasco,
Gemma Graellse Francesco
Pistolesi,responsabeis dos vi-
deos que se proxectarán si-
multaneamente a execución
das composicións.

ESLABONES
Folk, pop e rock no concer-
to do sábado 29 ás 21:30 da
Cova dos Ratos.

UNIÓN MUSICAL
DE VALADARES
Esta banda dará un concer-
to o domingo 30 ás 12 h. no
C.C. Caixanova.

■ TEATRO

MULLERES
FRAGUANDO SOÑOS
Homenaxe ás vítimas da

guerra máis longa da histo-
ria, a de xénero. A forza de
tres mulleres sobre o esce-
nario coa súa música, baile
e voz constitúen a montaxe
que Ábrego producións
representará no teatro Sale-
sianoso venres 28 ás 22 h.
Entrada de balde até com-
pletar aforo.

OS PROBLEMAS
DO NEGOCIO...
familiar de Cristina quere
facer vivir a experiencia
dunha empresa familiar a
través de 2 xeracións. Tráta-
se dunha novidosa iniciati-
va: unha peza teatral ao
tempo que todo un semina-
rio sobre as empresas fami-
liares. A representación será
o xoves 27 ás 20 h. no audi-
torio do C.C. Caixanova.

A GRANDE ILUSIÓN
Teatro do Morcego pre-
senta este texto do drama-
turgo italiano Eduardo de
Filippo. A obra mestura,
ademais do propiamente te-
atral, música en directo,
nun espectáculo divertido e
non carente de transfondo
social. Situada a finais do
século XIX e primeiros do
XX, en que era habitual que
a burguesía acudise a bal-
nearios e hoteis de vaca-
cións. O sábado 29 ás 22:30
no C.C. Caixanova.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

ROSA ÚBEDA
Transviadosé o nome da
mostra desta pintora na ga-
lería Arcana (Sta. Lucía,
11), da que forman parte
acrílicos e debuxos. Até o
21 de decembro.

SEBAS ANXO
O Café das Áncorasalberga
unha mostra da súa pintura.

XermadeXermade
■ CONFERENCIAS

ENERXÍA RENOVÁBEL
Sobre esto falará Emilio
Rull , membro de Greenpe-
ace, este xoves 27 ás 10 h.
e 17 h. no Parque Eólico de
Sotavento.

MilanoMilano
■ EXPOSICIÓNS

NO PAÍS
DO NUNCA MÁIS
Mostra fotográfica de
Xurxo Lobato sobre a ca-
tástrofe do Prestige, que
estará, até o 15 de decem-
bro, na galería Sargadelos.
A mostra tamén recolle o
libro de fotos de X. Loba-
to, con textos de diversos
poetas e escritores como J.
Saramago, M. Benedetti
ou M. Rivas.♦

A GALIZA DE BÓVEDA
www.agalizadeboveda.org

Páxina electrónica oficial do Congreso “A
Galiza de Bóveda”, que se celebra os días
27, 28 e 29 de novembro no Pazo de Cul-
tura de Pontevedra. Neste sitio, ademais
de ofrecerse o programa de actos, dáse a
posibilidade de inscribirse en liña.♦
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■ Informática. Aulas particulares:
windows, office, internet e visual ba-
sic. Tlf. 617 784 692.

■ Se buscas recursos educativos e
programas informáticos en xeral,
visita a miña páxina persoal “En gale-
go”: http:www.engalego.tk con centos
de utilidade e aplicacións.

■ Merco violonchelo de segunda
man, en bo estado, tamaño 1/2. telé-
fono ou mensaxe no 630 708 731.

■ Mércase zanfona . Chamar ao telé-
fono – contestador 986 227 039.

■ Vendemos números atrasados
de Página Abierta, Viento Sur, El
Viejo Topo e outras revistas de temas
sociais. Consulta Libroteca 21: es.ge-
ocities.com/libroteca21/index.html

■ 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.

■ 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.

■ Vendo camisetas negras de Nun-
ca Máis coa bandeira galega ou a
vasca; tamén insígnias. As camisetas
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.

■ 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 cur-
tos baseados en historias acontecidas
na Terra de Ordes a partir do ano de
1936. Represión, loita, cárcere, raciona-
mento, desterro, medo... Prezo: 8 Euros
máis gastos de envío. Solicita un exem-
plar á Asociazón Cultural “Obradoiro de
Historia”. Apartado nº 42 (15680-Ordes).

■ 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.

■ 43 anos, 1,72 m, 69 kg, moreno, ol-
hos castaños, estudante de 2º de
Cultura e Língua Galega, gostaria
corresponder-se com gais galegos
ou portugueses de 43 a 47 anos,
para amizade, revistas, cartões pos-
tais, selos... Jayme Burgés Siqueira,
Riera San Miguel 47, Pral. 2ª-E -
08006, Barcelona.

