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Máis de dez mil persoas piden
en Pontevedra o translado de ENCE
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O PSOE VIVE EN VIGO
un problema de rixidez que é
posíbel comprender, mais que
resulta difícil xustificar. A po-
lítica de trincheiras, que lem-
bra nalgún aspecto a do na-
cionalismo nos primeiros oi-
tenta, fortalece a fe propia,
pero como toda fe acaba de-
bilitándose pola vía dunha
pingueira incesante de deser-
cións. O problema do PSOE
en Vigo non ten a súa orixe,
en calquera caso, nas circuns-
tancias específicas desa cida-
de, senón na crise que sufre
internamente o partido. Abon-
da con ver a publicación gue-
rrista Temasarremetendo con-
tra calquer acordo entre PSC e
ERC ou os monecos da tele
que representan a Bono me-
téndolle o dedo no ollo a Za-
patero. Na propia Galiza, aca-
bamos de observar esta sema-
na a Francisco Vázquez criti-
cando os pactos co nacionalis-
mo catalán, por unha parte, e
co BNG pola outra. Touriño,
pendente dos apoios que poi-
da ter o ano que ven no con-
greso dos socialistas galegos,
fita con desespero como o al-
calde da Coruña lle impide
pactar en Vigo, despois de ter-
se garantido para el mesmo o
acordo na Deputación coruñe-
sa. Cos dous secretarios xe-
rais, o galego e o federal, na
picota, aos nacionalistas vaille
ser difícil lograr acordos de
goberno. Os inquéritos, para
rematar, anuncian unha maio-
ría absoluta de Raxoi. Todo
apunta a que o partido socia-
lista camiña a unha crise, da
que só pode sair fortalecido a
través dunha profunda refle-
xión. Ou coa España unifor-
mista do PP ou coa España
plural. Carod e o PNV coinci-
diron en días pasados, desde
unha postura amistosa, en re-
clamarlle valentía a Zapatero.
Outro tanto se lle podería pe-
dir desde Galiza. Non hai ou-
tro espacio e o mundo do PP
xa é de sobras coñecido.♦

Remata
o ano
con miles
de cortes
de gando
sen legalizar

(Páx. 16)

Touriño
na
gaiola

O alcalde
da Coruña impide

o pacto en Vigo
e ameaza

o secretario
xeral

con desbancalo
no próximo

congreso
(Páx. 2-3 e 10)
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Unha colección
que reunirá as obras
fundamentais
da historia da
literatura traducidas
ao galego.

Culmina o ano
dedicado á súa figura
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Miguel Durán:
‘Hoxe
a ONCE
é unha ditadura’ 

(Páx. 13)



“Por que Ventura Pérez Mariño
non ten o xesto por Vigo que tivo
pola Coruña, permitindo a presi-
dencia da Deputación para More-
da?”. Esta pergunta, saída da boca
dun dirixente socialista vigués, es-
tá no cerne da desputa entre na-
cionalistas e socialistas. Se lográ-
semos responder a este inquérito,
poderíamos entender o que está a
ocurrir na crise municipal olívica.

Non é fácil. Moito menos ex-
plicar a situación citando a fon-
tes directas. As negociacións e os
movimentos, tamén as presións,
móvense arteiras e a luz pode
matalas como a vagalumes. Se-
nón que llo pergunten a Miguel
Barros, concelleiro e presidente
da xestora socialista viguesa.

Ao día de hoxe, dez días antes
de que se elixa un novo alcalde en
Vigo, está claro que o PSOE deci-
diu que o PP ocupase a alcaldía
como xeito de castigar ao BNG.
Os nacionalistas, pola súa banda,
semellan moito máis interesados
que o PSOE en que estes ocupen a
presidencia consistorial. Detrás,
unha forte loita para que o contra-
rio apareza ante a opinión pública
como o causante de que o PP go-
berne a principal cidade de Galiza.

Alineados con uns e outros
diversos poderes económicos e
mediáticos. Con Pérez Mariño
estarían Pescanova, Caixa Gali-
cia, La Voz de Galiciae Radio
Voz. Loxicamente, os medios
canto máis próximos ao PP máis
decididamente apoian a postura
numantina de Mariño. Coa idea
da reedición dun goberno entre
socialistas e nacionalistas, Cai-
xanova, Faro de Vigo e Ser Vigo.

Os porqués

Por que o PSdG-PSOE está dis-

posto a sacrificar un proxecto
político por unha lóxica perso-
nal? Coinciden en formularse es-
ta pergunta dirixentes socialistas
e nacionalistas.

Logo de falar con bastantes
dirixentes socialistas, unicamen-
te podemos chegar a unha con-
clusión: mandan as circunstan-
cias internas dentro do PSOE. Só
así seremos capaces de entender
o que está a ocurrir agora en Vi-
go. Algo lóxico, se analisamos
anteriores decisións.

É preciso ter en conta que
Xosé Blanco impuxo como can-
didato vigués a un Ventura Pérez
Mariño contrario a calquer acor-

do de goberno co BNG. Esa de-
cisión, diferente á liña que se-
guía Pérez Touriño, só podía le-
var a este desenlace, coñecendo
como coñecían en Madrid a per-
sonalidade do candidato.

A súa negativa a pactar cos na-
cionalistas sabíana moi ben no
“Foro” que se reune desde hai
dous anos na casa de Alfonso Paz
Andrade, o núcleo forte dos apoios
do alcalde en funcións até hoxe.
De aí sairon os nomes de cinco
dos oito concelleiros socialistas.

Son, polo tanto, lóxicas as
afirmacións de Pérez Mariño de
que arelaba prescindir dos na-
cionalistas desde o mesmo mo-

mento en que lle deron a alcaldía.
Enténdese tamén así a intención
manifesta de confrontar co BNG
desde o primeiro momento.  Mari-
ño usou o español como bandeira
de discrepancia fronte ao BNG,
pero tamén se negaba a asinar a
delegación de competencias, afir-
maba que ía ser un alcalde presi-
dencialista, pretendía ter aos edís
nacionalistas baixo a súa bota...
Actitudes que, máis alá dos rasgos
propios da súa personalidade, alu-
mean unha lóxica de confronta-
ción e ruptura cos nacionalistas.

É preciso lembrar que Pérez
Mariño foi escollido para enca-
bezar a candidatura socialista vi-

guesa como froito dos enfronta-
mentos internos do PSdG-PSOE
na cidade que se remontan á ins-
tauración da autonomía. Daque-
la, coma hoxe, confrontaban dúas
liñas básicas. Unha que defendía
unha opción galeguista para o
PSOE e outra máis próxima ás
teses centralistas. A primeira
opoñíase á primacía galega da
Coruña e os seus poderes (come-
zando pola capitalidade). A se-
gunda amparábase no guerrismo
para someter a autonomía aos di-
tados centralistas; estaba, e segue
a estar, representada por Francis-
co Váquez. A outra por Miguel
Barros, Ceferino Díaz e Xoán
Gato. As súas divisións levaron a
que os partidarios desta última
saísen como perdedores do con-
greso socialista de Ourense. Polo
medio, intereses máis ou menos
personais ou de ambición política
como os de Carlos G. Príncipe.

Persisten as divisións

Aquelas divisións, que moi pou-
cos dirixentes socialistas son ca-
paces agora de analisar (moitos
proveñen do PCE), persisten aín-
da hoxe. Emilio Pérez Touriño
alzouse cun liderazgo inestábel
fronte a Abel Caballero, repre-
sentante da opción centralista de
Francisco Vázquez.

A súa primacía partidaria
viuse consolidada temporalmen-
te ao comerlle terreo ao BNG
nas últimas eleccións autonómi-
cas e, sobre todo, ante o apoio de
Xosé Blanco á fronte da secreta-
ria de organización en Madrid.
Pero o seu proxecto estaba a ser
cuestionado por Francisco Váz-
quez a cada pouco, mesmo pu-
blicamente. A negativa per-
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O BNG disposto a apoiar sen condicións o candidato
que nomeen os socialistas

O PSOE non quere aínda
a alcaldía de Vigo

AFONSO EIRÉ

En dez días aínda poden pasar moitas cousas. E eses son os que quedan para elexir ao novo alcalde-
alcaldesa de Vigo. Ao día de hoxe, o PSdG-PSOE está disposto a que o PP ocupe a alcaldía. Ollan cara
despois das eleccións xerais. Os nacionalistas pídenlles unicamente que nomeen un candidato e están
dispostos a votalo. Sen condicións ou, mesmo, aceptando as condicións que impoñan os socialistas.

Ventura Pérez Mariño, que afirmara sentirse aliviado o día que expulsou os nacionalistas do goberno municipal, só durou 47 días
máis no cargo.                                                                                                                     Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS



sistente do alcalde coruñés a
pactar cos nacionalistas só era a
máis significativa das discrepan-
cias. Até que chegou a Deputa-
ción da Coruña e mudou o dis-
curso. A debilidade do propio
Zapatero e de Xosé Blanco en
Madrid deixaron medrar a disi-
dencia do alcalde coruñés. Bono,
Ibarra e Chaves acabaron por
impoñelo como “antídoto” ante
o constitucionalismo do PP.

Vázquez apoiou desde un
primeiro momento a Pérez Mari-
ño como xeito de debilitar o pro-
xecto de Touriño. En Vigo, coa
agrupación socialista disolta pa-
ra impedir o liderazgo de Carlos
Príncipe, a xestora, presidida por
Miguel Barros, non era quen de
recompoñer a unidade interna.
Os militantes non poden opinar
da política do seu partido nin pu-
deron votar a lista municipal e na
dirección local. Tampouco as úl-

timas decisións.
Os socialistas vigueses se-

guen en estado de excepción
case un ano despois e Pérez
Touriño vese na obriga de sacri-
ficar ao seu aliado Miguel Ba-
rros e a apoiar a Pérez Mariño,
un independente totalmente
contrario á súas teses.

A inestabilidade e os febles
liderazgos externos mandan na
política socialista. Nin Rodrí-
guez Zapatero nin Xosé Blanco
están dispostos a sumar un novo
revés ao de Madrid e Catalunya.
Non hai que esquecer que Mari-
ño foi unha aposta persoal des-
tes dous dirixentes. Saben que
tamén o seu liderazgo está en
cuestión. Por iso, tanto Zapatero
coma Blanco se queren dar
tempo até despois das eleccións
xerais para recompoñer o pacto
cos nacionalistas en Vigo. Tou-
riño otorga. O secretario xeral
dos socialistas galegos está de-
fendendo o seu posto antes que
o seu programa político. Seca-
dra porque analisa que “van in-
timamente xunguidos”. Por que
Pérez Mariño non repite o xesto
que tivo na elección do presi-
dente da Deputación da Coruña
co alcalde de Vigo?♦
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A maioría dos concelleiros so-
cialistas vigueses xuramentá-
ronse con Pérez Mariño desde o
momento que decidiu quedarse
en minoría expulsando aos con-
celleiros nacionalistas do go-
berno municipal. Miguel Ba-
rros, número dous da lista e pre-
sidente da xestora, negouse a
asinar un documento no que lle
pedían lealdade inquebrantábel
e o compromiso de non discre-
par publicamente polo resto da
lexislatura co ex alcalde.

Miguel Barros sempre de-
fendeu unha alianza entre so-
cialistas e nacionalistas na Ga-
liza para facerlle fronte á de-
reita. Ten explicado máis dun-
ha vez que a súa postura non é
algo coxuntural, senón unha
opción política reflexiva total-
mente programática.

Con esta idea voltou á polí-
tica activa logo de desaparecer
16 anos da primeira liña. Ten-
tou seguir defendendo esta op-
ción para o concello vigués de-
clarando publicamente que
non entendía a teima de sacri-
ficar a alcaldía viguesa por
mor dunha mal entendida so-
lidariedade con Pérez Mariño.

O 2 de decembro personá-
ronse en Vigo o
secretario xeral do
PSdG-PSOE, Pé-
rez Touriño e Xo-
sé Blanco, o se-
cretario de organi-
zación federal so-
cialista. Viñan ins-
taurar a disciplina
partidaria.

As voces que
publicamente co-
mezaban a apoiar
as teses de Mi-
guel Barros, al-
gunhas de signi-
ficados militan-
tes socialistas,
quedaron rapidamente apaga-
das. Barros viuse censurado
polos seus compañeiros de
grupo municipal. Tamén a xes-
tora que preside con Calviño,
Carme Avendaño, Uxío Gon-
zález, Soledad Piñeiro, Abel
Losada e Teresa Fraiz, se ali-
neou maioritariamente coas te-
ses impostas por Madrid.

Só Carlos Príncipe, que aín-
da semella ter maioría na agru-
pación socialista viguesa, ani-
ma polas caladas a Miguel Ba-
rros a defender un novo acordo
cos nacionalistas. Pero Barros
está nunha postura feble. Non
só se atopa en minoría no parti-
do, senón que pode verse some-
tido á chantaxe de que o acusen
de obrar unicamente polo seu
interese en ser alcalde.

Así as cousas, Barros retro-
cede ante o empuxe de Blanco
e Touriño. Desconvoca a rolda
de prensa prevista para o 3 de
decembro na que ía presentar a
súa alternativa e agarda. Seca-
dra un milagre como o da de-
putación da Coruña? Sabe que

é moi difícil ao día de hoxe.
Barros conta cunha arma

moi forte. Aliarse con Príncipe.
Convocar unha asamblea de
afiliados e pedir o pacto cos na-
cionalistas. A posición de Tou-
riño quedaría moi debilitada.
Pero Barros négase a xogar es-
ta carta. Pensa que está cargada
de perigo. Significaría darlle o
control de Vigo de novo a Car-
los Príncipe, pero, sobre todo,
invalidar definitivamente a pro-
posta política de Pérez Touriño.
Supedita a miras a longo prazo
o conflito actual.

As propostas nacionalistas

Ante esta situación de pouco
vale a vontade nacionalista de
propiciar un novo alcalde do
PSOE. Están dispostos, afir-
man, a votar a calquer alcalde
que propoñan os socialistas. A
facelo sen condicións e, logo,
negociar o pacto de goberno.

Mesmo estarían dispostos a
facer xestos significativos para
recompoñer os acordos. Anxo
Quintana fíxolle chegar á di-
rección socialista a disposición
do BNG “a ceder en todo aque-
lo que estades pensando para

reconducir a si-
tuación”.

“Iso” pode-
ría ser mesmo
que Lois Castri-
llo deixase o seu
posto no conce-
llo. O mesmo ex
alcalde vigués
se mostra dis-
posto a esta re-
nuncia se “eu
fose o obstáculo
para este acor-
do”, ante as acu-
sacións de Váz-
quez e Touriño.

Pero desde a
dirección socialista repiten un-
ha e outra vez a cantilena de que
non vai haber negociación cos
nacionalistas e que estes son os
únicos culpábeis de que Corina
Porro aceda á alcaldía viguesa.

Pérez Touriño, para calmar
a algúns dirixentes socialistas
vigueses, aclaroulles na súa vi-
sita que agora é necesario cul-
pabilizar ao BNG de que o PP
colla a alcaldía de Vigo pero
que despois das eleccións xe-
rais de marzo, “cando se  mar-
che Castrillo e lle podamos
buscar un acomodo a Ventura,
retomaremos o pacto”.

O problema é que a Ventura
tampouco o queren como parla-
mentario en Madrid outra vez e
sen o PSOE no goberno non hai
moito que oferecerlle. Parado-
xalmente, ao día de hoxe, só Ven-
tura podería propiciar o acordo
entre nacionalistas e socialistas
en Vigo, dimitindo. Moitos so-
cialistas demándanlle ese xesto.
Saben que Touriño se atopa ata-
do aos desígnios de Vázquez pa-
ra non perder o cargo.♦

As tribulacións
de Miguel Barros e
Pérez Touriño

O día dous
personáronse
en Vigo Pérez
Touriño e
Xosé Blanco
para instaurar
a disciplina
partidaria.

A TVG retransmitiu por primeira vez un pleno municipal, o que lle permitiu superar a audiencia do resto das cadeas. O público, divi-
dido en dous bandos, ateigou o salón. Os simpatizantes de Mariño mostráronse especialmente belixerantes, mentres que os na-
cionalistas preferiron gardar silencio.

Lois Castrillo expresouse en ton sereo e afirmou que en ningún caso o BNG votaría a prol dos populares.

Antón Louro, Secretario de Organización do PSdG-PSOE, entre xornalistas, no pleno que
retirou a confianza a Ventura P. Mariño.

Vén da páxina anterior



Despois das eleccións municipais de
1979, algúns concellos como o de Fene,
Vilar de Santos, Redondela, Soutomaior

e seguramente outros que non pretendo esque-
cer, comezaron a incorporar a língua galega ás
súas actividades administrativas. A maneira de
facelo foi con máis ou menos variantes deste
xeito: considerábase que o caudal de escritos
que emanaba do concello e a rotulación munici-
pal dos edificios e das rúas debían estar en gale-
go. Para iso compría iniciar un esforzo técnico
importante. Primeiro compría cuantificar todo o
que estaba escrito para a continuación, ou si-
multaneamente, comezar a traducir e ir impri-
mindo e pintando de novo todo o material. 

Os concellos pioneiros observaron a ex-
periencia nacente en Cataluña e denomina-
ron a isto política lingüística e igual que alá
criáronse uns servizos de normalización lin-
güística. Os técnicos, que dependían case
sempre do concelleiro de cultura, tiñan por
tanto catro funcións principais: cuantificar as
necesidades, traducir rótulos e papeis, orga-
nizar cursos de formación para os traballado-
res e corrixir todo tipo de textos que saísen
do concello e necesitasen unha última man.

Estes pasos, importantes e imprescindí-
beis, andounos en primeiro lugar o naciona-
lismo e posteriormente fixérono outras ten-
dencias, que copiaron a fórmula e aplicárona
con maior ou menor intensidade. Houbo con-
cellos que chegaron á plena galeguización
interna, outros que quedaron pola metade, al-
gúns que non comezaron aínda hoxe e uns
poucos que están comezando nestes días, co-
mo O Porriño, Ponteareas ou Sada. 

Ademais das conquistas cuantificábeis de-
ses primeiros anos, criouse un estado de opi-
nión maioritariamente favorábel a que os con-
cellos estivesen en galego. Por iso foi posíbel
que durante o goberno tripartito se aprobase
unha lei que regulaba o uso do galego nos con-
cellos, proposta por Camilo Nogueira, que ser-
viu para extender esa galeguización ás cámaras
municipais da direita. Indirectamente tamén
serviu aquela lei para que a Xunta comezase a
regular axudas á contratación de técnicos, á im-
presión dos novos papeis traducidos e á organi-
zación de cursos para a capacitación en galego. 

Convén lembrar outra vez que todo este
proceso foi xerado desde o nacionalismo. E fí-
xose antes de que os subsidios existisen. E foi
así porque se consideraba que a lingua era tan
importante que merecía a pena facer o esforzo
e gastar diñeiro en avanzar. E de certo que se
lograron algúns obxectivos, porque hoxe unha
gran maioría dos concellos traballan en gale-
go, cando menos por escrito. Grazas a unha
mestura de iniciativa política, presión e deba-
te, tamén se logrou que a lingua maioritaria
dos plenos, comisións etc., sexa o galego.

Uns anos despois, a finais da década dos oi-
tenta, aínda co proceso anterior sen rematar nin
cousa que se lle parecese,  A Mesa pola Norma-
lización Lingüística incorporou unha nova fun-
ción ás que tiñan de vello os gabinetes de nor-
malización. Convidou cada certo tempo ás con-
cellarías de cultura a desenvolver campañas de
sensibilización dirixidas á cidadanía, aos vici-
ños, a clubes e a sociedades alleas á administra-

ción municipal; cartas para restaurantes, publi-
cidade para supermercados...  E desde esas non
se foi máis alá, non se inventaron novas manei-
ras de traballar. Desevolvéronse campañas, al-
gunhas eficientes e con grande forza simbólica,
e outras, a maioría, inconexas e sen ter un ob-
xectivo moi ben estabelecido.

■ CAL É A SITUACIÓN HOXE ? 