■ Música clásica para vodas, dife-
rentes grupos de cámara e voz. 981
507 925 /  650 829 491.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Francisco
Queiros é un
dos artistas
portugueses

que
participa na

mostra
Outras

Alternativas
que se

encontra no
MARCO de

VIGO.

Vienna
Clarinet
Connection
participa no
Are More
vigués cun
concerto
o domingo
30 no
Conservatorio

Rosa Úbeda
mostra a
súa pintura
na galería
Arcana de
VILAGARCÍA.



RUBÉN VALVERDE
Ven de publicar o libro Fiz Ver-
gara Vilariño, poeta nos eidos
da bremanza. Este ensaio  que
narra a vida do poeta de Sa-
mos –veciño de Celeiro– foi o
gañador da XVI edición do
premio “Ánxel Fole”. Loís Ce-
leiro é o responsábel do gabi-
nete de prensa da Universida-
de de Santiago, profesor na fa-
cultade de xornalismo, ensaísta,
poeta, escultor e carpinteiro. 

Cando decidiu adicarse ao xor-
nalismo?

Eu ía para matemático. Un
mes antes de marchar para Madrid
tivemos unha cea de homenaxe a
Celso Emilio Ferreiro. Na comida
estaba Alonso Montero e outros
personaxes do mundo das letras.
Esa noite decidín que tiña que adi-
carme ao xornalismo. Tamén é
certo que daquela de calquera titu-
lación saías con traballo. As cou-
sas non eran como agora.

Mentres estudaba traba-
llou de zapateiro?

Aos estudantes do rural non
nos quedaba máis remedio que
compaxinar o traballo cos estu-
dos. Os zapatos eran daquela o
meu único medio de vida. 

Fixo zapatos para alguén
famoso?

Fíxenlle unhas sandalias a
Afonso Eiré. Aquela zapatería era
algo máis ca iso. Ademais de re-
mendar zapatos e facer zocos e
sandalias, organizabamos eventos
culturais. tiñamos moitas exposi-
cións bibliográficas e de cerámi-
ca. Os veciños do barrio queda-
ban sorprendidos. Viñan as amas
de casa a que lle amañasemos o
calzado e observaban o que tiña-
mos alí montado e non o crían. 

Tamén emitiron algún pro-
grama de radio.

Emitíamos unhas horas á sema-

na para Radio Madrid.Fixémoslle
unha entrevista a José Afonso co
ruído dos tornos de fondo. Dixo
que fora a mellor entrevista que lle
fixeran en toda a súa vida. 

Parécese nalgo o traballo
de zapateiro ao de xornalista?

Os dous son oficios de arte-
sáns e nos dous traballas en coiros. 

En coiros?
Os xornalistas están espidos

ante o poder do capital que ten
como maior expresión os axen-
tes políticos. Están espidos ante
a inxustiza social.

Tamén fixo poesía.
A vida é poesía. Non son po-

eta no estrito senso da palabra. A
dicir verdade debín compoñer en
toda a miña vida uns dez poemas.
O que ocorre é que catro presen-
teinos a concursos e gañeinos.
Máis ben foi unha casualidade.

Son moi amigo de poetas e esti-
ven toda a vida rodeado de vacas,
silvas e prados. Algo pégase.

Tamén se aventurou coa es-
cultura.

O que máis fago e traballar.
Na Universidade traballo como
xornalista polas mañás e como
profesor polas tardes. Na casa fa-
go traballos de carpintería e traba-
llo na horta. Cando vou a aldea
axudo aos meus irmáns na malla e
na sega. Teño amigos escultores e
tentei facer algún traballo nese ei-
do, pero penso que o meu porvir
está na xubilación. Parece que o
que fago non ten que ver entre si,
pero todo forma parte da artesanía
das mans, dos ollos e dos oídos.
Son un labrador de mensaxes.

Con tanta actividade non
lle parece aburrido traballar
no gabinete da Universidade?

Levo dende 1986 traballando
aquí. Non é tan aburrido como
parece. Relaciónaste con xente
moi variada. A actividade é máis
ben tirando a dinámica.

Cando comezaba como
xornalista seica se lle cruzou
no camiño Augusto Assía.

Tiña que preparar unha re-
portaxe para A Nosa Terra.Cha-
mei a Assía e presenteime dicin-
do que era un estudante de xor-
nalismo chamado Luís Loureira
e que precisaba falar con el para
un traballo de clase. Convidou-
me a comer pavo e fíxome unha
serie de confesións que publi-
quei no medio para o que traba-
llaba co nome de Lois Celeiro.