Case vintecinco anos depois de comezar a ga-
leguización dos concellos, a normalización
lingüística non se beneficiou de novos impul-
sos desde a administración municipal. Non se
fixo nada cualitativa-
mente diferente ao co-
mezado naquelas datas.

Hoxe pericibimos que
hai servizos de normaliza-
ción lingüística paralisa-
dos, porque a función pa-
ra a que estaban criados,
traducir, corrixir, etc., está
realizada. Observamos
que a capacitación dos
traballadores municipais
está efectivizada e os no-
vos funcionarios que en-
tran xa recibiron forma-
ción de lingua galega nos
institutos. Vemos que por
estaren vinculados á área
de cultura, os técnicos de normalización dedican
unha boa parte do seu traballo, ou todo, a organi-
zar actos culturais, confundindo, os políticos, non
eles, a politica cultural coa política lingüística.
Sabemos que cando se fala de normalización lin-
güística, os concelleiros e case todo o mundo,
pensan que como o concello está máis ou menos
galeguizado internamente xa se fixo o que había
que facer e o único que queda é  facer... campa-
ñas. A palabra campaña pasou a resumir toda a
acción imaxinábel para avanzar na normaliza-
ción lingüística. 

Por outra banda, como se consideraba que
a función principal que tiñan os servizos de
normalización era a de facer traducións, os
técnicos que se contrataron e que hoxe perma-
necen neses postos, son licenciados en filolo-
xía, persoas especializadas en lingua galega.
Cando os contrataron, consideraron que era
para un labor circunstancial, a curto prazo, ou
o que é pior, a longo prazo e dedicados a tra-
ducir eternamente. Eran admitidos porque sa-
bían moita lingua. Non se pensaba que aparte
de saber galego para traducir, un técnico de
normalización lingüística o que necesita é ter
coñecimentos para intervir socialmente. Para

enxergar proxectos de intervención na moci-
dade, en empresas, onde sexa necesario, e ter
capacidade de acción para levalos a termo.  

A día de hoxe, séguese a exixir que sexan
inexcusabelmente licenciados en galego, teña
a cor política que teña o concello contratante.
O mesmo fai a Xunta para conceder as axu-
das á contratación. No segundo caso non nos
chama a atención, forma parte do criterio lin-
güístico folclorizante do españolismo, mais
no primeiro, no que entran os alcaldes e con-
celleiros nacionalistas, está fóra de tempo.

Como o tempo é outro, cómpre un novo
pulo, o deseño dunha nova politica lingüística

para os concellos e des-
de os concellos. Unha
política que esqueza as
vellas inercias de tradu-
ción, corrección, cursos
e campañas inconexas.
Cómpre deseñar accións
de intervención social,
coordenación entre cor-
poracións para desen-
volvelas, criación de
partidas específicas e
importantes para norma-
lización lingüística (a
lingua é cara), concep-
tuación, discernimento e
diferenciación práctica
da política lingüística e

a política cultural, para non confundilas e aca-
bar xustificando a necesidade da primeira co
traballo na segunda. 

A posta en marcha deste proxecto debe
facer que a língua deixe de estar nos derra-
deiros lugares das ordes do día  e pase a ter o
posto que simbolicamente lle corresponde. 

Hai dirixentes d’A Mesa que levan cinco
meses percorrendo os concellos de Galiza dis-
postos a asumir esta liña. Queremos entrar nun
proceso de cooperación duradeiro, cremos que
moitos concellos aceptarán como meta a gale-
guización das actividades dos viciños, desde
un bar a unha equipa de baloncesto, unha fá-
brica ou unha familia. Ese será o noso labor,
con accións prácticas, evitando tamén o auto-
engano dos constantes e eternos estudos pre-
vios para saber como actuar. Co necesario co-
ñecimento do terreno hai que actuar xa.

Atopamos unha moi boa receptividade.
Os primeiros peares están postos e é máis
que seguro que nos próximos meses veremos
xa algo desa cooperación.♦

XOSÉ MANUEL SARILLE é directivo d’ A Mesa
pola Normalización Lingüística 
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Preguntáronlle a
Pérez Mariño en La
Ventana (SER, 1 de
decembro) que
político da transición
tiña por modelo.
Respondeu que
Adolfo Suárez.
Preguntáronlle tamén
polo que máis
rexeitamento lle
producía. Non quixo
dicilo por cortesía.
Sería Felipe? 

Os EEUU xa
repatriaron a 2.200
soldados do Irak
gravemente feridos.
Moitos perderon
algún membro ou
sofren feridas faciais.
En total rexistráronse
case 7.000
evacuacións, ben
deles padecen danos
psicolóxicos. Ou
seña, que na próxima
década volverán
aumentar os
asasinatos en serie e
os francotiradores de
supermercado. Igual
que despois de
Vietnam.

A chamada do
segundo da lista
socialista en Vigo,
Miguel Barros, a
reflexionar e non dar
por perdida a
alcaldía, provocou
unha aceda resposta
de Touriño: “Barros
non é un solista: toca
nunha orquesta, e o
que a dirixe son eu”.
Faltoulle engadir que
a partitura é de
Francisco Vázquez.

Chama a atención
esta dureza do
secretario xeral cun
da súa tendencia,

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Política lingüística municipal
XOSÉ M. SARILLE

A política de normalización da lingua galega desde os
concellos reclama novas iniciativas, máis alá de manter
un servizo de tradución ou cursos e campañas inconexas.

Cartas

O BNG e a esquerda
Cando a esquerda leva tempo de
máis recuando, asoballada polo
pensamento único da teoloxía ne-
oliberal, inventando terceiras vias
que lles fan o xogo aos poderes
fácticos ou moderando os seus
discursos tentando chegar ao cen-
tro político, a esquerda esquece
que o que chama espazo do cen-
tro non é mais que xente mantida
no limbo da ignorancia política
polos medios de comunicación.

Cando alguén como X.L.
Franco Grande escribe na ANT
‘¿Para onde vai o BNG?’ dicindo
que “Un partido de esquerdas ten
que asumir que se dirixe a un elec-
torado esencialmente de dereitas”
esquece que as xentes que enche-

ron no ultimo ano as rúas galegas
non son de dereitas nin de esquer-
das, son cidadans berrando pola
súa dignidade como pobo. Son ta-
mén cidadáns os que, de coñecer
cara a onde imos co desmantela-
mento de sector público e do esta-
do do benestar, entenderían o sig-
nificado das leis aprobadas nos úl-
timos tempos polo PP. Nun mo-
mento en que desde o mesmo cen-
tro do sistema capitalista se levan-
tan voces cuestionando o rumbo
da economia global, dan mágoa
os chamamentos á homologación
da mensaxe do Bloque coas dos
partidos  estatais.

Cando na Asembleia Comar-
cal do BNG en Madrid temos fa-
lado da necesidade de contar con
medios de comunicación propios,

arelando radios ou TV locais, xor-
nal diario, etc., sabemos que serí-
an solucións parciais, mais na es-
pera váisenos de balde o traballo,
esquecido nos libros de sesións
dos distintos parlamentos. Entón
non chega con traballar moito e
ben, nin con xirar notas de prensa
aos medios de comunicación que
fican sempre na lixeira, nin con
esforzarse de abondo un mes cada
catro anos facéndolle chegar á
xente o realizado e o idealizado
nun momento de saturación infor-
mativa, habería de dirixirse á so-
ciedade, chegar a ela superando a
parcialidade interesada dos me-
dios de comunicación.

Cando a pesar de parecer ro-
mántico ou inxenuo, reivindico
os métodos de traballo e propa-

ganda da esquerda e do naciona-
lismo do período franquista,
adaptados aos tempos actuais,
imaxino os paisanos afeitos a fi-
car entre as follas da publicidade
dos grandes almacéns ou da aca-
demia de informática do bairro,
unha folla concisa sobre a apre-
sentación da Lei de Parellas de
Feito, no Parlamento de Galiza
por Pilar Garcia Negro, co relato-
rio dos atrancos encontrados; ou
recibise na semana do 18 de no-
vembro do 2002, a proposta apre-
sentada nese mismo día por Ca-
milo Nogueira no Parlamento
Europeo, solicitando un pacote
de medidas urxentes para a catás-
trofe do Prestige;ou se encontra-
ra na caixa de correo a moción
rexeitada polo ministro Montoro
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Ocerto é que poderiamos chamala A AS-
SEMBLEIA, assim, com maiúsculas, pola
importancia do assunto (agora em sin-

gular) a tratar e pola concorrencia; a numerosa
afluência demostrou que o BNG fica vivo e
seus militantes activos e interesados na pro-
gressom do nacionalismo (desculpem as ou-
tras formacións nacionalistas se, sem esquece-
las nem minusvaloralas, considero que o na-
cionalismo atópa-se maioritariamente repre-
sentado no Bloco); o facto de apresentar-se
mais de uma lista nas eleizons a candidato á
Presidencia da Xunta e a formar parte do Con-
selho Nacional evidência a existência de deba-
te interno, que nom confrontazóm como qui-
gerom facer ver os media e os partidos estatais.

A Assembleia decorreu com mais normali-
dade da vaticinada e o resultado foi, percenta-
gem arriba ou abaixo, o previsto. Nom houvo
surpresas nem convulsões. E repeteu-se a falta
de modo e formas que se evidenciam no BNG.
A luita política, os desacordos, discrepancias ou
trasacordos podem levar consigo acaloramento,
enardecimento... mas nom existe justificazóm
para a agresividade, o ninguneo ou a descali-
ficazóm, de modo especial se esses desencon-
tros ou discrepancias dam-se entre companhei-
ros de partido que bogamos juntos na tentativa
de repôr a Galiza na dignidade nacional e social
que lhe corresponde. Membros incluidos ini-
cialmente na Executiva que se enteran por con-
versas de pasilho de que forom eliminados;
companheiros aos que se nega ostensivelmente
o aplauso, quando som companheiros que tra-
tam de colaborar, que fam o esforzo de falar em
público para someter a sua ideia, talvez nom de-
masiado luminosa, á aprovazóm ou rejeitamen-
to e que merecem a deferência de um aplauso
ainda que resulte reprovada; ja nom digamos as
decalificazóns pessoais... que só conduzem a di-
ficultar a convivência no movimento naciona-
lista. Ainda lembro quando se propujo como
candidato polo BNG ás europeias a Carlos Me-
lla, quem aceptou e actuou como tal, para rema-
tar entrándo-se polos jornais que, sem aviso
nem explicazóm alguma, fora designado candi-
dato no último momento Carlos Mella... Quan-
do eu era neno, há bem de anos por certo, nas
escolas existia um livro. “Tratado de urbanida-
de” que proporcionava as normas mínimas na
materia, tema desaparecido agora em que a gen-
te inclina-se mais polo “urbanismo”; e assím
nos vai. Nom é bom que os militantes caigamos
nesses comportamentos; mas é muito pior que
desde o Conselho ou a Executiva se nos dê esse
lamentavel exemplo. E se deveriamos coidar o
trato pessoal, o mesmo digo da relazóm entre
partidos que integran a Frente; já é teima, que
magnificam os media, cargar culpas contra a
UPG quando desde o acto fundacional do BNG
vêm demostrando generosidade e coerência nas
suas posturas; nom esquezamos que, em defini-
tiva, é o grupo mais numeroso, com melhores
quadros e mais entregados ao trabalho político;
deveriamos dentro do Bloco reconhezer esta re-
alidade, manifestala e nom dar pé a que comen-
tarios ligeiros sejam utilizados como desinfor-
mazóm por enemigos políticos.

Lamentar profundamente a saída dos ór-
gaos directivos de Paco Garcia Suárez e Al-

fredo Suárez Canal; aquele representante do
pouco que de “senior” tem o Bloco e este
meu candidato á Presidência. Confio em que
o seu destino nom seja o de militantes de ba-
se, pois sería grande perda para a BNG. Tam-
pouco sería bom prescindir da experiência e
conhezimentos de Camilo Nogueira.

Celebro a aposta de Mera. Só um reparo:
falta de programa. Penso que a renovazóm é
sempre necessaria, que deve vir ja encauzada
desde as bases e desde militantes novos e que,
polo tanto, o facto de que Mera, com a sua ju-
ventude, aglutine no seu redor esse 30% da
militancia fala de novo de um BNG com for-
za, com futuro, com vida. Mas nom sería bom
que esse grupo dos “nom adscriptos” consti-
tuisse refugio do descontento ou da discre-
pancia da militancia, sem outro nexo; o lógi-
co sería elaborar um programa que mostra-se
as divergências com as teses oficiais, que ti-
vera um contido ideolóxico ou de praxis; do
contrario sería um esforzo estéril e de pouco
proveito para o BNG. Em cualquer caso
tambem a Executiva e o Conselho deveriam
preocuparse pola existência de esse 30 % de
discordantes ou dissidentes num grupo políti-
co que se lamentava do escaso grao de afilia-
zóm. É para tomar muito a serio.

O grande triunfador foi Anxo Quintana. Es-
tava previsto. Temo que é a gloria do calvario.

Tenho para mim que Anxo têm madeira de líder,
que é o futuro do Bloco; mas temo que nom é o
momento no aspecto pessoal. Sou pesimista
com respecto ás próximas eleizões. Penso que o
electorado vainos passar factura pola desilus-
som da cidadanía ao observar que nom somos
tam diferentes aos outros á hora de governar;
que tambem há casos de incompetência, liortas,
intereses, prepotência. Temo que imos baixar
em votos e que de este facto se responsabilice a
Anxo que vexa choida a sua carreira de futuro;
sería muito inxusto se assím ocorrira. Anxo de-
veria resolver (que sabe e pode) os desajustes
que estamos a ver no BNG e na sua relazóm
com a sociedade e apresentar-se como candida-
to consolidado no hourizonte do 2.009. Herda o
conflito com o PSOE, condicionado polo jeito
em que se levou o problema até o momento que
lastra o caminho de futuro; ainda com a cintura
política que têm demostrado vai resultar dificil
reconduzir o problema; nom foi bom extrapolar
a questôm mais alá do caso concreto, especial-
mente o de Vigo onde tal vez a renuncia dos
dous cabezas de lista fosse a única soluzom.
Confio que Anxo se liberte de ataduras e seja
quêm de capitanear esta nave em tempo de tre-
obada, para o que é preciso que todos, incluso
esse 30%, colaboremos com entusiasmo.♦

NEMÉSIO BARXA é avogado.
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mentres que cando
Vázquez se sae do
guión, Touriño
simplemente declara:
“Son cousas de
Vázquez”. Lembra
aquelo de: man dura
cos de abaixo,
submisión aos de
arriba.

E, no entanto,
xentes do PSOE
vigués evacuando
consultas na Xunta
Electoral, para ver se
a lei permite correr a
lista.

Picardía aznarista.
Premio Nacional das
Letras (outorgado
polo Ministerio) a
Leopoldo de Luis,
republicano,
compañeiro de
Miguel Hernández e
carne de campos de
concentración
franquistas. A mesma
semana, o PP foi o
único partido que non
participou na
homenaxe das Cortes
ás vítimas da
ditadura.

Un comentarista
de ABC, todo afoute,
escribe: “En marzo
gañamos as
eleccións, logo a
boda do Príncipe e
despois a Copa de
Europa”. Estaba ben
pensado, pero non
contou coas
improvisacións: os
sete fiambres do Irak
e o Himno de Riego
na final da Copa
Davis.

Militares
norteamericanos
mataron un neno e
unha nena iraquís, de
dez e once anos, que
sairan de casa a
buscar leña. Coma
nos contos de
ogros.♦

Xosé Lois

Panorama para depois
de uma assembleia

NEMÉSIO BARXA

O autor valora os resultados do relevo no BNG e defende
o exemplo de democracia interna ofrecido en Compostela.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

e polos deputados do PP eleitos
na Galiza, e apresentado por An-
xo Quintana e apoiada polo PP
no Parlamento Galego, sobre a
representación galega en órganos
da Unión Europea. Entón poderí-
an valorar independentemente as
respostas do BNG aos problemas
da Galiza. Sen dúbida, ha de ha-
ber outras maneiras máis axeita-
das de chegar aos cidadans, a
cousa sería traballar nelas e non
perderse no debate. Ter esperan-
za no Observatorio Internacional
dos Medios de Comunicación é
aínda máis inxénuo.

Cando tento chegar coas ide-
as aos compañeiros que se reuni-
ron a pasada semana en Santia-
go, xa coñecía un froito da citada
Asemblea desde antes do seu co-

mezo, o adormecemento nos es-
critorios de Santiago de proxec-
tos  na espera de mudanzas pre-
visíbeis de certos responsábeis. 

Cando os poderes econó-
micos e mediáticos deixan tan
pouca marxe de manobra, conti-
nuar a xogar politicamente coas
súas regras, non deixa de ser un-
ha quimera.♦

XABIER BANDE
(MADRID)

Resposta a Lugrís
A democracia é un proceso ina-
cabado e en continua constru-
ción e mellora, por iso, propostas
como a da posta en marcha dos
orzamentos participativos cons-
titúen unha achega moi impor-

tante da actividade política aos
cidadáns, de maneira que se in-
tenta rachar coa inercia e inefica-
cia da democracia representati-
va. Ora ben, isto non quere dicir
que esta práctica teña un éxito
inmediato, moito menos en cida-
des onde o único partido que as
promove –neste caso o BNG–
non forma parte do goberno mu-
nicipal. Cal é a “ampla asistencia
de veciños”(sic) á que se refire
Manuel Lugrís? (ANT 1.105,
páx. 15). Non dubido da calidade
dos asistentes a eses actos, mais
nas dúas asembleas ás que acu-
dín na Coruña a cantidade era, ao
meu parecer, baixa: nunha, 25
persoas e, na outra, 20 (cunha
media de idade de 50 anos). De-
rrotismo, non; autocompracen-

cia, tampouco. Boas experien-
cias, sen dúbida, mais haberá
que ir pouco a pouco.♦

ANTONIO NÚÑEZ
(A CORUÑA)

Hai que ser gorila
Triste sociedade. Triste moralida-
de. Triste legalidade. Nestes días
pasados, aplicáronlle a eutanasia
a Copito de Nievepara que no fi-
nal da súa enfermidade non sufri-
se. Actitude admirábel. Pero se o
interesado é un ser humano que
decide que é iso o que quere para
sí, chegado o caso, os demáis hu-
manos dínlle que non é ético, que
non é legal. Hai que ser gorila.♦

XOSÉ MARRA
(LUGO)



O PSOE,
o guerrismoe
Cataluña
Alfredo Abián , director ad-
xunto de La Vanguardiaco-
menta (27 de novembro) a si-
tuación do PSOE catalán: “A
negociación para a formación
do Goberno non fixo máis
que empezar, pero cada día
que pasa convértese nun cal-
vario para aqueles sectores do
PSOE que prefiren seguir na
oposición en Cataluña antes
que formar un goberno de es-
querdas con ERC. O guerris-
mo, unha corrente case irre-
denta dentro do socialismo es-
pañol, foi o primeiro en anali-
zar os resultados do PSC. Fí-
xoo na súa revista teórica Te-
mas, dunha forma rotunda e
nada condescendente para cos
seus correlixionarios cataláns.
Os temores, que comparten
algúns dirixentes socialistas
españois e os seus supporters
intelectuais, son múltiples,
máis alá do medo inmediato a
que Rodríguez Zapaterosu-
fra un revés en marzo polo
chamado efecto Maragall .
En esencia, estes sectores va-
ticinan que a reforma do Esta-
tuto e o sistema de financia-
mento semellante ao concerto
vasco, defendidos por Mara-
gall, son produtos invendíbeis
no resto de España. Ademáis,
botan contas e conclúen que a
rentabilidade electoral que ti-
rou o PSC con estas propostas
é case nula. De feito, tanto a
porcentaxe de votos (sobre o
30%) como o número de es-
canos (42) obtidos o 16-N é
idéntico ao logrado por
Obiols en 1988. Cunha parti-
cularidade, agregan os máis
despiadados: O PSC, o parti-
do, só ten agora 30 parlamen-
tarios, xa que os outros 12 son
cooptados de Ciutadans pel
Canvi; e a vez que menos es-
canos tivo o partido foi en
1980: exactamente, 33”.♦

O soldado
Plummer
O comentarista Robert Fisk
conta en La Vanguardia(27
novembro) a peripecia de
Drew Plummer, de Caroli-
na do Norte, “que se enrolou
nas forzas armadas no último
curso da súa licenciatura,
xusto tres meses antes do 11-
S. De permiso en casa, uniu-
se ao seu pai, Lou, nunha
manifestación para reclamar
o regreso dos nosos homes a
casa. Lou Plummer foi
membro da segunda división
aerotransportada das forzas
armadas norteamericanas e,
a diferencia de Bush, serviu
ao seu país en Vietnam.
Drew Plummer, cando un
xornalista de Associated
Press lle pediu a súa opinión
sobre o Irak, contestou: O
único que digo é que non es-
tou dacordo co que facemos
alí. Non penso que os nosos

rapaces deban morrer no
Irak. Pero tampouco son un
pacifista. Limítome a facer o
que me corresponde(...). A
Mariña norteamericana acu-
sou a Drew Plummer de vio-
lar o artigo 134 do código de
xustiza militar: deslealtade.
No interrogatorio preguntá-
ronlle se simpatizaba co ini-
migo ou planeaba a comisión
de actos de sabotaxe. Foi
condenado e degradado”.♦

O PSOE e
o suicidio

de Mariño 
Roxelio Garrido comenta en
Faro de Vigo(3 de decembro)
a crise municipal. “O cese/sui-
cidio de Pérez Mariño amena-
za con darnos o Nadal. O xa
alcalde en funcións decidiu in-
molarse nunha actuación dig-
na do peor estratega (por
exemplo, do mesmo que pla-
nificou a invasión de Irak).
Mariño, por un quítame alá
ese xerente, expulsou os seus
socios do BNG e proclamou:
mellor só que acompañado
por felóns. Cando algúns con-
militóns se esforzaron por des-
facer o entorto, enrocouse na
súa poltrona e arrogouse o fa-
vor do pobo: quen procuran a
miña derrota xa saben o cami-
ño: a censura. Mariño nunca
mostrou o menor síntoma de
arrepentimento, ao contrario,
xamais lles tendeu a man, a
non ser que catro frías liñas se
interpreten como un aceno
amistoso. Ninguneou aos seus
ex socios, aos seus compañei-
ros e mesmo aos seus xefes.
En canto Touriño e Quintana
negociaban unha saída, el pe-
roraba nunha emisora de radio
(páganlle por iso?) sobre a
violencia de xénero (non é Vi-
go unha cidade maltratada?).

Cinco días máis tarde, en vés-
peras do vital pleno da moción
de confianza e cando os seus
edís urxían o Bloque a suscri-
bir un acordo, el impartía doc-
trina en Huelva nunhas tras-
cendentaisxornadas sobre o
dereito. A súa preocupación
polo destino de Vigo é perfec-
tamente descriptíbel. Aderrota
de Mariño estaba cantada. O
Bloque foi coherente de prin-
cipio a fin: xamais volvería a
un goberno presidido por un
señor que os decapitou a golpe
de decreto. Acaso vostede vol-
vería? Agora que Mariño se
vai (de momento á oposición),
os seus edís, nun remedo de
culto ao líder, báñano en loas.
Só lles falta solicitar a erec-
ción dun busto na Praza do
Rei. Neste clima de aclama-
ción ao héroe, Miguel Barros
instou á reflexión. E é que,
¿paga a pena perder á alcaldía
por salvar a quen orixinou o
conflito, non moveu un dedo
para arranxalo, non é militante
e por riba avisa de que o seu
corpo lle pide marcharse?
¿Por qué sacrificarse por al-
guén que lles deu unha alegría
e mil disgustos? Mágoa que a
Barros o valor lle tivese dura-
do 24 horas. Un cría, pobre in-
xenuo, que a liberdade de pen-
samento atinguía tamén aos
partidos. Pero Touriño castiga
a discrepancia coa excomu-
ñón. Barros, o herexe, dixo en
voz alta o que moitos pensan
na intimidade. ¿Non ve o
PSOE que o que se xoga non é
Vigo, senón construír unha al-
ternativa críbel a Fraga? Non,
porque a catro meses das xe-
rais, Touriño e Blanco só que-
ren salvar os seus ilustres tra-
seiros. Despois de marzo, xa
se verá. Quizá daquela seña
tarde, demasiado tarde”.♦

Mariño
non trouxo
consenso
“Sorprende o de Pérez Mari-
ño”, pode lerse na sección La
trastiendado diario Atlántico
(3 de decembro). “Conseguiu
dividir os partidos políticos, o
propio PSOE e a boa parte da
sociedade, mesmo os empre-
sarios, que se debateron entre
partidarios e detractores. O de
crear consensos non foi co
agora alcalde en funcións”.♦
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Engradar
BIEITO IGLESIAS

Estou subscrito a La Voz de Galiciae o domingo pasado asistín
ó grande milagre de ver un libelo corcundo transubstanciado
en voceiro da esquerda. Os corazós de varios redactores como

que sangraron ó ter noticia de que a direita podía empoleirarse na
alcaldía de Vigo. Certos columnistas convertéronse en escoitagrilos
dos máis recónditos pensamentos de electores ou simpatizantes do
Bloque e aseguraron que estes sentían ardida paixón por Pérez Ma-
riño, que choran desconsoladamente a súa marcha do consistorio co
rabo entre as pernas. Rematan a faena (a angueira de cargarlle o
morto ó nacionalismo, disimulando que don Ventura se enterrou el
propio) cunha espantadiza análise final: Se agudiza la crisis en el
BNG. O caso é que os críticos bloqueiros levan deostado á torta e á
direita ó Boabdil vigués (Camilo Nogueira pediu a súa
defenestración no congreso frentista) e que, de haber crise, ningun-
ha relación garda coa desventura do PSOE olívico. A verdade espi-
da é que moitos se acordarían nestes días da imaxe de Domingo
Merino abandonando o concello coruñés –o cargo de alcaide– cos
ollos engradados; e que non experimentaron nin pena nin gloria
cando esoutro señor que parecía tan capón sortiu do pleno nifrando
como un neno mamote, despois de deixar rebentada a coligación
como un pendenciador matalobos. Os hinchas ventureiros gritaron
¡Qué se besen! Se estivese nos zapatos de Pérez Castrillo, con gus-
to depositaría un ósculo de parafuso nas meiguices de Corina, sem-
pre que tan distinta dama me correspondese. Pero quizais Castrillo
lembrou esta sentencia de Mia Couto: Todo home que bica é un
príncipe. Nin falar de Príncipe ou do beixo negro.♦

Un Espía no Reino de Galicia

A Tenda dos Horrores
MANUEL RIVAS

Sábado, 29 de novembro do 2003. Aeroporto do Prat, en
Barcelona. O transeúnte mata o tempo de espera viaxando á
estremecente fin da noite con Louis-Ferdinand Céline, ese

magnífico coiro de Xudas: “A grande fatiga da existencia se cadra
non sexa outra cousa que o enorme esforzo que facemos para
seguir sendo vinte anos, corenta, ou aínda máis, razonábeis, e
para non ser simple, fondamente nós mesmos, é dicir, inmundos,
atroces, absurdos”. Tíralle do aire!

Solto o lúcido espantoso e o swingda ollada procura algo
reparador nos reclamos publicitarios, que para iso están, para
facernos parvos e felices. Mais, de súbito, os ollos viaxeiros
detéñense nun anuncio, nun rechamante panel, que semella un
prolongamento do texto de Céline, un intento de retratar a
paisaxe do inmundo, do atroz e do absurdo. Alerta, San
Silvestre! Non hai un nin dous nin tres, senón unha conxura de
paneis. O que mostran é unha casa de cartón-pedra a piques de
ser engulida por un manda carnívora de eucaliptos. Unha
grande mancha mutante de cor bosta acrílica. Nin sequera uns
eucaliptos ledos, deses que din quiquiriquí! ao seren retratados,
senón uns tipos ruíns, facareños. 

E que anuncia ese pesadelo publicitario? Unha visita guiada
ao demo de Tasmania? Non. Unha nova recreación de A pequena
tenda dos horrores? Non. Un deseño de Aznar para empapelar a
habitación de Mariano Rajoy na Moncloa? Non. Unha serie de
terror na TVG?   

Non. Ese cartel anuncia Galicia. É a imaxe de Galicia mundo
adiante. É o xeito que a Xunta ten de “vender” Galicia. Eses
anuncios levan a sinatura de Turgalicia e do Xacobeo 2004.

Sentín, de primeiras, medrar un eucalipto de carraxe
dentro de min. Confirmaba as peores sospeitas. Galicia,
pensei, é víctima dun complot do seu propio goberno, como
unha mazá co verme por fóra. Logo, reflexionei. Se cadra é
unha campaña de impacto estilo Benetton. Se cadra a Xunta
detectou un maioritario turismo farto dos soutos do Incio,
das pedras de Santiago e do solpor nas Cíes. 
Se cadra hai moita xente que pode sentirse atraída polas
extensións psicopáticas do eucalipto, pola vertixe emotiva
das canteiras furadas con asaño nas paisaxes máis fermosas,
e polo esplendoroso lusco-fusco en oil das chemineas da
refinería de Bens.

E foi entón cando caín non dun piñeiro senón do eucalipto.
Estamos ante unha mente celinesca, renarte, un chisco perversa,
mais certamente intelixente. Como atraer ás multitudes do
turismo a Galicia? Coa leria de sempre? Co atordoante discurso
da paisaxe fermosa, as tradicións culturais e unha gastronomía
natural e farturenta? Non, señor. A xente xa non sae da casa por
semellantes reclamos, tendo como ten a man o Aquí hay tomate
ou o Telediario de Urdaci. A xente xa non se move pola catedral
de Santiago, a Torre de Hércules ou a Muralla de Lugo. En
cambio, á xente poslle diante unha manchea de eucaliptos, a
canteira de Corrubedo, o vertedoiro de lixo no Roncudo e a
petroleira de Bens, e aló vai de cabeza á Galicia. E así foi que no
aeroporto, diante dos eucaliptos da ialma, chorei de emoción e
case perdo o avión. Chapeau!♦

A guerra do Irak está a cobrar vítimas dos dous bandos.

Ventura Pérez Mariño.



A executiva do BNG reunida o
3 de decembro distribuiu as
funcións dos seus 15 membros.
Tamén nomeou un Comité de
Dirección composto por  oito
persoas: Anxo Quintana, Fran-
cisco Jorquera, Ánxela Buga-

llo, Santiago Domínguez,  Xo-
án Carlos Báscuas, Cecília Pé-
rez Orxe e Bieito Lobeira. No
día a día da dirección naciona-
lista non estará Xosé Manuel
Beiras.

Beiras sí fomará parte da

Executiva como Presidente do
Consello Nacional. Xunto a el,
Anxo Quintana, como Portavoz
nacional; Francisco Jorquera,
como Coordinador da Executi-
va; Xosé Luís Barcia, como Se-
cretario de Organización;
Ánxela Bugallo será a encarga-
da de acción municipal; Santia-
go Domínguez responsabiliza-
rase de Comunicación; Xoán
Carlos Báscuas das finanzas;
Encarna Otero de Relacions

Exteriores e Formación; Carlos
Aymerich da Acción Institucio-
nal; e Tereixa Novo terá ao seu
cargo a Acción Feminista.
Francisco Rodríguez recunca
en Iniciativas Políticas; Ana
Belén Pontón será responsábel
de Mocidade; Cecília Pérez Or-
xe capitaneará a area de Imaxe
e Propaganda; e Socorro Cea
responsabilizarase de Emigra-
ción e coordinación das depu-
tacións.♦
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Latexos

Miserias
X.L. FRANCO GRANDE

‘Apobreza é um
bem de Deus”
–dicía o Dr.

Oliveira Salazar. Supoño
que o PP de Aznar pensa al-
go semellante. Da pobreza
dos outros,  non da propia.

Quixera pensar que son
moitos os que non saen do
seu abraio pola decisión
parlamentaria de impedir
que as Comunidades
Autónomas incrementen,
como algunhas veñen facen-
do, certas pensións de fame
que aínda quedan na Seguri-
dade Social. E que, logo de
complementadas, seguen
sendo de fame.

Decisión que debera dar
vergoña ós que a adoptaron
–Partido Popular e Coalición
Canaria–, ós que habería que
condenar a vivir por un ano
tan só dunha desas
misérrimas pensións. É
difícil concibir que o
sectarismo centralista poida
chegar a estes estremos  de
verdadeira paranoia.

Penso que nesa decisión
acocha a miseria máis vil
imaxinable: estades
condenados á miseria xeral,
sen ningunha excepción.
Porque é xeral e, porque ó
selo, é xa un ben común.
Un ben de Deus, ó cabo. Pe-
ro Cataluña e Andalucía
seguirán complementando
esas pensións. Confiemos
que o fagan tamén as demais
comunidades. Por vergoña,
por dignidade, por decencia.
Por máis que reformen o
Código Penal para perseguir
ós  que ousen desobedecer.
Que o farán.

Nada máis xustificado
que a diferencia de trato que
por lei se quere eliminar. As
circunstancias de feito son
distintas entre as diferentes
comunidades. Aínda así, non
é ese o problema: este é que
o que fan as comunidades
que complementan esas
míseras pensións non é outra
cousa que desenvolver unha
facultade estatutaria propia;
pero que o poder central pre-
tende apropiarse en exclusi-
va e sen base legal, á par
que baleira de contido, unha
vez máis, as normas
estatutarias.

As obsesións centralistas
e demais complexos de
Aznar son ben coñecidos.
Pero están chegando hoxe a
lindes que empezan a ser
máis que preocupantes. Por-
que  estamos vendo que fan
imposible a normal
convivencia neste país,
impoñendo maneiras que
parecían superadas e estilos
que un coidaba doutros tem-
pos. Algúns pensan o peor:
na especialidade que sempre
tivo a dereita para crear am-
bientes que xustifiquen a se-
guido medidas excepcionais.
Porque medios ten para cre-
ar eses ambientes. E tamén
para que as medidas que lle
sigan se fagan realidade.  E
cobiza non lles falta.♦

Semella que á praza de España
lle botaran un mal de ollo. Du-
rante o anterior mandato munici-
pal o proxecto para a construción
dun aparcadoiro soterrado neste
espazo estivo a piques de supo-
ñer a ruptura do pacto de gober-
no asinado entre BNG e PSOE.
Finalmente houbo acordo e a ini-
ciativa levouse adiante, collei-
tando as críticas da oposición e
de parte da cidadanía.

Daquela, a presentación do
deseño en superficie da praza foi
obxecto de numerosos comenta-
rios. Recriminábase o feito de
achegar un deseño inaxeitado e,
especialmente, o de non somete-

lo á consulta da cidadanía nin
dos demais grupos políticos.

Varios meses despois e cun-
has eleccións de por medio o go-
berno municipal, conformado
polo Partido Popular e Indepen-
dentes por Ferrol vén de realizar

unha posta en escea semellante.
Unha nova maqueta para un
mesmo espacio, que en principio
tampouco foi sometida a valora-
cións paralelas.

O deseño non achega dema-
siadas diferenzas con respecto

do orixinal. A maior delas vén
dada pola construción dun edifi-
cio de 15 metros de altura na zo-
na que ocupara a estatua ecuestre
de Franco. Ademais crearanse
zonas verdes e estabelecementos
hostaleiros. Máis do mesmo?
Xulguen vostedes.

Segundo informaron os res-
ponsables deste novo proxecto
dentro duns días exporase pu-
blicamente a maqueta do recin-
to, para que os cidadáns poidan
coñecer o futuro da praza. A
ver se é certo que coñecemos
algún futuro e que isto non é só
un xogo para ver quen se apun-
ta o tanto.♦

A praza da discordia
MARTINA F. BAÑOBRE

O goberno municipal vén de presentar un novo proxecto
para a praza de España. Desbotado o deseño ideado du-
rante o anterior mandato agora ve a luz, unha vez máis, 

Ferrol

Noticia destes días na prensa
coruñesa. Habitual noticia por
outra banda: a institución bené-
fico social ‘Padre Rubinos’,
chegou a un acordo cun grupo
de investimentos para vender as
súas instalacións en Labañou co
obxectivo de levantaren 400 vi-
vendas de luxo e trasladar as sú-
as instalacións a outra zona da
cidade, xa que logo os indixen-
tes “fan feo” nunha zona de
xente guapa. Claro que, hai que
contar coa recualificación dos
terreos, declarados de labranza
na actualidade. Trátase, en fin,
de especulación na súa máis ele-
mental concepción.

Se facemos reconto temos,
nos últimos tempos, unha pobo-
ada nómina de “obras de pía es-
peculación” no Concello de A
Coruña. As Josefinas, nun te-
rreo privilexiado de Xoán Fló-
rez, no mesmo cerne da zona de

ouro da cidade, a Igrexa dos
Xesuítas, ainda mellor “coloca-
da” se cabe dentro do mesmo
perímetro dourado, a desfeita
do Asilo de Adelaida Muro
fronte das praias de Orzán-Ria-
zor; e agora anúncianse duas
novas “obras de caridade”: o
edificio das Oblatas en Río de
Quintas, outro espazo de mag-
nífica expansión urbanística e a
parcela das Adoratrices, 1843
metros cadrados na Cidade
Xardina e pendente dun recurso

contra a decisión do Concello
de declarala coma solo urbano
non consolidado, interposto po-
la congregación ó TSXG para a
sua recualificación. E por non
falar da pretendida venda, abor-
tada no seu día, do colexio das
Escravas a carón tamén da pro-
pia praia de Riazor e da que se
falaba para instalacións de hos-
talaría turística, e varias outras
do mesmo volume e rendibili-
dade como o derribo do con-
vento das Carmelitas no Monti-

ño o pasado mes de setembro e
que xuntou a milleiros de resi-
dentes da zona indignados coa
operación especulativa e que, a
berros, pedían que os cartos ob-
tidos se dedicasen a obras de
beneficiencia. As monxas nin
responderon.

Esas ordes relixiosas, que
atoparon no seu día os terreos a
baixo prezo en función, moitas
veces, de desenvolver a súa acti-
vidade; con diversas escusas, co-
mo de que hai escasas vocacións
e que xa outras institucións co-
bren os seus servizos, antepoñen
os seus intereses terrenais ós ob-
xectos trascendentes que esgri-
men no seu discurso mediático.
Mentres, moitos vecinos pregún-
tanse se non sería mais acorde
coa natureza do seu ministerio e
coa sua prédica, o reverter as
propiedades, que xa non lles te-
ñen uso, o patrimonio público. ♦

A sacra especulación
MANUEL LUGRÍS

Son moitas as ordes relixiosas propietarias de gorento-
sos terreos no centro da cidade que prefiren abando-
nar o seu labor a cambio dos cartos das construtoras.

A Coruña

No organismo non están Beiras nin Francisco Rodríguez

O BNG nomea un comité
de dirección composto por oito persoas

A.N.T.
Se a Executiva do BNG renovou a metade dos membros, na distri-
bución de funcións acentúase aínda máis o cambio. Non só mudan de
“carteira” moitos dos antiguos integrantes, senón que se crean outras
novas como Imaxe e Propaganda ou coordinación das deputacións.

Encarna Otero, Santiago Domínguez Olveira, Cecilia Pérez Orxe e Bieito Lobeira.
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Como se define como político?
Son un nacionalista conven-

cido que antepón o compromiso
co País a calquer outra cousa, e
que cree que a política debe de
ser a arte de servir ao pobo. Pen-
so, ademais, que o obxectivo de
acadar o poder non debe ser un
fin en si mesmo, senón un ob-
xectivo para pór a disposición
dun proxecto político un instru-
mento necesario para mudar en
positivo as cousas.

Pero vostede é un político un
pouco “atípico”. Dígoo porque
xogou ao fútbol cando desde o
nacionalismo e desde a esquer-
da iso estaba moi mal visto.