Enfadaríase Augusto Assía.
Pareceulle fatal. Un día viu-

me pola rúa e ameazoume. El en-
fadábase co estudante Luís Lou-
reira. Logo dun tempo pasóuse-
lle. A través duns amigos comúns
acabou por chamarme anos des-
pois para convidarme a unha co-
mida. Diante dos que estabamos
alí dixo que o que fixera eu fora
xornalismo de verdade e que na
súa época se facía dese xeito.
Acabei colléndolle moito cariño.
Ademais finalizou a súa vida coi-
dando unha granxa de vacas, e eu
comeceina do mesmo xeito.

En tantos anos de xornalis-
ta terá algunha anécdota máis?

Lembro que unha vez fixen
unha reportaxe sobre o que in-
fluíron os frades de Samos na vi-
la. Agora non, pero daquela os
frades do convento tiñan moito
poder. Pasaron moitos anos e un
día achegueime á miña aldea cun
amigo. Cando iamos camiñando
achegouse un frade a falar co
meu amigo e amosoulle a repor-
taxe que eu publicara había anos.
Chamoume a atención que me
recoñecese e que tivese aínda
gardado o xornal.♦

Nº 1.106
Do 27 de novembro
ao 3 de decembro
de 2003 Hai persoas que confían

en certos gobernantes
precisamente porque

estes se declaran apolíticos.
É coma se a un viaxeiro de
avión lle gustasen os pilotos
que padecen vertixe ou coma

se un paciente se sentise
máis confiado antes de en-
trar no quirófano de o cirur-
xán lle explicar que se des-
maia ao ver o sangue. En re-
alidade, os apolíticos non
acostuman gobernar ben,

igual que non constrúen boas
pontes os que repudian as
matemáticas e o cálculo de
estruturas. Confiaría alguén
no xuíz Ventura Pérez Mari-
ño se antes tivese preconiza-
do a amoralidade?♦
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Camilo
XOSÉ A. GACIÑO

As eleccións europe-
as déronme a opor-
tunidade, en dúas

ocasións, de votar directa-
mente dous personaxes
aos que, por razóns de cir-
cunscrición electoral (ese
corsé provincial que uni-
formiza todo o territorio
do Estado), non tiña ao al-
cance do meu voto nou-
tras convocatorias. Un foi,
no 1989, Juan María Ban-
drés, hoxe colocado xa de-
finitivamente na historia
pola brutal enfermidade
que o sumiu na incapaci-
dade. O outro é Camilo
Nogueira, felizmente acti-
vo e lúcido, ao que estou
disposto a revalidar o meu
voto tantas veces como
poidamos (eu e máis el).

“Lume da paixón” e
“xelo da razón” chamoulle
Suso de Toro nun libro de
conversas hai doce anos, e
con esa mestura de entu-
siasmo e racionalidade, de
optimismo da vontade e de
realismo da intelixencia,
anda Camilo a transmtir se-
renidade no medio das máis
complicadas tormentas po-
líticas. Ás veces, con certa
imaxe de Gary Cooper só
ante o perigo, como naque-
la súa primeira lexislatura
no Parlamento galego, can-
do era capaz de desenvol-
ver máis traballo en soidade
que algún grupo parlamen-
tario ben nutrido, algo que
tamén está a demostrar na
cámara de Estrasburgo.

Tamén a corpo xentil,
sen máis apoios que a súa
traxectoria personal (que
non é pouco, despois de to-
do), tivo folgos para afron-
tar a batalla interna polo li-
derato no BNG, convencido
de que a confrontación de
alternativas resulta máis en-
riquecedora para a coheren-
cia democrática que o
exemplo de sucesión ditada
e asumida por aclamación
(como pasa na rexa dereita
centralista que tenta levar-
nos a todos ao pensamento
único antiperiférico). Cami-
lo perdeu na votación (non é
a primeira vez: os demócra-
tas cúrtense nas derrotas)
pero seguro que non perdeu
a súa vitalidade política, que
o mantén na primeira liña de
compromiso coa terra e cos
seus concidadáns desde os
tempos da clandestinidade e
da represión.

A inexorábel marcha
do tempo chama ao relevo
dunha xeración queimada
neste difícil parto da demo-
cracia e do proceso de au-
togoberno (sorte para An-
xo Quintana no seu prota-
gonismo nesta loita), pero
os veteranos non podemos
evitar o exercicio da nos-
talxia por tantos compañei-
ros que foron (fumos) que-
dando no camiño, uns de-
saparecidos fisicamente,
outros apartados da activi-
dade pública, e dos que
Camilo Nogueira aínda se-
gue a ser como un símbolo
da supervivencia posíbel.♦

Ano XXVI.
IV Xeira.

Alexandre Bóveda
Na historia
do nacionalismo galego.
X. Enrique Acuña

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

Historias Gráficas
A NOSA TERRA

Lois Celeiro
‘Os xornalistas e os zapateiros traballamos en coiros’

ANDRÉS PANARO