Un presidente americano di-
xo que Deus amaba á xente co-
rrente e cecais por iso creaba
tanta. Coido que son unha desas
persoas correntes que participa
na vida do país intentando apor-
tar o que sinceiramente cree e
colaborando nun proxecto polí-
tico que fundamenta a súa esen-
cia nas raíces do pobo, co que a
xente vive e padece todos os dí-
as. Canta máis simbiose haxa
coa xente, moito millor.

Tamén é vostede un diri-
xente que provén do munici-
palismo, un feito novo no na-
cionalismo.

Veño do municipalismo pero
tamén do movimento cultural, do
sindicalismo e de todas as partes
un pouco. Cando comecei a mili-
tancia todos tiñamos que facer de
todo un pouco. Calquera deses
ámbitos foi unha boa escola para
conformar, primeiro,  unha opi-
nión cabal a respeito do que é o
país e das circunstancias nas que
se move e, logo, de formación
política persoal e experiencia.

Falaba Xosé Maneul Bei-
ras que a renovación do BNG
tería que vir polo que el cha-
maba a Xeneración dos CAF.
Vostede, pola súa edade, aínda
é dos de ERGA.

Cando naceron os CAF eu
xa estaba rematando ese peri-
plo. Peroparticipei nun momen-
to no que todo estaba por facer
na Galiza e no nacionalismo to-
do por construír. Só grandes do-
ses de ilusión e compromiso pu-
deron facer posíbel que o noso
esforzo servise para que hoxe o
nacionalismo sexa unha clara
alternativa de goberno.

Foi unha época que marcará
as nosas vidas e todos eses anos
de xuventude “consumidos” na
tarefa de compro-
miso político
dounos por ben
empregados, co-
mo fan a maioría
dos militantes.

Que resalta-
ría como apren-
dizaxe no seu
paso polo conce-
llo de Allariz?

Que unha cou-
sa é predicar e ou-
tra dar trigo. Para
exercer o goberno
é preciso, ante todo, ter un pro-
xecto político e un compromiso
cos cidadáns aos que representas.
Cando se teñen estas dúas cousas
e se traballa con firmeza, os soños

poden chegar a convertirse en re-
alidade, como me demostrei a
min mesmo. Ademais, tamén me

demostrei que a
imaxinación non
ten que estar rifa-
da co exercicio do
poder.

A súas receitas

Esas serían as
receitas que fi-
xeron de Allariz
un referente
municipal non
só do naciona-
lismo...

O BNG tivo a oportunidade
de asentar en Allariz o seu pro-
xecto nunhas condicións políti-
cas e sociais favorábeis. Conxu-
gar proxecto político con apoio

cidadán e dirección política inte-
lixente acaba dando resultados.
A política do BNG en Allariz así
o demostra.

Desta experiencia, que é o
exportábel ao conxunto de Ga-
liza, mesmo na súa aposta po-
la presidencia da Xunta?

Cando asumimos a alcaldía
de Allariz, o municipio presenta-
ba un encefalograma plano: un-
ha cidadanía desmoralizada, un
concello que perdera as súas in-
dustrias e a súa actividade pro-
dutiva e unha vila que camiñaba
entre o abandono e o desánimo.
Penso que a Galiza que me vou a
atopar, se chego á presidencia da
Xunta,  non vai a diferir moito co
Allariz que me atopei no seu día.
Polo tanto, penso, que un pro-
xecto político comprometido co
país como ten o BNG e, sobre to-
do, a intención se exercer o go-
berno ao servicio dos cidadáns
pode mudar as cousas como o
seu día as cambiamos en Allariz.

Os que xogabamos ao fút-
bol de cativos soñabamos con
ser uns cracks. Co que se soña
cando comeza un en política?
Con chegar a ser presidente?

Eu, desde logo, non soñei
nunca atoparme onde agora me
atopo. Sempre quixen ser útil ao
proxecto político no que partici-
po e ao meu país. A partici-
pación nun proxecto político po-
de ter igual rentabilidade facén-
doa como concelleiro ou como
coloborador co sindicalismo
agrario ou como introductor de
iniciativas culturais no pobo, de-
putado, senador e, agora como
candidato á presidencia da Xun-
ta.  Non creo nas carreiras polí-
ticas, senón nas traxectorias e
nos proxetos  políticos para mu-
dar as cousas.

Ser militante hoxe

Ser militante do Bloque hoxe é
tan duro como decía un famo-
so chiste de Xesús Campos...

O nivel de militancía hoxe é
diferente ao dos anos setenta
porque a situación política do
BNG tamén o é. Existen novos
requerimentos, máis posibili-
dades e máis persoas nas que
distribuír o traballo. Pero o
compromiso que teñen os mili-
tantes do BNG con Galiza é o
que fai que se diferencie do
resto das formacións políticas.
Iso sábeo a xente. Cando cal-
quer cidadán pensa nun mili-
tante comprometido con Galiza
e que pon os intereses do País
por encima dos persoas, pensa
nun militante do BNG.

Vostede substitúe a Xosé
Manuel Beiras e van ser inevi-
tábeis as comparanzas.

Se as comparanzas son sem-
pre odiosas, neste caso parécen-
me absurdas. Non pretendo com-
pararme con Beiras. Ocupamos
os mesmos cargos en diferentes
etapas políticas. Beiras cumpriu
unha función fundamental e ini-
gualábel. Serviu para levar ao
nacionalismo desde unha situa-
ción minoritaria até convertilo
na segunda forza do país.

Entramos nunha etapa políti-
ca na que o BNG ten que utilizar
todo o caudal político acumula-
do para presentar unha alternati-
va de goberno. Aí é onde entra o
meu papel que tentarei desem-
peñar o mellor que poda.♦

Anxo Quintana
‘A situación coa que me atopei

en Allariz é semellante á da Galiza de hoxe’
AFONSO EIRÉ

Ábrese unha nova etapa no BNG tamén na comunicación. O seu
novo voceiro nacional e candidato á presidencia da Xunta ten un
discurso antitético nos xeitos ao seu antecesor, Xosé Manuel
Beiras.  Anxo Quintana quere atar cada pensamento. Que non se
lle escape ningunha palabra para dicir unicamente o que el que-
re expresar. No seu discurso destaca “novo BNG”, “renovación”,
“eficacia”, “compromiso co País” e “diálogo”, tamén con Fraga.

‘Son unha persoa
normal
que antepón
o compromiso
co país
a outras cousas”

Refírese continuamente nos
seus discursos a un novo BNG.
Cales van ser os seus sinais de
identidade?

O novo BNG nin nega nin re-
nega de nada do que até agora ti-
vemos. Ao contrario, penso que
as verdadeiras renovacións teñen
que ser para sumar e non para
restar. O BNG foi capaz nesta
Asemblea de non desperdidiar
nada do capital político acumula-
do nin a ningunha persoa das que
exemplificou ese capital político
tanto tempo. Agora fai falta que,
a partir do que somos, sexamos
quen de presentarlle á sociedade
galega un BNG máis aberto, ino-
vador e gañador.

Máis aberto para ser capaces
de representar a toda esa maioría
social que quer un cambio na-
cionalista. Un BNG innovador
porque o BNG ten que darlle
respostas políticas ao que son
vellos e novos problemas da so-
ciedade galega. É un BNG gaña-
dor porque imos asumir sen nin-
gún tipo de medo a responsabi-
llidade que a cidadanía pon nas
nosas mans: a de ser unha alter-
nativa de goberno, capaz de lide-
rar a sociedade e de gobernar
dun xeito diferente.

Vostede tamén fala de efi-
cacia. Que quer decir esa pala-
bra no programa do naciona-
lismo?

Sobre todo sermos capaces
de demostrar que o BNG ten un
proxecto político que serve non
só para que Galiza ocupe outro
lugar institucional no Estado e en
Europa, senón, sobre todo, para
xenerar máis benestar social para
o conxunto dos cidadáns.

Existe hoxe o convencimento
de que Galiza precisa máis auto-
goberno. Para nós, autogoberno é
sinónimo de máis benestar. Can-
do reclamamos máis autogoberno
pensamos en maior poder político
para utilizar máis acaidamente os
seus recursos. Dentro deses recur-
sos están a nosa cultura e o noso
idioma, que deben de ocupar o lu-
gar que lles corresponde.

No seu discurso fai máis
fincapé en problemas concre-
tos que en propostas máis glo-
bais que sempre defendeu o
nacionalismo...

A base teórica está perfecta-
mente definida e conformada.
Son os fundamentos da nosa
proposta. Non están en contradi-
ción para nada a firmeza dos
plantexamentos, a defensa dos
principios teóricos coa obriga de
aportar solucións para os que
son os problemas da sociedade
actual.  A cidadanía demanda so-
lucións e nós non podemos dar
unicamente teoría.

Cales son os problemas que
máis lle preocupa ao día de ho-
xe...

Como son moitos e moi va-
riados, terei que emarcalos na
situación política. Galiza te que
ocupar outro lugar institucional
dentro do Estado español e den-
tro de Europa. Mentres Galiza
non sexa capaz de exercer o seu
poder politico propio e utilizalo
para manter unha postura de
iguais co Estado español, os
problemas de Galiza non se re-
solverán.

Hoxe temos o goberno máis
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O Principe
Valente
X.M. SARILLE

Emilio Pérez Touriño insi-
núa, ou parece insinuar
estes días, que Anxo

Quintana faltou á súa palabra
nas negociacións sobre o go-
berno de Vigo e da
Deputación da Coruña. Lendo
entre liñas parece querer dicir
que a cesión do PSOE en Vi-
go consistiría en presentar a
moción de confianza a
cambio de que o Bloque
votase a favor deles, tanto na
Deputación como na propia
moción sobre o alcalde. 

Aínda que é mentira, poida
que o farol vaia a máis. Ás ve-
ces parece que xa o usan
subrepticiamente os concellei-
ros socialistas de Vigo, cada
día máis arredados da realida-
de política. Máis mariñeados
pódese dicir, considerando que
o mariñismo é a expresión pú-
blica do pronto e do capricho,
do orgullo estéril e dunha chu-
lería sen límites. Unha chulería
infundada, porque Mariño
nunca demostrou ser nada en
política. Máis ben demostrou
dúas veces non ser nada. A pri-
meira con Felipe González,
que lle colleu rapidamente a
agulla de marear e o descartou
de imediato, antes de que lle
rompese a vaixela toda; e a se-
gunda agora. Mais desta vez
viuse que non todos son Felipe
González. Xosé Blanco e Tou-
riño fan o que poden. O
primeiro fichando puras razas
como este e o de aquí
dirixindo a orquestra de norte
a sur. Moito menos de norte
que de sur.   

O outro día dixo Ventura I
que el tería sido un bo alcalde
se non fose polas circunstan-
cias. Emulaba a Felipe II can-
do a galerna lle ciscou as na-
ves. O carallo das circunstan-
cias! Crerá o Gran Ventura
que hai  algo previo máis im-
portante que a virtude do go-
bernante para dominar as cir-
cunstancias? E unhas circuns-
tancias que ademais o
político non elixe, porque da-
quela non seria un gobernante
senón o xenio da lámpada
maravillosa, ou o delirante
Ventura Pérez Mariño. 

Mariño naceu para
triunfar. El é un elexido pola
natureza, pero as
circunstancias non o deixan.
Mariño é como o cativo
instruido polas avoas sobre o
seu talento extraordinario. O
neno actúa como un príncipe
valente, até que lle rompen a
cara no segundo envite e
entón decátase de que o mun-
do está infestado de pésimas
circunstancias, demasiado fe-
as para os seus altos voos.
Nese momento decide retirar-
se, porque ve a enorme
distancia que vai desde o seu
harmonioso interior até a crúa
realidade mundana. Mariño é
un home imaduro. Mais el
non ten a culpa de todo isto.♦

submiso e incompetente que pa-
decemos nunca. Ao lado diso
emerxe unha sociedade, dinámi-
ca, participativa, imaxinativa e
comprometida. Nesta nova etapa
que comezamos, o BNG ten que
ser capaz de conectar as institu-
cións ao nivel da cidadanía. Só

así poderemos solventar os nosos
problemas: sacar froitos do que é
a nosa capacidade produtiva, uti-
lizar as inovacións tecnolóxicas
para crear benestar, construír uns
servicios públicos básicos que
atendan o conxunto da socieda-
de, será así como podemos parti-
cipar no concerto mundial coa
nosa cultura e co noso idioma.

Nacionalismo e esquerdas

Semella que no seu discurso
perdeu peso o compoñente de
esquerdas ou social que sem-
pre foi inerente ao BNG.

Penso que é ao contrario.
Hoxe as determinacións esquer-
da-dereita non se poden facer
unicamente pola definición ide-
olóxica, senón pola contraposi-
ción das políticas prácticas.
Contra ese modelo uniformiza-
dor que opera no mundo, o máis
de esquerdas, o máis revolucio-
nario que hai, case me atrevería
a dicir, é por en práctica proxec-
tos políticos que intenten defi-
nir e s p a c i o s  n a cionais de li-

bre decisión. Iso é o nacionalis-
mo, iso é o que está a facer o
BNG e por iso o BNG é unha
forza política de esquerdas.

Recollen na ponencia
aprobadas pola Asemblea a
necesidade de aprender da ex-
periencia de Nunca Máis. En

que senso?
Participamos desde un pri-

meiro momento dun movimento
social que é patrimonio da socie-
dade galega no seu conxunto,
aínda que o nacionalismo tivese
unha partici-
pación determi-
nante. Temos
moito que apren-
der. As forzas po-
líticas non só te-
ñen unha función
didáctica, senón
que aprenden ta-
mén da socieda-
de.

Nunca Máis demostrou que
é posíbel ser tremendamente fir-
mes nos principios e, ao mesmo
tempo, imaxinativos no xeito de
expolos. Que moitas veces con-
tra os ataques e os insultos a mi-
llor arma é a ironía. Que o com-
promiso co país ten que estar
sempre por encima de calquer
outra cousa... Ese é o legado de
Nunca Máis.

Falemos do proceso de re-
novación interna do BNG. Pa-

ra vostede chegou a onde tiña
que chegar...

Son procesos dinámicos,
que non deben ter un comezo
ou un final. O noso non só é un
proceso de remozamento de ca-
ras, senón de métodos de traba-
llo e de discurso. Penso que o

que sae tamén da Asemblea non
é unicamente un proceso de re-
novación senón un desexo de
certa estabilidade política. Un-
ha organización que pretenda
acadar o goberno, precisa de

certa estabilida-
de interna. Non
podemos estar-
nos facendo un-
ha emenda á to-
talidade cada
dous anos.

Agora seme-
lla que existe
unha oposición
interna máis ou

menos artellada dentro do
BNG. Antes, os diversos parti-
dos ou colectivos podían dis-
crepar, pero existía unidade
cara o exterior.

Non vexa a lista que compe-
tiu coa miña polo Consello Na-
cional como oposición. Inter-
preto a proposta deses compa-
ñeiros como a intención de par-
ticipar nos organismos de direc-
ción utilizando o proceso demo-
crático e que a militancia lle de-

ra a cada un a representación co-
respondente. Se antes da Asem-
blea existían dúas candidaturas,
agora existe un único Consello
Nacional, unha dirección única
para todo o BNG na que todos
somos iguais.

As relacións cos socialistas

Vaiamos ás relacións cos so-
cialistas. Logo do ocurrido en
Vigo, vostede pensa que é po-
síbel unha alternativa conxun-
ta co PSOE?

Comezamos unha nova etapa
política.  Despois do acontecido
estas semanas, resulta evidente
que a partires de agora, para o
BNG, as relacións con outras
forzas políticas sempre terán que
ser en pé de igualdade e baixo o
principio de lealtade. Ou será
así, ou non haberá relacións. O
positivo desta nova etapa é que
serve para demostrar que o BNG
é unha forza política con princi-
pios pero, ao mesmo tempo,
dialogante, que cando existen
problemas coloca solucións en-
riba da mesa. Demostramos que
con nós pódese falar e pódese
chegar a acordos. Esa é a base
para que as relacións entre dis-
tintas forzas políticas teñen froi-
tos positivos. Agora sí que, de
verdade, podemos falar de alter-
nativa ao PP.

Como pensa enfocar as re-
lacións institucionais co presi-
dente Fraga?

Eu só entendo a política cun
estilo: o do dialogo e a partici-
pación. Sempre estarei disposto
a compartir con calquer respon-
sábel político o que me queira
comentar. Pero unha cousa é o
diálogo e outra os acordos. Os
acordos, o BNG non os fai con-
tra ninguén, fai acordos progra-
máticos. Por iso, ao día de hoxe
nos resulta case imposíbel esta-
blecer acordos co PP pola dife-
rencia programática e a interpre-
tación de realidade. Iso non qui-
ta que, pola miña banda, o diá-
logo sempre será posíbel.

Afirmase que xa falou con
Fraga.

Só nos saudamos na visita
do Rei a Vigo.♦

‘Estou disposto
a dialogar
con Fraga”
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Acausa do fracaso histórico da Galiza, da súa
situación de postración en todos os eidos, é sen dú-
bida o non ter unha clase dirixente. E ese é o signo

característico de calquera país atrasado e sometido, porque
a vida odia o baleiro e se non hai quen dirixa un país desde
dentro ese país será colonizado e dirixido desde fóra. Así
que o non ter clase ou grupos de dirixencia nacional é con-
secuencia da nosa historia, nomeadamente da derrota de
dona Joana por Isabel de Castilla, e tamén é causa actual
de que sexamos un territorio que non se dá transformado
en país, que non dá saído desta penosa situación. 

Na vez de ter unha clase dirixente galega temos in-
tereses locais. O que sen dúbida é o lobbyde intereses
locais mellor organizado, ou o único, é o grupo coruñe-
sista, que actúa cunha verdadeira estratexia e que ten o
seu campo de acción nos negocios, especialmente na
especulación inmobiliaria, e na política, a través dun
discurso que pretende desactivar a autonomía,
enfrontando intereses locais cos intereses colectivos do
país. Os seus intrumentos son a política localista e
algún medio de comunicación. 

O coruñesismo é o signo máis claro dunha frustración
local, mais que tivo consecuencias para toda a sociedade
galega. Nace cando os dirixentes e algúns poderes locais
coruñeses se negan a entrar na fase histórica da autonomía
política. O rexeitamento da autonomía, debido a que a
abrumadora maioría dos deputados escolleu a Santiago
como sede das institucións e como capital simbólica, con-

duciu a esta frustrante situación política e social que vivi-
mos, a esta parálise. Porque, tristemente, persoas que
podían ser cadros dirixentes do país, que tiñan ambición e
certa preparación, e medios de comunicación e intereses
económicos coruñeses que deberan xogar un papel funda-
mental na construción da Galiza, apartáronse deste proce-
so colectivo. E, mesmo, levan anos traballando para
rebentaren a autonomía desde dentro. 

As nacións e os países constrúense desde as
cidades, e Santiago non tiña nin ten nin terá forzas nos
próximos tempos para ser o motor dun país. Só temos
cidades pequenas, a maior, Vigo, vive ensimesmada, e
a seguinte, A Coruña, vive desafiando a realidade histó-
rica da autonomía. O único que estamos a conseguir é
perdermos o tempo, as enerxías. 

Sen dúbida, a nosa autonomía, por diversos
motivos, naceu mal e,
mesmo, non ten as bases pa-
ra existir. Mentres non consi-
gamos un eixo que articule
todas as nosas cidades,
garantindo que Lugo e
Ourense se incorporen ao rit-
mo colectivo, e sufincándose
especialmente no eixo A Co-
ruña-Santiago-Vigo, non
existirá o espazo social, cívi-
co, que a propia autonomía
prefigura politicamente. Levamos perdidos vinte anos. 

O acontecido en Vigo estes días ten moito a ver con
todo isto. 

Vigo é unha cidade estraña, é a máis viva, a máis
creativa, vizosa, alegre das nosas cidades e con todo
carece da madurez para ter un papel activo na vida ga-
lega. É unha cidade ensimesmada. O viguismo é un lo-
calismo tan nefasto como o coruñesismo, mais é de na-
tureza contraria. O viguismo mira para o embigo da ci-
dade. Vigueses compracidos de ser quen son e de esta-
ren como están; o coruñesismo é unha relación chea de
ansiedade co país, coruñeses que non queren ser
galegos e que, ao tempo, quixeran gobernar Galiza co-
mo un territorio particular. O viguismo adormece ollan-

do as Cíes e o coruñesismo conspira sen descanso. 
No tristísimo episodio vivido en Vigo os pasados días

concorren moitos factores para explicalo. Está a historia
local anterior de Manuel Soto, Carlos González Príncipe,
Lois Pérez Castrillo, e desde logo o factor particular da
personalidade característica de Ventura Pérez Mariño. A
isto habería que sumarlle a situación que vive o PSOE,
onde José Luis Rodríguez Zapatero malvive atrapado por
José Bono e Juan Carlos Rodríguez Ibarra, e que ten un
reflexo no PSdeG, atrapado entre Francisco Vázquez e a
executiva madrileña, e que o deixa sen autonomía nin es-
pazo para moverse. Está a característica diversidade e
fragmentación social viguesa. E tamén está unha
manobra para que o localismo coruñesista, esa corrente
organizada que ten dimensión empresarial, comunicacio-
nal e política, entrase en Vigo pola porta falsa. 

Isto podería ter ocorrido.
De ser así teríase iniciado un
periodo especialmente convul-
so nunha cidade convulsa, pois
o viguismo tamén existe. É co-
mo un mamífero pachorrento,
mais existe. E tería habido uns
conflitos internos na cidade
enormes, unha resistencia ao
dominio deses intereses que
actúan de modo tan conspirati-
vo.   

En termos históricos fainos falta tempo, mais un día
este paisiño de cidades illadas e enfrontadas terá unha
consciencia colectiva, nacional, e nese día os caciquiños
locais que só entenden de politiquiñas miserábeis deixa-
ranlle paso a unha verdadeira clase ou grupo dirixente.
Para aquela desaparecerán estes localismos tan penosos,
cada un na súa maneira, e haberá un discurso nacional.
Haberá a consciencia de que hai uns intereses colectivos
e uns obxectivos que conseguir. 

É preciso que o coruñesismo particularista se
integre e se dilúa no galeguismo colectivo e que o
viguismo desapareza e naza unha nova consciencia dos
vigueses que se responsabilicen dos asuntos galegos.
Mentres, só teremos conspiracións paifocas.♦

O Tempo Aberto

A autonomía,
A Coruña e Vigo
SUSO DE TORO

Guisa e Napo UXÍA E BRAIS

PERO SI O PRESENTARON
COMO UN ALCALDE

DIFERENTE PORQUE NON
ERA POLÍTICO...

Branca
LOIS DIÉGUEZ

Doce anos de traballo representan unha parte significativa da
vida, e máis para quen se oferece ao colectivo. O colectivo,
neste caso, somos os galegos e galegas, luguesas e lugueses.
A do traballo, Branca, concelleira até hai uns dias na capital
das murallas. Foi intenso ese traballo, coerente, ás veces di-
ficultado, sobre todo polos turiferários dos ráncios poderes.
Branca tiña duas pexas importantes: ser nacionalista e ser
muller. Nas sociedades dependentes, ainda estas caracterís-
ticas se combaten. Ambas bandeiras foron ergueitas, a pesar
de todo, por ela, e notou-se. A xente sensíbel, xusta, demo-
crática, foi-se unindo baixo ese pequeño ceo de rosas e so-
rrisos. O noso orgullo nacional pasou outra páxina. E agora,
xuntos con ela, como sempre (detrás dun traballo de tan alto
cume hai un colectivo de homes e mulleres que o alimentan)
seguirá, seguiremos a sumar páxinas dun novo caderno ilus-
trado pola experiéncia e a sabedoria. Mágoa que as louvan-
zas que hoxe se amorean sobre Branca, tantas e tan distintas,
non enchesen cada dia deses doce anos. Daquela, a erva que
os cantores mediáticos segaron baixo os seus pés, seria hoxe
máis vizosa e verde, e ben máis alta.♦

Subliñado

POIS APRENDE MEU,
“OU POLÍTICA OU

BARBARIE”

‘O lobby coruñesista pretende
desactivar a autonomía, enfrontando

intereses locais cos intereses
colectivos do país”

Os reis de Galicia
Anselmo López Carreira

● Unha historia descoñecida narrada a través dos seus principais protagonistas.

● Textos breves e amenos, magnificamente ilustrados e ao día das últimas investigacións.

● Unha obra de gran formato a toda cor, en edición rústica e de luxo.

A NOSA TERRA
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H. VIXANDE
O representante de Nova Luce e
decano de Informática, Xosé
María Barxa, resultou gañador
nas eleccións para elixir reitor
na Universidade da Coruña,
despois de que se xubilase Xosé
Luís Meilán Gil. O membro de
Int@, vicerreitor de Investiga-
ción e candidato meilanista Ale-
xandre Pazos resultou perdedor.

A necesidade de renovación des-
pois de trece anos con Meilán no
reitorado, a división entre os sec-
tores que apoiaran a este último e
as irregularidades nas que inco-
rreu Pazos ao outorgar unha pra-
za á súa muller, facilitaron unha
victoria absoluta de Xosé María
Barxa nas eleccións a reitor da
Universidade da Coruña celebra-
das o martes dous de decembro.
Barxa conseguiu un 57,39% dos
votos ponderados sobre o 38,96
de Pazos e gañou sobradamente
entre todos os sectores da comu-
nidade universitaria agás na área
de profesores non doutores. Este
último colectivo era o principal
apoio de Meilán, está fortemente
arraigado nas Escolas universita-
rias e contaba cun voto pondera-
do do 19% –o máis alto da uni-
versidade española–, aínda que o
censo estaba composto por só
599 persoas.

A victoria foi moi ampla. Era
a primeira vez que na Coruña se
elixía un reitor por sufraxio uni-
versal directo, polo que os resul-
tados non son comparábeis coas
eleccións anteriores. De todos

xeitos, as eleccións en Vigo e en
Compostela deitaron resultados
moi estreitos, aínda que sufi-
cientemente sobrados, xa que un
punto representa unha marxe
moi ampla. Pois ben, na Univer-

sidade coruñesa a diferencia foi
de 18 puntos a favor de Xosé
María Barxa.

Os estudantes non só apoia-
ron masivamente a Barxa, senón
que acudiron a votar unha por-

centaxe moi superior á que se re-
xistra habitualmente no conxun-
to das universidades do Estado.
Os profesores doutores e o per-
soal de administración e servizos
tamén se decantaron polo decano
de Informática. Só os profesores
non doutores apoiaron a Pazos e
non na porcentaxe agardada. Un
dato a ter en conta é que se pro-
duciu certa abstención que é atri-
buíbel a que Pazos concorreu en
nome de Int@ en lugar de facelo
Luís Pedreira, decano de Econó-
micas e persoa de talante máis
centrista que Pazos. Así, parte
dos apoios de Pedreira terían vo-
tado en branco e outra parte
–maioritaria– a Barxa.

Equipo reitoral

O equipo de goberno de Barxa
está integrado por dez persoas,
das que cinco xa disputaran a rei-
toría a Meilán as últimas elec-
cións; outras cinco son novas in-
corporacións. O perfil dos inte-
grantes deste equipo é progresis-
ta e nacionalista. O catedrático de
Psicoloxía Evolutiva Manuel Pe-
ralbo será vicerreitor de Calidade
e Harmonización Europea, o ca-
tedrático de Psicoloxía da Saúde,
Miguel Anxo Simón, vicerreitor
de Estudantes, o profesor titular
de Literatura Española, Luís Ca-
parrós, vicerreitor de Extensión
Universitaria e Comunicación, o
profesor titular de Economía Fi-
nanceira, Anxo Calvo, vicerreitor
de Estratexias e Planificación
Económica, o catedrático de Físi-

ca Aplicada, Luís Barral, vice-
rreitor do Campus de Ferrol e
Relacións Universidade Empre-
sa, o profesor titular de Urbanis-
mo, Xosé Lois Martínez, catedrá-
tico de Infraestruturas e Xestión
Ambiental, a catedrática de Mi-
crobioloxía, Concepción Herre-
ro, vicerreitora de Investigación,
a catedrática de Escola Universi-
taria de Economía Aplicada, Pi-
lar Uriz, vicerreitora de Organi-
zación Académica, o catedrático
de Universidade de Química Fís-
ca, Xosé Luís Armesto, vicerrei-
tor de Profesorado, e a profesora
titular de Dereito Penal, Patricia
Faraldo, secretaria xeral.

A pesar desta victoria, o novo
equipo reitoral terá que convivir
cun claustro universitario de
maioría meilanista que continua-
rá o seu mandado durante case
dous anos máis. Hai que ter en
conta que a Lei de Ordenación
Universitaria retiroulle ao claus-
tro case todo o poder –só lle que-
da a posibilidade dunha moción
de censura, aínda que precisa dos
tres quintos dos seus integrantes.
Contodo, o novo equipo de go-
berno pretende impulsar o papel
do claustro e ten previsto que no
seu seo haxa cambios de atitude
que permitan a gobernabilidade.

Os restantes órganos repre-
sentativos deberán renovarse en
breve. Antes, terán que aprobar-
se os novos estatutos, que están
no poder da Xunta para darlles
validez xurídica. Será misión do
novo equipo negociar que se
desbloqueen.♦
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O problema da separación ru-
ral/urbano é en Pontevedra unha
preocupación que vén dando que
falar ás institucións, asociacións
veciñais e especialistas en urba-
nismo e economía local. Na ela-
boración do novo PXOU pretén-
dese integrar ambos os dous es-
pazos; nas normativas para ade-
cuación da lei do solo, búscase o
xeito de favorecer a instalación
de novas empresas no marco das
restricións que se presentan; o
conflito pola dotación de servi-
zos, a participación veciñal, etc..
están na boca de todo o mundo.

Por iso, a Asociación Cultu-
ral “Maio Longo”  pensou dedi-
car o número da súa revista, que
se presenta esta semana, a esta
realidade complexa, baixo o títu-
lo “As nosas parroquias, com-
promiso activo co desenvolve-
mento de Pontevedra”.

Pontevedra quer maioritaria-
mente ser como vila unha conti-
nuación do mar e da terra na que
está asentada, non vivir de costas
ao que a sostén. A manifestación
contra ENCE e o debate social
sobre a peonalización, deben en-
cadrarse no confronto de con-
cepcións diferentes da realidade
urbana e económica, unha visión
favorábel as industrias de encla-
ve ou a ocupación dos espazos
públicos polo automóbil priva-

do, fronte á defensa do desenvol-
vemento sostíbel  pondo en valor
os propios recursos ou recuperar

as rúas para un uso compartido e
público. Certo que ambas as dú-
as opcións teñen custes e non to-

do son avantaxes, mais non hai
solucións intermedias e ao final
hai que optar. 

Xosé Lois Lamazares, da
Axencia de Desenvolvemento
Local de Pontevedra, colabora
cun traballo no que fixa as liñas
dunha destas opcións, o desen-
volvemento sustentábel, reco-
ñecendo non só os aspectos po-
sitivos senón as pexas que exis-
ten. Entre as debilidades sinala
o abandono progresivo da acti-
vidade agrario-pesqueira, o mo-
nocultivo forestal en torno ao
eucalipto, escaseza de activida-
de económica relacionada co
turismo rural (non só as Casas
senón os servizos complemen-
tarios de ocio), presión urbanís-
tica sen planeamento, insu-
ficiencia de dotación e centros
sociais, etc.. 

No apartado de avantaxas si-
nálase unha superficie agraria
importante (37 %), un mercado
local importante de produtos de
ciclo corto, certo volume de vi-
ñedo (700 ha. rexistradas con-
verténdose no primeiro en super-
ficie da provincia), mercado po-
tencial de servizos turísticos, re-
cursos paisaxísticos, históricos e
culturais e un importante tecido
asociativo.

Neste campo, tamén a liza po-
lítica terá que dirimir o camiño
que embocará unha cidade entre
acurtar as distancias ou abrir máis
a fenda entre rural e urbano.♦

As parroquias e a cidade
X.C. GARRIDO COUCEIRO

As posibilidades de harmonizar o rural e o urbano no de-
senvolvemento económico e urbanístico póñense a debate.

Pontevedra

Xosé María Barxa é decano de Informática e pertence á formación progresista e na-
cionalista Nova Luce.                                                   CARLOS PARDELLAS / La Opinión

O claustro, de maioría meilanista, non se cambia até dentro de dous anos

O renovador Barxa gaña
con folgura as eleccións ao reitorado coruñés

PACO VILABARROS



Que ten que dicir do peche do
colexio de cegos de Pontevedra?

Que é unha tolería catastrófica.
Por máis que o Concello de Ponte-
vedra ou outras institucións se dis-
puten despois esas instalacións,
como temos entendido, a min pa-
réceme unha desfeita e esta é  ta-
mén a opinión de PUEDO. É terrí-
bel que se perda ese recurso para a
formación. O que cumpría era re-
forzar o centro e facer que servise
para conviviren nel mestres cegos
e videntes e que, ao tempo, o cole-
xio se abrise a rapaces videntes e
non só cegos. A ONCE estaría
dándolle un servi-
cio á sociedade
tanto para o ensino
dos cegos como
dos que, sen seren
cegos, poderían
acceder a un cen-
tro público de cali-
dade. Eis unha
fórmula ben máis
imaxinativa e cre-
ativa ca de elimi-
nar o centro de re-
cursos para des-
pois vender a propiedade, segura-
mente a prezo concertado, a unha
administración a cambio de pro-
mesas incertas.

A Xunta vai converter o co-
lexio nunha residencia de an-
ciáns. 

A nós parécenos que, se a ON-
CE quer facer unha residencia de
anciáns como se pretende, concer-
tada con algunha administración
pública, haille ben de leiras na Ga-
liza que se poden comprar, permu-
tar ou amañar con eses obxectivos.
Para facer unha residencia da ter-
ceira idade non hai que liquidar un
centro de recursos educativos. 

Cal é o resultado da actual
política de ensino integrado da
ONCE? 

O índice de fracaso escolar no
ensino integrado, tal como agora o
concibe a ONCE, é moi alto. Nós
defendemos un modelo de inte-
gración con convivencia de alum-
nos videntes e cegos e mestres vi-
dentes e cegos. O que non se pode
é acabar cos centros de recursos
educativos como está a facer a ac-
tual dirección da ONCE para des-
pois facer especulación inmobilia-
ria cos solares, como é o caso do
colexio de Pontevedra. 

PUEDO quer administrar
mellor a ONCE pero non prevé
unha situación na que se poda
prescindir da lotería.

O desexábel sería que non
existise a cegueira. Que a ciencia
avance tanto que un día a visión
artificial sexa realidade. A pesar
dos avances, ese tempo aínda está
por vir. Eu, con toda seguridade,
morrerei cego. No de hoxe, a ON-
CE ten un instrumento fundamen-
tal para atender os escasos servi-
cios que fornece, pero sobre todo
para dar traballo a persoas que

non poden facer obxectivamente
outras cousas porque o mercado
de traballo non está tan aberto co-
mo para admitir persoas cegas. O
proxecto político de PUEDO ten
un obxectivo fundamental, case
único neste momento: a redemo-
cratización da ONCE que na ac-
tualidade é unha ditadura. Alén di-
so, temos un programa no que hai
moitos outros obxectivos como
por exemplo unha provisión de
servicios moito máis avanzada.
En tempos de Franco o funda-
mental era construír un mínimo de
condicións para celebrarmos un-

has eleccións e
despois entrar nun
proceso consti-
tuinte. Agora, na
ONCE estamos
nunha mera ex-
presión formal de
funcionamento
democrático. O
que temos que
atinxir é a demo-
cracia real.

Na política
ou na arte unha

persoa cega pode ver máis ca
un vidente.

Ten outras percepcións. 
No mundo hai políticas pa-

ra a cegueira que tentan abrir
estas outras portas.

O Estado de Benestar na Eu-
ropa acadou máis integración al-
ternativa a nivel laboral. Falamos
de sociedades coma a sueca, a ho-
landesa ou, nalgunha medida, a
alemá, algo a inglesa e a francesa,
non tanto a italiana y case nada a
portuguesa. Falamos de socieda-
des que por teren unha parte dos
seus orzamentos destinados dende
hai anos a servicios sociais produ-
ciron unha certa integración, pero
tamén se localiza nelas un alto ín-
dice de pensionistas, de eivados
que simplemente perciben un sa-
lario. Nos Estados do bloque so-
viético mentres existiu a teoría do
pleno emprego afectaba tamén
aos minusválidos. Así que caeu o
muro, os eivados ficaron nunhas
condicións precarias. No resto do
mundo hai unha relativa integra-
ción das persoas cegas que verda-
deiramente valen moito e o dan
demostrado. As que non quedan
simplemente pensionadas. En
América Latina os cegos viven no
ostracismo máis absoluto e non
digo de África onde a preocupa-
ción central non é a cegueira se-
nón a supervivencia. Neses paí-
ses, curar certas cegueiras val cen
dólares. Un dos asuntos que in-
cluiremos no noso programa é o
de instar da OMS programas para
a prevención da cegueira.

Na súa presentación de
PUEDO na Galiza criticou a
falla de investimentos para a
investigación específica de
axudas contra a cegueira.

Defendemos a creación do

CICO, o Centro de Investigación
Científica de la ONCE  porque a
ONCE é a institución xenuína de
cegos e cegas pero tamén ten que
ser a institución xenuína de pre-
vención da cegueira. Temos que
vertebrar a todos os oftalmólo-
gos para que teñan a traveso da
ONCE o seu ID para a cegueira. 

Moléstalle cando lle lem-
bran que como secretario xeral
da ONCE tivera poder para fa-
cer algo de isto que está a pro-
meter agora?

Non me molesta. De feito tive-
ra un poder que non sempre usei
ben. Cando asumín a dirección xe-
ral da ONCE tiña trinta anos e a esa
idade o mundo vese dunha deter-
minada maneira. Daquela había
uns problemas concretos que tiven
que abordar e nesa angueira hai ou-
tros que se che pasan. No meu tem-
po avanzouse moito en moitas cou-
sas: os afiliados da ONCE tiñan un
poder adquisitivo que agora non te-
ñen. Se cadra centrámonos moito
en obxectivos materiais. Agora
queremos recuperar o benestar que
se perdeu e, ao tempo, loitar por
esese outros obxectivos que son a
obriga fundamental da institución.♦

N
º 

1.
10

7 
●

D
o 

4 
ao

 1
0 

de
 d

ec
em

br
o 

de
 2

00
3 

●
A

no
 X

X
V

I

GONZALO

A.N.T.

Miguel Durán, líder da plataforma de oposición da ONCE

‘É unha catástrofe que liquiden o coléxio de cegos de Pontevedra para especular’
G.L.

Miguel Durán di que a ONCE, da que foi secretario xeral hai once
anos, vive “un momento tráxico de desmotivación, medo e falta de
liberdade” mentres a dirección salda o patrimonio e recorta os ser-
vizos sociais e salarios que son a razón de ser da Organización. Du-
rán presentou en Santiago a Plataforma Unitaria de Encuentro para
la Democratización de la ONCE (PUEDO) e calificou de especula-
ción a venda do único colexio público de cegos co que conta Galiza.

‘O que cumpría
era reforzar
o colexio e que
se abrise
a rapaces videntes e
non só cegos”.



A modo de preliminar convén lembrarmos,
antes de máis nada, que desde o día 12 de
xullo de 2003 o idioma galego posúe unhas
novas normas. Ou o que é o mesmo, que a
partir dese día as normas do galego foron re-
formadas pola autoridade legalmente com-
petente, a Real Academia Galega (RAG), se-
gundo dispón a Lei de Normalización Lin-
güística (Lei 3/1983). E tamén cómpre lem-
brarmos que tal modificación foi produto
dun longo e complicado proceso de debate
que finalizou coa consecución dun amplo
acordo por que moitos sectores sociais com-
prometidos coa normalización do galego vi-
ñan suspirando desde hai moito tempo. O
que resulta sorprendente é que, máis de catro
meses despois de se teren aprobado, esas no-
vas normas sexan practicamente clandesti-
nas, pois nin a RAG as editou polo momen-
to nin, o que semella máis grave, a Xunta de
Galiza as publicou no DOG, como parecería
lóxico e natural, aínda que non sexa estrita-
mente necesario para a súa plena vixencia. E
máis sorprendente inclusive resulta que, a ra-
íz do último debate parlamentar sobre o cha-
mado “estado da autonomía”, unha proposta
de resolución do BNG instando a Xunta a di-
ta publicación no DOG fose rexeitada cos
votos en contra do PP e a abstención do
PSOE. E así como nos queren convencer de
que o galego non debe ser unha cuestión pa-
trimonializada polos nacionalistas senón de
todos os partidos políticos? Que ten de facer
entón o BNG perante a desidia dos dous par-
tidos estatais, ambos tamén interesados en se
chamaren “galeguistas”? Deixar que o gale-
go continúe no proceso de perda de relevan-
cia, sen facer nada por o deter para así non
ser acusado de monopolizar ou manipular o
idioma? Oxalá que, de verdade, o galego fo-
se unha preocupación de todas as forzas po-
líticas e sociais! Ou, de non ser así, oxalá que
a maioría dos galegos e galegas opten por
apostaren pola normalización do noso idio-
ma dando o seu voto a quen mellor demos-
trar o seu compromiso con el.

Dito isto, a realidade é que o galego po-
súe unhas novas normas ortográficas e mor-
folóxicas (por tanto non teñen carácter lexi-
cal), que en boa lóxica xa se deberían estar
aplicando, moi especialmente por parte das
institucións oficiais. A seguir, gostaría de
glosar algúns aspectos delas que considero
relevantes.  En primeiro lugar, hai que preci-

sar que estas novas normas son produto do
consenso posíbel entre posicións contrapos-
tas e, por conseguinte, para alén de non da-
ren satisfacción completa a todas as partes,
manteñen algunhas duplicidades non dese-
xábeis, mais inevitábeis na consecución do
acordo, como é o caso fundamentalmente de
coller o libro/colle-lo libroe ao/ó, pola súa
importancia na visualización do modelo de
lingua e tamén pola carga simbólica que ad-
quiriron durante o longo proceso de conflito
normativo vivido nos anos pasados. Porén, o
compromiso alcanzado fixa un modelo de
escrita que se ve reflec-
tido no propio texto en
que as novas normas
están redixidas e que
consagra as dúas solu-
cións anteriores citadas
en primeiro lugar, de-
bendo ser o utilizado
nos textos oficiais; en
consecuencia, o DOG,
a produción escrita saí-
da das diferentes Con-
sellarías, os libros de
texto escolares etc. non
deberán reproducir as
variantes alomórficas do artigo (Ler o libro)
e terán de representar a contracción coa pre-
posición a nas súas formas de masculino co-
mo ao(s), deixando tamén de se reproduci-
ren graficamente as contraccións có(s),
cá(s). Aínda que poida parecer que estas mu-
danzas teñen pouca importancia por xa figu-
raren dunha forma ou outra nas normas an-
teriores, porén alcanzan unha grande rele-
vancia ao se inverteren as preferencias e, por
tanto, consagraren na práctica un modelo di-
ferente ao que maioritariamente se viña uti-
lizando. 

Outros dous casos importantes que se re-
solveron co mantemento da duplicidade son
os dos sufixos -ble/-bel,  equiparados na nor-
ma mais coa utilización da primeira solución
na redacción do texto, e -aría/-ería, neste ca-
so a segunda solución claramente secundari-
zada a respecto da primeira, que tamén figu-
ra no texto das normas. Mantense, así mes-
mo, a opcionalidade en casos como exaxe-
rar/esaxerare permítese a utilización dos
signos de interrogación e admiración só ao
final da cláusula. Entre as mudanzas non op-
cionais que teñen fundamentalmente carác-

ter gráfico están a eliminación do -c- nos
grupos -ct- e -cc- precedidos de -i- e -u-, de
modo que só é correcto escribir ditado, con-
duta etc., a deglutinación dos numerais na
serie que vai de vinte e un até vinte e nove
(evítase así, como no caso dos signos de in-
terrogación e admiración, un excesivo e in-
xustificado seguidismo do castelán) e a aglu-
tinación das formas acotío, decontado (que),
decontino, decotío, deseguida (que), dese-
guido, enseguida, apenas, talvez, acarón
(de), amodo, devagar(varias delas por ad-
mitiren sufixación apreciativa). Estas mu-

danzas van maioritaria-
mente na liña de refor-
zaren a autonomía do
galego a respecto do
castelán, reforzando de
paso o sistema lingüís-
tico propio.

Un aspecto moi im-
portante das novas nor-
mas é a eliminación
dunha serie de formas,
normalmente palabras
gramaticais de grande
uso na lingua, moi
cuestionadas canto á

súa lexitimidade como formas plenamente
galegas e a incorporación doutras non admi-
tidas con anterioridade. Sen dúbida é este un
dos trazos máis relevantes da reforma nor-
mativa, talvez aínda non suficientemente
valorado, pois estas palabras conforman pa-
radigmas moi reducidos de que constante-
mente debemos botar man como instrumen-
tos gramaticais imprescindíbeis na constru-
ción de calquera tipo de texto oral ou escri-
to. Así, elimínanse os demostrativos esto,
eso e aquelo, os multiplicativos triple e cuá-
druple, e os adverbios ou conxuncións en-
tonces, alomenos, anque, en cambio, nem-
bargantes, sen embargo, tamén marcadores
discursivos de grande funcionalidade e es-
pecial frecuencia de uso. E incorpóranse o
relativo posesivo cuxo, imprescindíbel na
lingua culta, e os adverbios, preposicións ou
conxuncións, e as correspondentes locu-
cións, até (que), porén, a respecto de, alén
(de), aquén (de), após, canto a, no entanto,
algunhas tamén de ampla funcionalidade
como marcadores do discurso. 

Alén destas fórmulas gramaticais, tamén
se incorporan palabras lexicais como o ver-

bo ouvir e se adaptan outras cal estudo (e es-
tudar, estudante, estudantil), vogal, pau, ba-
callau, chapeu, romeu, xubileu, ímpeto, tri-
bo, reitor (e reitorado, reitoría, reitoral) ou
seita, todas plenamente documentadas, can-
do posíbel, na nosa tradición escrita. Como
tamén o están diferenza (e indiferenza), es-
pazo(e espazar, espazoso), estanza, graza (e
desgraza), licenza, nacenza(e renacenza),
novizo, perseveranza, presenza, querenza (e
benquerenza, malquerenza), sentenza, servi-
zoou terzo (e terza feira), que pasan a ser as
únicas oficiais, completando así practica-
mente a serie das palabras terminadas en -zo,
-za que progresivamente se foron incorpo-
rando á norma (lémbrese os casos de xui-
cio>xuízoou xusticia>xustizaen sucesivas
edicións, por exemplo), seguindo o acertado
criterio da súa autoctonía contrastada. Estas
deben ser, pois, as formas utilizadas, incluí-
da a tan usual de agradecemento grazas, que
ben se pode converter para quen quixer en
graciñas, se isto lle resultar máis natural,
aínda que tampouco nada hai na norma que
impida utilizar a fórmula obrigadoou obri-
gadiño. Tamén non hai nada na norma a par-
tir de agora que impida facer uso da forma
Galiza, “lexitimamente galega”, como nome
do noso país, independentemente de que a
denominación oficial continúe a ser Galicia.

Aínda se podería resaltar a reordena-
ción dos sufixos e terminacións masculino -
án / feminino -á, -ana, e masculino -ón / fe-
minino -oa, -ona, certamente necesitados
dunha revisión clarificadora que agora, a
meu ver, se levou a cabo con acerto, xunta-
mente con algún outro aspecto cuxo co-
mentario deberá ficar para outra ocasión.
Só cómpre finalizarmos este breve repaso
das novas normas co desexo de que sirvan
para terminarmos cun conflito que restaba
forzas e vontades a prol da causa do idioma,
para fixarmos un modelo de lingua máis au-
téntico e menos dependente daquela que a
ameaza nas súas estruturas internas, e para
darmos un impulso esperanzador e ilusio-
nante á súa normalización social. Para esta
tarefa precísase a acción decidida dos pode-
res públicos e o compromiso individual e
colectivo da sociedade galega.♦

XOSÉ RAMÓN FREIXEIRO MATO é profesor
titular da Universidade da Coruña e autor

da Gramática da Lingua Galega (A Nosa Terra).
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Principais mudanzas nas normas do galego
XOSÉ RAMÓN FREIXEIRO MATO

‘Resulta sorprendente
que, a máis de catro
meses de se teren

aprobado, as novas
normas sexan
practicamente
clandestinas”

Gramática da Lingua Galega
Xosé Ramón Freixeiro Mato

Fonética e Fonoloxía Morfosintaxe Semántica Gramática do Texto

NOVIDADE

Unha historia, un código civil e unha GRAMÁTICA fixeron as nacións



Tratábase da primeira manifesta-
ción das convocadas contra a ins-
talación dunha papeleira nas ins-
talacións que Celulosas de Ponte-
vedra ten en Lourizán. A mobili-
zación partiu da praza da Ferrería
e rematou no concello e ao pasar
por diante da oficina principal de
Caixa Galicia –entidade propieta-
ria da Empresa Nacional de Celu-
losas, Ence–, os manifestantes
proferiron berros e apupos.

A manifestación estaba con-
vocada por asociacións ecoloxis-
tas, forzas políticas e o sindicato
CGT. A marcha contaba co apoio
da organización nacional da CIG,
pero a súa sección sindical en
Ence e a súa organización local
non participaron, ao igual que
aconteceu con CCOO e UGT. 

Entre os partidos asistentes
figuraban o BNG e o PSOE, coa-

ligados no goberno municipal,
que acudiu practicamente en ple-
no. Presidiron a marcha o alcalde
de Pontevedra, Miguel Anxo Fer-
nández Lores, e o de Poio, Lucia-
no Sobral, ambos do BNG. Ta-
mén estivo presente o portavoz
nacional do Bloque Nacionalista
Galego, Anxo Quíntana.

A manifestación coincide no
tempo cun reforzamento da pre-
tensión da Xunta na súa tentativa
de supramunicipalizar a concesión
da licencia neste caso, o que signi-
ficaría retirarlle esta potestade ao
concello e darlle esta facultade á
Consellaría de Política Territorial.
Hai que lembrar que a Xunta ten
manifestado que é proclive a acep-
tar a instalación da planta de fabri-
cación de tisú en Lourizán. 

A propietaria de Ence, Caixa
Galicia, argumenta que esta insta-

lación permitiría completar en
Pontevedra o ciclo do papel, xa
que de momento Celulosas só fa-
brica pasta de papel. Os opositores
á planta non rexeitan novas inicia-
tivas industriais que dean valor en-
gadido á actividade da papeleira,
pero reclaman que a súa localiza-
ción non sexa á beira da ría de Pon-
tevedra. Esta postura prefire que se
trasladen a un novo polígono in-
dustrial tanto Ence como a nova fá-
brica de tisú. Na argumentación
que esgrimen os opositores á plan-
ta lémbrase a fonte contaminante
que representa Celulosas –varios
dos seus directivos chegaron a ser
condenados por delicto ecolóxico.
Entre as razóns que dan para opo-
ñerse tamén figura o feito de que
en 2018 os terreos nos que está ins-
talada Ence en Lourizán deben re-
verter ao patrimonio público.

En calquera caso, os convo-
cantes deste acto manifestaron
que proseguirán coas súas mobi-
lizacións nos vindeiros meses no
caso de que persista a intención
de Ence de abrir en Lourizán a
factoría de tisú.♦

A vixencia do Pacto
de Estabilidade

MANUEL CAO

A decisión do ECOFIN de 25 de novembro pola que se deixan
sen efecto as medidas deseñadas no Pacto de Estabilidade pa-
ra aqueles países que sobrepasaran o déficit do 3 % ten sido
obxecto de vulgarización mediática e manipulada polo coro de
voces que alentan as posicións antieuropeas da maioría gober-
nante. A oposición política parece optar, tamén aquí, polo se-
guidismo ao encadearse á ficción do déficit cero e fuxir coma
do demo de calquera proposta que puidese incluír un mínimo
incremento da imposición para os grupos de especuladores,
cazarrendas, construtores e terratenentes beneficiarios dunha
parte importante da renda xenerada pola economía española.

Para un economista, manter o Pacto de Estabilidade no con-
texto político-económico vixente semella unha opción difícil de
entender dende a lóxica económica e que só é explicábel por lior-
tas políticas que se superpoñen no debate da redefinición das ins-
titucións europeas. En efecto, a situación de crise nos principais
países europeos materializada en baixo crecemento e mínima cre-
ación de emprego, os bos resultados acadados no control de pre-
zos, a consolidación e alta cotización do euro como moeda alter-
nativa ao dólar e a instauración de reformas e recortes no modelo
de benestar europeo aconsellan claramente un intento de reacti-
vación do ciclo económico mediante políticas públicas financia-
das con déficits que, en calquera caso, están moi lonxe de supo-
ñer perigos para a inflación e son moi modestos comparados cos
promovidos pola temeraria Administración Bush. Semella unha
fraude intelectual tratar de defender déficits públicos nos EE UU
superiores ao 5 % de PIB para financiar aventuras belicistas, re-
ducirlles os impostos aos ricos e tratar de gañar as eleccións reac-
tivando o ciclo a curto prazo mentres se postula para Europa un-
ha disciplina fiscal estrita. Esta posición ten, no caso de España,
un agravante debido a que Alemaña, un dos países agora inmer-
sos en déficit excesivo, é o principal contribuínte da Unión Euro-
pea, é dicir, o que sostén, entre outras, políticas fundamentais pa-
ra España como os fondos de cohesión e estruturais e a propia
PAC. A guerra suxa contra a UE por parte dos gobernantes espa-
ñois está a librar as últimas batallas na discusión sobre o modelo
de Constitución Europea e ameaza con cargarse por varios anos a
posición de cooperación, confianza e aprezo gañada polos gober-
nos democráticos anteriores colocando a España nunha situación
de illamento semellante á do período franquista.

A evolución posterior da cotización do euro confirma o mí-
nimo risco da redefinición do Pacto de Estabilidade sendo, iso si,
perceptíbel unha loita soterrada polo poder entre os diversos ór-
ganos que compoñen a UE (Comisión, Parlamento, Banco Cen-
tral Europeo, estados). A decisión do ECOFIN foi máis política
que económica e ratifica a determinación do eixo franco-alemán
para reconstituír o deseño institucional europeo arredor de novas
claves orientadas a dotar de operatividade e eficacia a Europa co-
mo potencia política global. Aznar levou de novo decididamen-
te a iniciativa contra o eixo franco-alemán, tal como xa ocorrera
coa Carta dos Oito, demostrando, unha vez máis, que a opción
estratéxica de España non pasa pola consolidación comunitaria.

O tope do 3% do PIB para os déficits públicos é difícil de sos-
ter en situacións de recesión e en países con sistemas de benestar
historicamente asentados. Os recortes en materia sociolaboral son
politicamente custosos nun contexto de demanda de rebaixas im-
positivas. En España, en troques, as reformas afectaron o sistema
de protección social e á estrutura institucional que sustentaba os
dereitos dos traballadores ao tempo que se realizaron rebaixas fis-
cais na imposición directa moi rendíbeis politicamente.♦

‘O tope do 3% do PIB para
os déficits públicos é difícil de soster
en situacións de recesión e en países

con sistemas de benestar
historicamente asentados”
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Rexeitan a súa localización en Lourizán e
reclaman o traslado do complexo de ENCE

Dez mil persoas contra
a nova papeleira en Pontevedra

H.V.
O militante do BNG de Vilagar-
cía Xosé Lois Leirós resultou
agredido na noitiña do luns 24
de novembro cando pegaba car-
teis chamando a participar na
mobilización organizada contra
Celulosas de Pontevedra. A
agresión tivo lugar na rúa da
Mariña da localidade de Arousa
xusto cando Leirós e outro mili-
tante nacionalista viñan de co-
locar o último dos carteis.

Nese momento, o tamén ve-
ciño de Vilagarcía, Xosé Igna-
cio Prego, leu o contido do car-
tel, achegouse aos dous na-
cionalistas e increpounos. Estes
evitaron o conflito e deron a

volta pero Prego persistiu na súa
atitude, arrebatoulles o pao do
escobón que levaban para pegar
os carteis e primeiro bateu no
acompañante de Xosé Lois Lei-
rós, un home de 76 anos de ida-
de. Cando Leirós intercedeu po-
lo seu compañeiro, Prego foi a
por el e tamén lle bateu. Aínda
que nun descoido Leirós puido
facerse co escobón, Prego non
se calmou e continuou coa súa
conduta. Posteriormente a causa
dun dos empuxóns que deu ao
militante nacionalista este, ao
caer ao chan, rompeu o pulso.
Afortunadamente nese momen-
to varios viandantes intercede-
ron por Leirós e chamaron á po-

licía nacional, que ao chegar le-
vou detido a Prego.

Xosé Ignacio Prego, duns 40
anos de idade, procede dunha
acomodada familia de Vilagarcía
e ten un pasado político vencella-
do á utlradereita, aínda que na
actualidade asiste con frecuencia
a actos do Partido Popular. Con-
ta cun longo historial de deten-
cións por motivos semellantes.

O agredido, que terá que pa-
sar dous meses de baixa, interpu-
xo unha demanda diante da poli-
cía nacional. O caso xa está no
xulgado de Vilagarcia, de onde
foron chamadas a declarar varias
testemuñas. Todas elas confirma-
ron a versión de Leirós.♦

Agredido por fixar carteis da mobilización

Os veciños participaron activamente na mobilización.

A.N.T.
Oito mil persoas segundo a policía municipal e dez mil segun-
do os organizadores desafiaron o temporal de chuvia e toma-
ron parte nunha manifestación celebrada o venres 28 de no-
vembro contra a instalación dunha papeleira en Lourizán. “Pape-
leira si, pero non aí”, dicía a pancarta que abría a mobilización.



XOSÉ GARCÍA
A ansiada lei de cortes nace
parcialmente inutilizada polo
prazo de execución das regula-
rizacións. Moitas das explota-
cións entrarán no 2004 sen os
papeis en regra, pese ao traba-
llo continuo de todas as partes.

O prazo dado pola Consellería
de Política Territorial (COP-
TOPV) para que as explotacións
agropecuarias de Galiza regula-
ricen a súa situación urbanística
está chegando á súa fin. A data
fixada para adaptarse á nova Lei
de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural é o
31 de decembro de 2003. A con-
ta atrás comezou a andar en
agosto. Se temos en conta que as
explotacións agropecuarias ga-
legas poden roldar a cifra de
100.000, ese medio ano de prazo
antóllase un período tan cativo
que, dende o principio, se mani-
festou como insuficiente para re-
matar completamente o proceso. 

A pesar de que as organiza-
cións agrarias e o sector privado
–xestorías, peritos agrónomos,
etcétera– manteñen a súa activi-
dade a tope, as estimacións
apuntan a que ducias de miles
de explotacións quedarán sen
obter a regularización por falta
de tempo para realizar os trámi-
tes necesarios.

Esta imposibilidade podería
traer consecuencias nefastas a
moitos profesionais da agricultu-
ra, pois a licenza urbanística será
necesaria para acceder a determi-
nadas axudas oficiais e dereitos;
ou para realizar calquera obra de
reforma, mellora ou ampliación.

Dende o Sindicato Labrego
Galego, organización que parti-
cipou directamente nas nego-
ciacións coa COPTOPV para

posibilitar que as instalacións
agropecuarias se adaptasen á
nova Lei do Solo, considerouse
escaso o tempo concedido. Esta
organización agraria xa pedira
dende un principio que se con-

cedese un ano de prazo prorro-
gábel para dar tempo a realizar
todas as tramitacións; era o mí-
nimo se pensamos que a porcen-
taxe de explotacións que esta-
ban fóra da regulación urbanís-

tica na Galiza superaban o 90%.
Nestes intres, e cunhas poucas
semanas por diante, boa parte
dos labregos de Galiza remata-
rán o ano coas súas cortes e pen-
dellos sen regularizar.

Problemas
coa burocracia municipal

Pero non é este o único problema
xurdido neste proceso. Namentres
que os prazos se poden ampliar só
cun xesto de vontade da COP-
TOPV, antóllase moito máis difí-
cil solucionar os atrancos deriva-
dos da diversidade de esixencias
para realizar os trámites burocráti-
cos deste proceso. Todo depende
da administración municipal á que
lle corresponda facelos.  

Así as cousas, aos labregos
cambiaralles moito o trato recibi-
do e os requisitos esixidos depen-
dendo do termo municipal onde
residen. Por exemplo, só na área
de Compostela temos casos tan
dispares como o de Val do Dubra,
onde as trabas burocráticas a or-
ganizacións sindicais e particula-
res obrigan a realizar os trámites
no sector privado; Arzúa ou Boi-
morto, onde se contratou unha
empresa para que realice todo o
traballo, reducindo ao máximo os
custos e facilitándolles o proceso
ás persoas interesadas; ou Meli-
de, municipio onde a posición do
Concello foi a dun total laissez
faire, e onde moitos dos afecta-
dos seguen, a día de hoxe, sen sa-
ber que teñen un prazo para regu-
larizar as súas explotacións e sen
coñecer as consecuencias que
lles traerá o non facelo.

As diferenzas na tramitación
tamén se dan no cobro de hono-
rarios, con extremos que van da
gratuidade até a estafa. Isto últi-
mo sucedeu con certas xestorías
que aproveitaron a ocasión para
cobrar por legalizar invernadoi-
ros, un tipo de instalación que
non está considerada como cons-
trución se non se asenta sobre
alicerces e que, polo tanto, non
precisa ser regularizada.♦
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Miles de explotacións agrarias poden rematar o ano sen regularizar

A nova lei de cortes de gando
fracasa por falta de tempo para se implantar

PERFECTO CONDE
Gonzalo Fernández, un econo-
mista de Ferrol afincado en Ma-
drid dende hai moitos anos, é
calquera cousa menos un deslei-
gado. Leva cinco lustros e tres
anos facendo “errequeerre” os
deberes de publicar anualmente
o seu voluminoso informe sobre
a economía rural e agraria de
Galicia, un compendio de abru-
madora sabedoría estatística no
que esta vez o autor salienta a
aparición dunha nova economía
rural sustentada nun sector agra-
rio en proceso de modernización
e en retroceso, e un componente
rural non agrario en expansión.

Fernández salienta, de todo o
que está a ocorrer no cenario ru-
ral, un intenso proceso de desa-
grarización económica, social e
cultural que ten, como conse-
cuencia máis importante, a perda
progresiva e rápida de capacida-
de de ocupación e sostemento do
medio rural por parte da activi-
dade agraria. En consecuencia,
despoboamento agrario do mun-

do rural, abandono produtivo de
terras, recursos, instalacións, vi-
vendas e aldeas; falta de capaci-
dade para conservar o espacio
tradicionalmente agrario e cre-
cente forestación e selvatización
non sempre produtiva. Tamén,
abandono do patrimonio históri-
co e cultural. “Este é un proceso
en gran parte irreversíbel, e o
sector agrario non ten solución

para estes problemas, pero o
mundo rural si pode tela”, dixo
Gonzalo Fernández no acto de
presentación do seu libro en San-
tiago, ao que asistiron o presi-
dente da Xunta, Manuel Fraga, e
o conselleiro de Agricultura, Xo-
án Miguel Diz Guedes.

A nova economía rural, se-
gundo o autor, componse dunha
diversificación e ampliación de

actividades e funcións que van
máis aló das tradicionalmente
agrarias: actividades multifun-
cionais e plurisectoriais que con-
levan unha nova fase do desen-
volvemento rural interrelaciona-
do co tradicionalmente agrario.
Os obxectivos básicos desta am-
pliación son dotar ao mundo ru-
ral dun volume de actividades e
de poboación que posibiliten o
seu sostemento e modernizar e
desenvolver o cenario rural que
sexa capaz de elevar o nivel de
vida da poboación a un ritmo si-
milar ao dos entornos industrial
e servicios.

Fernández sostén que “o con-
cepto de desenvolvemento rural
que se ven utilizando é excesiva-
mente restritivo, xa que non en-
globa o conxunto da economía
rural non estritamente agraria. A
nova economía rural implica as
actividades agrícolas, gandeiras
e forestais; as industrias agroali-
mentarias e as de produción de
pensos e outros “inputs”; as in-
dustrias forestais; determinadas

industrias produtoras de enerxías
renovábeis a partir da biomasa,
residuos forestais e agrarios, pe-
quenos aproveitamentos hidráu-
licos, etc.; o turismo rural e a sa-
tisfación doutras demandas de
ocio; a a caza e a pesca; a
acuicultura en augas continen-
tais; a agricultura e a gandeiría
ecolóxicas; o aproveitamento do
bosco; a identificación, valoriza-
ción e utilización de recursos e
instalacións de carácter agrario
que quedaron inexplotados; a
conservación da natureza e o pa-
trimonio cultural; a conservación
da paisaxe; a creación de capaci-
dade endóxena de desenvolve-
mento do medio rural; o remoza-
mento e reprofesionalización da
poboación rural; a potenciación
do asociacionismo; a moderniza-
ción como soporte e factor de
desenvolvemento; a prevalencia
da calidade sobre a cantidade co-
mo factor de competitividade e
as denominacións de orixe e as
certificacións de calidade e segu-
ridade dos produtos”.♦

O proceso de legalización das cortes de gando foi reivindicado con éxito polo SLG.

O proceso de regularización das
cortes foi un dos máximos lo-
gros reivindicativos acadados
polos sindicatos, principalmente
polo SLG, que conseguiu reunir
na Estrada máis de 1.500 sinatu-
ras esixindo a legalización das
cortes diante do Plano Xeral de
Ordenación Municipal que se es-

taba a promover dende o Conce-
llo. A reivindicación acadou es-
cala nacional diante da promo-
ción, por parte do ex conselleiro
Xosé Cuíña, da Lei de Ordena-
ción Urbanística e Protección do
Medio Rural. Nese intre, o SLG
esixía que as explotacións agra-
rias fosen contempladas por un

proxecto de lei que se esquecía
delas e as deixaba na ilegalidade.
Tras un arduo período de nego-
ciacións a finais do ano 2002,
Cuíña accedía a modificar a lei
para contemplar esta problemáti-
ca. O seguinte reto labrego será
acadar a licenza de actividade
para todas as cortes.♦

A reivindicación colleu forza na Estrada

Cara a unha nova economía rural

PACO VILABARROS



CÉSAR LORENZO GIL
Aínda que ERC segue sen ex-
plicar publicamente que fará
no Debate de investidura do
novo presidente catalán, desde
CiU e o PSC comezan a obser-
var factíbel un pacto a tres. A
reforma do Estatut sería o gran
tema para esta lexislatura.

Xa ninguén pode prescindir de
ERC para facer goberno en Ca-
talunya. A pesar de que segue
sendo aritmeticamente posíbel
un pacto entre CiU e o PSC, nin
Artur Mas nin Pasqual Maragall
queren marxinar a forza política
que máis subiu o 16 de novem-
bro e que parece asumir o papel
de liderato nas reformas políti-
cas que o país precisa para a pre-
sente lexislatura.

Por que con 23 escanos é Jo-
sep Lluís Carod Rovira o “líder”
deste novo escenario? Para CiU
e os socialistas, o programa de
ERC é o mellor instrumento para
reformar o Estatut e tomar de ca-
ra temas espiñentos como a in-
migración ou o financiamento. É
preferíbel, pensan os dirixentes
de ambos os partidos, asumir
fórmulas alleas como entregas
precisas nunha negociación, que
facerse valedor de ambiciosos
cambios que poden rachar os
seus partidos. Isto significa na
práctica que ERC será protago-
nista e que fóra de Catalunya ga-
ñará máis titulares Carod que o
futuro president.

Para CiU, a mellor opción é

un pacto aberto, liderado por
Mas cun gabinete de coalición
con Esquerra de cara ao debate
de investidura, cunha opción pa-
ra incluír consellers socialistas
se o PSC o considera oportuno
máis adiante. Esta aposta, a máis
arriscada de CiU nos últimos

anos, ten dúas vantaxes. Por un-
ha banda, evita que os socialistas
cheguen ás eleccións xerais chei-
rando a perfume nacionalista e
libres das acusacións do PP de
“pactar con independentistas só
por ansia de poder”. 

Por outra, obriga os conver-

xentes a variar o seu discurso
respecto ao modelo de estado.
Conscientes os herdeiros de Jor-
di Pujol que política e electoral-
mente se perdeu moito peso no
propio país por culpa da alianza
fundamentalmente economicista
con José María Aznar, é hora de

mudar o rumbo. Proba diso foi a
entrevista de Mas co lehendakari
Juan José Ibarretxe na que se
ofreceu para mediar con Madrid
na reforma do Estatuto vasco. Se
CiU asina o pacto con ERC, po-
de esquecer os popularesduran-
te os próximos catro anos. Esta
xogada parece máis arriscada do
que o é, tendo en conta que as
enquisas dan a Mariano Raxoi
como presidente español por
maioría absoluta e que os na-
cionalistas cataláns non estarían
tentados de volver soster a “go-
bernabilidade estatal”.

O exemplo do Plano Hidrolóxico

Outro aceno cara a ERC do go-
berno en funcións de Pujol é o
cambio de postura respecto ao
Plano Hidrolóxico. Se ben CiU
soubo navegar entre a descon-
fianza e o apoio ás obras impulsa-
das polo PP para trasvasar o Ebro,
agora decidiu asinar de feito unha
das reclamacións de Carod. 

A Generalitat recorrerá o
trasvase nos tribunais para que
non se inicien as obras, aludin-
do a un problema de canle míni-
ma e supostos danos medioam-
bientais. En realidade, salvados
os argumentos técnicos para de-
fender a demanda, CiU pretende
ofrecer máis contrapartidas ao
apoio republicano. O programa
de ERC é contrario ao Plano Hi-
drolóxico e o seu líder púxoo
ben subliñado nas primeiras ne-
gociacións.♦
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Esta semana, o líder de Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC), Josep Lluís Carod Rovira,
viaxou a Madrid. Non é que non
o tivero feito nunca, senón que fi-
xo o máis atinado e tiven o pracer
de presencialo. Canod na maioría
do resto do Estado aínda se ten
unha imaxe afastada do que real-
mente é Esquerra, cando se ve co-
ma unha auténtica ameaza tanto
para a configuración do mesmo
estado como para a súa evolución
económica, cando aínda hai quen
ten as mans na cabeza polos 23
escanos que os republicanos obti-
veron nas pasadas eleccións, Ca-
rod foi a Madrid a explicar “claro
e en castelán” cal é a súa propos-
ta política para Catalunya e cales
son os alicerces ideolóxicos do
seu partido. Fíxoo perante máis
dun cento de empresarios convo-
cados pola Confederación Espa-
ñola de Directivos e Executivos
nun hotel de Madrid aínda que a
súa audiencia era moito meirande
xa que o parlamento se seguiu a
través de videoconferencia en se-
te cidades españolas máis.

Carod quixo desmitificar a
imaxe de perigoso radical que a
miúdo se lle impuxo nos últimos
meses. “Que ninguén se asuste,
garanto que Esquerra será un
factor de estabilidade para Cata-
lunya. Non estou a falar de pa-

garlle menos ao Estado nin de
abandonar o mercado español
para que Catalunya se centre só
no mercado europeo. O republi-
canismo de Esquerra é hoxe
máis unha cuestión de valores
que de política antidinástica.”

A verdade é que no Hotel Oc-
cidental Miguel Ángel de Madrid,
minutos antes da intervención de
Carod, vivíase con expectación a
súa intervención. Personaxes re-
lambidos e traxeados ao estilo
máis neoliberal empezaron a es-
coitalo con incredulidade, sorrin-
do por embaixo do nariz cada vez
que Carod facía algunha alusión
ao catalán. Para que se fagan unha
idea rápida, un dos comentarios
máis aplaudidos polos seus ouvin-

tes foi cando explicou que a noite
electoral foi celebrar os resultados
de ERC con dous bos amigos, un,
dirixente do PSC e outro do PP,
como exemplo do bo facer cata-
lán. “A pesar de que os convidei,
acabaron pagando eles”. Nese in-
tre arrincou algunhas gargalladas
dos asistentes. Mais Carod sabía
que a maioría dos que foran escoi-
talo, tiñan unha imaxe del, do seu
partido e de Catalunya moi parti-
cular. Foi por iso que adicu os
seus primeiros cinco minutos de
intervención a explicar cal é a si-
tuación política, económica e so-
cial catalás, como se quen escoita-
se nunca tivese ouvido nada do
país mediterráneo.

Despois, Carod combinou a

ironía coa mensaxe seria para fa-
cerse entender. “Claro que que-
rería que Catalunya saíse de Es-
paña… O goberno actual obriga
as nacinalidades a renunciaren
ao que son”, espetoulle á audien-
cia. “Depende do xeito de actuar
do Estado que Catalunya conti-
núe nel ou procure refuxio en so-
lo europeo.”

Acabou o parlamento con ou-
tra frase rotunda. “Vaia para onde
vaia a Catalunya do 16 de novem-
bro, só camiñará ‘á catalá’, é dicir,
nun proceso estritamente pacífico,
político e democrático”. Os seus
ouvintes deberon recibilo como
unha especie de ameaza, xa que
cando baixou do atril os aplausos
foron bastante forzados. Non obs-

tante, lonxe do que poida parecer,
a súa intervención en Madrid foi
todo un éxito xa que despois che-
gou a vez das preguntas e demo-
rou case unha hora máis. Combi-
náronse cuestións dos asistentes
de Madrid con intervencións a tra-
vés da videoconferencia coas ou-
tras cidades. Preguntáronlle por
todo: pola inmigración –ámbito
no que reclamou competencias
exclusivas–, sobre impostos, défi-
cit fiscal, igualdade entre xéne-
ros… Durante este momento de
distensión, Carod sentiuse cómo-
do explicando o punto de vista de
ERC sobre diversos temas. “É que
acaso é de esquerdas ou de derei-
tas pensar que Barcelona precisa
un aeroporto transoceánico para
viaxar a todo o mundo? Frankfurt
ou Milano téñeno sen seren capi-
tais de estado. Ou será que os de
dereitas nunca van a Nova
York?”, retrancou con naturalida-
de e dominio da lóxica.

A sesión remataba cunha pre-
gunta do moderador do encontro.
“Os que votamos en Madrid, que
deberiamos votar?”, dixo en ton
case evanxélico. “Eu sempre
pensei que se votase en Madrid
tería un gran problema”, respon-
deu antes de suxerir que ERC ta-
mén se presentase na capital es-
pañola. Aí si que xurdiron aplau-
sos de admiración.♦

Carod tamén fala claro
en castelán

A. MARQUÈS

Carod viaxou a Madrid para explicar que é ERC e que papel
quer xogar na política catalana. Usou a ironía e o humor pa-
ra alonxarse dos espantos que anuncian La Razón e a CO-

Barcelona

Socialistas e converxentes valoran o incluír todas as sensibilidades no Govern

CiU e o PSC, máis perto
da idea de tripartito defendida por ERC

Artur Mas e Pasqual Maragall.



XOÁN C. GARRIDO / MADRID

Os partidos democráticos
quixeron resarcir os repre-
saliados polo franquismo
após case tres décadas es-
quecidos. Só o PP se ausen-
tou dunha homenaxe ancora-
da na memoria e no presente.

A memoria deuse cita no Congre-
so dos Deputados e chegou 25
anos tarde. O 1 de decembro, con-
vidados por todos os grupos políti-
cos agás o PP, interviñeron repre-
sentantes de máis de 30 entidades
dedicadas a dignificar e defender
os represaliados polo anterior réxi-
me. Moitas persoas levaban ao
lombo case un século de existen-
cia e a pesar das escasas forzas, to-
dos querían falar e o tempo limita-
do impediu que se expresasen to-
das as demandas e denuncias que
arrastraron durante unha vida.

Entre os representantes políti-
cos, foi Iñaki Anasagasti, porta-
voz do PNV no Congreso, un dos
máis aplaudidos por que talvez ta-
mén foi quen mellor se identificou
co sentimento xeralizado de que a
loita non acabara e que a extrema
dereita seguía a ocupar o poder.
Como dixo expresamente o repre-
sentante de Amical de Mauthau-
ser, non se botaba de menos o PP
na homenaxe, e lembraba que os
campos de concentración e exter-

minio contra os que eles loitaron
no pasado aínda seguen a existir
no presente, citando entre outros o
caso de Guantánamo.

Foi Francisco Rodríguez, o
deputado do BNG, o primeiro en
deixar patente que novas formas
de fascismo se estaban a aplicar
na represión e censura da disiden-
cia política e alertou sobre a nece-
sidade de manter alta as defensas
contra calquera rebaixa da demo-
cracia. Varias intervencións dos
representantes das asociacións
afondaron neste sentido. Déuselle
a volta á frase do portavoz do PP
para argumentar a súa ausencia
por canto o acto cheiraba a “naf-
talina” , alguén afirmou que esta
substancia se empregaba para
“protexer a ropa contra a couza” e
hoxe o caruncho estaba a amea-

zar as liberdades e era necesaria a
naftalina para evitar que se desfi-
xera o alcanzado até o momento.

O exemplar da Constitución
agasallado e as intervencións do
PSOE, Coalición Canaria e CiU
non conseguiron evitar que o
acto, enmarcado no aniversario
da chamada Carta Magna, aca-
bara converténdose nunha de-
nuncia das concesións e trai-
zóns que sufriron os comba-
tentes antifascistas, e aproveita-
ban calquera ocasión para be-
rrar “Viva a república!”.

O membro da Asociación
“Promemoria als immolats per la
libertat” comentaba polo baixo
que en Cataluña tivesen que pele-
xar máis co PSOE que coa dereita
para desenvolver a súa actividade,
e na súa intervención pública re-

coñeceu e valorou a proposta so-
cialista de aprobar un decreto que
anule todos os xuízos sumarísi-
mos e denunciou a actitude do PP
votando en contra disto, mais
lembrou que foi o PSOE –quen
gobernou 14 anos sen facer nada
neste asunto– o que no 1985 apro-
bou unha lei de defensa da intimi-
dade das testemuñas que intervi-
ñeron neses xuízos, isto é, de en-
cubrimento dos colaboracionistas.

Tamén foi moi comentado o
problema que todas as entidades
tiñan para traballar na defensa das
vítimas da represión e na súa dig-
nificación, mentres o goberno
subvencionaba a Fundación Fran-
cisco Franco. Déixánse sen am-
paro as persoas que querían recu-
perar os restos dos seus familiares
das foxas comúns, ao tempo que
se financiaba un cemiterio en Ru-
sia e a busca e repatriación de ca-
dáveres dos membros da División
Azul. Moitos puñan coma exem-
plo o antifascismo cultivado nos
países Europeos onde sería im-
pensábel conservar un monumen-
to a Hitler ou a Mussolini, men-
tres que no Estado Español se
condonan entradas por miles de
euros para fomentar a visita ao
Val dos Caídos. 

Enrique Farreny, da Aso-
ciación de Antigos Guerrilleiros
Españois en Francia, lembra co-

ma alí as autoridades civís e mi-
litares honran estes loitadores
póndolle o seu nome a prazas e
rúas e dedicándolles actos so-
lemnes, mais no seu propio país
son desprezados e ignorados.

Galiza estivo presente a tra-
vés da representación da Aso-
ciación “Memoria Histórica De-
mocrática”, a Fundación Ale-
xandre Bóveda e a Fundación 10
de marzo. Nominalmente é de
subliñar a asistencia de Camilo
de Dios, un dos derradeiros gue-
rrilleiros que quedan con vida, e
quen encarnaba dalgún xeito o
espírito dun acto que lonxe de
ser un chamado á nostalxia, foi a
constatación de que os alí pre-
sentes non era pezas de museo
senón activos e conscientes ci-
dadáns do seu tempo cando to-
dos berraron “Non á guerra”.

De Dios, que coñecía Madrid
polos seus anos de prisión en Ye-
serías, mesturaba eses recordos
cos máis recentes da súa última
visita á capital do Estado, con
motivo da manifestación de
Nunca Máisen febreiro pasado.
As súas lembranzas da tentativa
de liberación de Seoane e Gaio-
so na prisión da Coruña, frustra-
da pola traizón dun dos mem-
bros da partida, solapábanse so-
bre as actuais mobilizacións con-
tra a guerra colonial no Iraq.♦
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O PP ausentouse da homenaxe do Congreso

As vítimas do franquismo reclaman
máis fondos para combater o esquecemento

Barricada en Barcelona en xullo de 1936. Abaixo, represaliados da ditadura no acto das Cortes.                                                                                                                                                    NAMUTH-REISNER



CÉSAR LORENZO GIL
Os resultados das eleccións en
Irlanda do Norte deixan un
panorama político tan com-
plicado como a propia reali-
dade do territorio. No bando
republicano, o Sinn Féin con-
vértese na forza maioritaria.
Entre os unionistas, o partido
do reverendo Paisley ameaza
con rebentar os acordos de paz.

O goberno de Londres pretende
adiar o máximo posíbel a restaura-
ción das institucións autonómicas
de Irlanda do Norte co obxectivo
de que os principais líderes dos
partidos decidan convocar novos
comicios en seis meses, a opción
que defende o ex primeiro minis-
tro norirlandés, David Trimble, o
gran derrotado nos sufraxios do 26
de novembro. Así o manifestou o
ministro especial, Paul Murphy,
que dixo que era imposíbel que os
partidos presentes no Parlamento
chegasen a un acordo “en seis se-
manas, o máximo prazo que con-
cede a lei”, xustificou. Mais tanto
para o vencedor das eleccións, o
unionista Ian Paisley, do Partido
Unionista Democrático (DUP) e
para os republicanos do Sinn Féin,
cómpre respectar os resultados,
aínda que desde posicións radical-
mente opostas.

Paisley considera que o seu
triunfo electoral (con 30 dos 108
escanos da cámara) é un paso
adiante do electorado contra o pro-
ceso de paz e reclamou de Londres
e de Dublín novas xuntanzas para
revisar os contidos dos Acordos do
Venres Santo. O reverendo Paisley
é un radical defensor dos dereitos
da Coroa británica na illa irlandesa
e repetidas veces defendeu a ilega-
lización do Sinn Féin e a discrimi-
nación entre aqueles que respectan

a Londres e os que queren “a sece-
sión do Reino Unido”.

Esta hostilidade parece non
importarlle a Gerry Adams, líder
do Sinn Féin, que dixo que pre-
tende negociar co DUP unha saída
aos desexos dos norirlandeses.
“Estes resultados obrígannos a ne-
gociar, a buscar saídas a un confli-
to de maneira plural”, recoñeceu

Adams, logo de saber que o seu
partido medrou un 6 por cento nas
urnas (agora ten 24 escanos) e de-
berá asumir o liderato do bando
republicano no parlamento. O seu
lugartenente, o que fora ministro
autonómico Martin McGuinness,
foi máis aló e propuxo un goberno
de coalición presidido por Jeffrey
Donaldson (a cara máis amábel do

DUP) na que se integrasen os
principais partidos.

Mais un destas forzas, o Parti-
do Unionista do Ulster (UUP),
que dirixe David Trimble, xa se
negou a esta fórmula. Vítima da
súa indecisión, o que parecía cha-
mado a meter na canle democráti-
ca os unionistas menos dispostos
á paz, carece agora de fortaleza

para liderar o futuro do lealismo
no territorio. É por iso que Trim-
ble avoga por obviar estes resul-
tados e convocar novas eleccións.
Moitos altos cargos do seu parti-
do, influídos por Tony Blair, re-
claman a súa demisión, na procu-
ra dun novo rostro capaz de ache-
garse ao republicanismo e procu-
rar unha saída a un proceso de paz
entupido pola negativa do
unionismo a permitir que a comu-
nidade republicana se integre de-
finitivamente na súa vida política.
Mais a cidadanía percibe ás veces
casos contrarios, como o do ex al-
calde republicano de Belfast,
Alex Maskey, conseguiu acta de
deputado grazas a votos dos ba-
rrios unionistas.♦
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O Parlamento taiwanés aprobou a semana
pasada a lexislación reguladora dos re-
ferendos. A proposta gobernamental ía di-
rixida a definir os camiños para facer posí-
ble unha consulta sobre a independencia do
país. Sen embargo, os lexisladores, de
maioría opositora ao presidente Chen Shui-
bian, descartaron a convocatoria en temas
sensíbeis como “o cambio de bandeira na-
cional, do nome do país, do himno na-
cional e do territorio así como a soberanía”.
En Beijing, Zhang Mingqing, portavoz da
oficina de asuntos de Taiwán do Consello
de Ministros, advertía, novamente, contra o
perigoso rumbo impulsado polos indepen-
dentistas do Partido Democrático Progre-
sista (PDP), asegurando que non permane-
cerán “sentados de brazos cruzados”, e que
a China adoptará accións para impedir “a
toda costa” a independencia de Taiwán. 

Con todo, as restricións impostas á
normativa impulsada polo gabinete de
Chen ben poden satisfacer a China e ali-
viar os seus temores. De ser un proxecto
para contar cos medios legais para, chega-
do o caso, proclamar a independencia, a
consulta quedou reducida a un mecanis-
mo para afortalar a democracia favore-
cendo a participación cidadá na toma de
decisións sobre asuntos de grande impor-
tancia. Foi con ese cambio de orientación
que o texto acadou o apoio da maioría

opositora, inicialmente inclinada a rexei-
talo de plano. A pesar diso, o presidente
Chen advirte de que o texto aprobado au-
torízao a convocar referendos sobre asun-
tos relacionados coa seguridade nacional
en caso de que Taiwán
se sinta ameazado por
forzas exteriores.
Chen, que recente-
mente visitou os EE
UU, pensa en convo-
car unha consulta para
o próximo 20 de mar-
zo, coincidindo coa
data de celebración
das eleccións presi-
denciais nas que aspi-
ra a renovar o seu
mandato. 

Intentando quitarlles ferro ás propostas
de Chen, o vicepresidente do Consello pa-
ra os Asuntos da China continental, Chen
Ming-Tong, asegura que o aprobado en
nada afecta á política taiwanesa de cara a
Beijing. “Esta é unha reforma democráti-

ca, que aspira a estabelecer en Taiwán un-
ha democracia plena e non un acto para fo-
mentar a independencia”, asegura. Tratan-
do de reducir a alarma, este alto funciona-
rio facía pública unha enquisa do Centro

para a Investigación
de Eleccións da Uni-
versidade Nacional
Chengchi, segundo a
cal case o 80 % dos
cidadáns de Taiwán
aceptaban a idea de
manter o actual status
quo existente entre os
dous lados do Estrei-
to. A enquisa tamén
revelaba que soamen-
te un 7,4 % dos entre-
vistados apoiaba a

proposta chinesa de “un país, dous siste-
mas”, rexeitamento reforzado cun senti-
mento de percepción de hostilidade da
China cara a Taiwán que é valorado por un
69,4 % dos entrevistados.

Semellante estado na opinión pública,

a modificación lexislativa e a proximida-
de das eleccións presidenciais auguran
uns meses complicados na rexión. Chen
Shui-Bian, ante o acordo electoral dos
seus rivais, o Kuomintang e o Partido Po-
bo Primeiro, precisa radicalizar o seu dis-
curso a fin de gañar as adhesións que aín-
da conserva Lee Teng-Hui, ex presidente
que lle supera na vocación independentis-
ta. Os comicios de marzo serán decisivos
para o futuro da illa e das relacións coa
China. Cada vez máis nerviosos, en Bei-
jing, as autoridades meditan a súa reac-
ción, a sabendas de que a reiteración de
exercicios militares no pasado foi capita-
lizada polos seus rivais mais irredutíbeis. 

A guerra fría que aínda se vive nesta
parte do mundo pode arrefriarse aínda
máis se a China non atopa vías de disten-
sión que muden a imaxe que a súa actitu-
de provoca na sociedade taiwanesa. A li-
beralización do transporte aéreo e maríti-
mo entre os dous lados do estreito de Tai-
wán, prudente e gradual pero xeneroso,
abriría a esperanza dun cambio de rumbo
nunhas relacións bilaterais, sempre delica-
das, e nas que cómpre incidir para evitar
desesperacións de graves consecuencias.♦

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

(IGADI), www.igadi.org

Referendo en Taipei
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘Case o 80 por cento
dos taiwaneses aceptan

a idea de manter o actual
status quoexistente coa
China, segundo unha

enquisa”

Reparto de escanos no
Parlamento de Belfast

Partido Escanos

Unionista Democrático .......... 30 (20)
Unionista do Ulster ................ 27 (28)
Sinn Féin ................................. 24 (18)
Social Democrático Laborista 24 (18)

Entre paréntese, os resultados
das anteriores lexislativas.

O Sinn Féin, disposto a negociar co unionista Ian Paisley

O goberno británico négase
a restaurar a Asemblea de Irlanda do Norte

A.N.T.
Diferentes colectivos de apoio
a Cuba celebran en Santiago
unha manifestación en solida-
riedade coa illa caribeña o
vindeiro domingo, 14 de de-
cembro. Esta concentración
pretende denunciar o ambien-
te hostil contra a cidadanía

cubana. Os convocantes da
protesta critican o bloqueo
económico dos EE UU que xa
dura máis de 40 anos. “Esta
situación agravouse logo da
desaparición da URSS, coas
leis Torricelli e Helms-Bur-
ton, a adhesión da UE aos di-
tados de Washington e a feroz

campaña nos medios contra
Cuba”, explica o comunicado
da convocatoria.

Para os organizadores da
manifestación, vivimos tempos
de “feroz ofensiva” do impe-
rialismo, que interveu no Irak
ou en Afganistán e que preten-
de accións directas contra Irán,

Siria, Corea do Norte ou a pro-
pia Cuba. Neste ambiente in-
ternacional, destaca a presenza
destacada do goberno español,
algo que consideran os convo-
cantes unha agresión contra a
propia arela pacifista e antiim-
perialista da meirande parte da
cidadanía.♦

Manifestación en solidariedade con Cuba en Compostela

A vía pacifista do Sinn Féin, liderado por Gerry Adams, na imaxe, deu bo resultado nas urnas.



É cun gran sentimento de indig-
nación, mais sen sorpresa, como
cabe responder ás cínicas, abo-
minábeis declaracións de José
María Aznar (do 30-11-2003)
cando, cun absoluto desprezo ca-
ra á vida, verdade e intelixencia
dos cidadáns que o sufrimos, de-
clara que as sete espías españolas
falecidas no Irak foron inmoladas
en defensa das “nosas liberda-
des”. Non, sr. Aznar, a brutal di-
tadura de Sadam Husein só susci-
tou a feroz resisténcia dunha po-
boación “antiamericana” e anti-
ocidental despois dun imoral e
ilícito bloqueo e da invasión do
seu país. Verificouse que a supos-
ta ameaza das “armas de destru-
ción masiva” fora tan só un bur-
do pretexto para someter unha
exhausta aldea, como dixo
Rumsfeld, rica en petróleo. A es-
te primeiro intento seguiu o me-
galómano plano de Paul Wolfo-
witz de mudar o réxime político
do país (resolución do Consello
de Seguranza da ONU de 8 de
novembro do 2002) para, grazas
a unha “democrática” imposición
militar, inxerir un troco suposta-
mente favorábel para todo o
Oriente Medio. Non, sr. Aznar,
sabe vd. que mente, nin Sadam
nin o Irak supuñan un perigo ar-
mamentístico ou terrorista para
os EE UU nin moito menos para
España antes de que o seu gober-
no convertese este país nun ridí-
culo satélite dos EE UU. Recomendémoslles
aos que non están convencidos do anterior, o
demoledor artigo de Thomas Powers (New
York Review of Books, 4-12-1993) no que se
di: “A xustificación da guerra por parte da
Administración non só estaba viciada ou era
imperfecta e trabucada en case todos os seus
detalles senón tamén que estaba totalmente
errada na súa esencia. Non existía un perigo
inminente, e non só iso, non existía un peri-
go distante.”

Tanto o señor Aznar como a sua ministra
de Relacións Exteriores (a lamentábel Ana de
Palacio) sinalan reiteradamente que os mem-
bros do Consello de Seguranza (18 de outubro
do 2003) refrendaron ex post factoa interven-
ción e ocupación estadounidense do Irak por
aquel país e os seus acólitos. Dúas razóns pe-
recen intervir neste xiro en redondo. A primei-
ra é que, como sinalaba Roy Bauman (ex pre-
sidente de “Médicos sen Fronteiras”), a implí-
cita mais verdadeira razón desa decisión é evi-
tar: “unha confrontación directa e duradoira
coa potencia americana”. Non é este o lugar
para discutir o profundo e transcendental tema
da emerxencia dunha nova clase burguesa glo-
bal e mundial mais semella xusto supor que os
seus intereses entrelazados lle facilitan ao he-
gemono exercicio dunha especie de poder de
“chantaxe” que obriga os gobernos doutras
burguesías a adoptar unha actitude de compra-
cente seguidismo. A esta razón, de tipo estru-
tural, debemos engadir a xa vella observación
de Stephen Roach (Fortune, 25-11-2002) de
que unha guerra “limpa” podería facer descer
o prezo do “cru” e provocar: “a esperada, ime-
diata e rápida recuperación da economía mun-
dial” aqueixada desde os anos 70 dunha baixa
taxa de crecemento. 

Como sinala Fortune, os iraquís pro-esta-
dounidenses, Farid Abalfahti, Fahil Chalabi ou
Zaab Sethna, repetían incesantemente as enor-
mes vantaxes dunha invasión para a nosa se-
guranza, o entusiasmo democrático con que as
multitudes acollerían os seuss libertadores e a
rápida recuperación da nosa artrítica global
economia. Un ano mais tarde o noso ignaro e
reiterativo xefe de goberno segue obsequián-
donos cos mesmos tópicos. Tamén, sr. Aznar, o

réxime de Vichy cualificaba os resistentes de
“terroristas”. O desfase dos “nosos” dirixentes
fica manifesto cando no mesmo exemplar de
Fortune podemos ler a advertencia de Ellen
Laipson cando sinalaba que unha vitoria mili-
tar dos EE UU podería dar lugar a “desagradá-
beis sorpresas” xa que dela podería xurdir: “un
anti-americanismo e anti-ocidentalismo e non
sería nada fácil instalar un réxime pacífico e
pro-ocidental.”. O mesmo xornalista e perito
que asinaba aquel artigo (Bill Powell) afirma-
ba que, tras o fin de Sa-
dam e a vitoria, todo po-
dería converterse nunha
derrota na que: “as tro-
pas de ocupación ameri-
canas se tornarían en fá-
ciles brancos para os te-
rroristas islámicos (co-
mo acontecera no Líba-
no)”).

Non pretendemos
instar a que José María
Aznar regrese a unha
actitude idealista ou
moralizante no conflito do Irak, mais si de-
beriamos solicitar que faga, en pro dun inte-
rese nacional sabiamente considerado, un pe-
queño e frío cálculo dos custos-beneficios do
labirinto en que nos mergullou. Semella cada
vez máis evidente que o imperialismo “ame-
ricano” pode estar a atinxir a fronteira desa
“sobredimensión, sobre-extensión ou “overs-
tretching”, ese exceso do que nos falan, xa
hai longo tempo, os que mencionan as tenta-
cións dun superpoder. Mesmo se aceptáse-
mos parcialmente os risíbeis e mesmerizan-
tes engados de Jeb Bush: Non sería conve-
niente para os mesmos EE UU non conver-
ternos nunha submisa compaña neste dubi-
doso e escabroso camiño? A excesiva exten-
sión da “orde liberal de mercado” (véxase
Philip Bobbitt: The shield of Achilles; Knopf,
Nova York, 2002) pode ser contraproducen-
te, non só para os pequenos satélites inte-
grantes do novo sistema senón tamén para os
seus “indiscutíbeis paladíns”. É moi posíbel
que todo isto non sexa do agrado do sr. Az-
nar posto que, seguindo o belicista Bobbitt, é

consciente de que neste mundo
emerxente o “estado mercado” está
como Balakrishnan di (New Left
Review. Sept-Oct 2003) rexido por
“unha serie de clubes moi exclusi-
vos, nos que as hierarquías se con-
ceden seguindo estritamente o pro-
tocolo que outorgan as influencias
militares e financeiras”. É claro que
a família do sr. Aznar ten como ob-
xectivo prioritario acceder a estes
clubes.

A ineptitude e a mendacidade do
noso político internacional encontran
un correlato perfecto nas vacuas e re-
tóricas declaracións do sr. Aznar so-
bre a democracia (goberno represen-
tativo) e a Constitución. Semella ob-
vio, como sinala Balakrishnan, que
este modo de gobernar poderase con-
verter nun instrumento  formal no
que uns plebiscitos mediáticos logra-
rán obter o consenso dunhas maiorí-
as crecentemente mediatizadas. Os
modernos estados seguen de feito
esas estratexias de “información per-
suasiva”, de corte para-feixista. Co-
mo tantos outros, o noso goberno po-
dería, se non nos opomos a iso, adop-
tar unha nova forma de gobernación
coherente cunha “adaptación consti-
tucional” a este novo, universal siste-
ma.

Os altermundialistas, (como o
que isto escribe) tratan, a través das
suas traxectorias, as súas loitas, as
súas reflexións etc., de prefigurar
unha nova orde social que sobarde
a, hoxe triunfante, “orde neolibe-

ral”. A nosa aspiración é a de suplantar esta
orde triunfante baseada na desigualdade, a
explotación, o dominio e a exclusión. Esta
“orde” que hoxe nos atenaza é a “orde cons-
titutiva”, do que Bobbitt fala, unha “orde” do
se afirma, con repugnante impavidez, que a
“educación pública desaparecerá, a desigual-
dade e o crime atinxirán proporcións brasi-
leiras e as liberdades deberán retrotraerse an-
te recursos policiais antiterroristas. Esta
ameaza das liberdades civís foi sinalada re-

centemente (New York
Review of Books, 6-11-
2003) por Ronald
Dworkin, o eminente
profesor estadouniden-
se de Lexislación, Filo-
sofia e Xurisprudencia.
No seu luminoso artigo
sinala Dworkin a rápida
erosión dos dereitos ci-
vis nos EE UU e dos
numerosos perigos que
para os dereitos funda-
mentais supón a deriva

do aparello do estado cara a unha situación
na que as peticións de “seguranza en tempos
de guerra” e de “segredo e impunidade que
exclúe intervencións xurídicas” cadran coa
sempiterna argumentación de “os Estados
policíacos” que erosiona “o máis fundamen-
tal de todos os principios morais; o dunha
humanidade compartida”.

Como Dworkin, debemos conminar os no-
sos cidadáns a que vixilen máis o poder e a non
deixarnos dominar polo medo, tan favorábel
para a opresión, lembrando o que nos din G.
Dumenil e D. Levy (Economie Marxisme et
Capitalisme, A Decouverte, Parides 2003): “ O
que condenará o neoliberalismo está inscrito
na sua propia natureza: unha transformación
estreitamente vinculada ao interese dunha mi-
noría que impulsa a economía cara a un crece-
mento lento, excesos de especulación e inesta-
bilidade financeira (sen que mencionemos a
destrución do medio ambiente)”.♦

XOSÉ FERNANDO PÉREZ OIA é economista.
Traballou para as Nacións Unidas en Xenebra.
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espiados
G. LUCA DE TENA

Cando a un país
ocupante lle matan
os espías é porque o

nivel básico de
información sobre o país
ocupado está errado. Vinte
quendas de réplica non
bastarían a Aznar para ne-
gar o que se ven aos ollos:
os sete espías mortos por
metralla buscaban
información sobre as
circunstancias da morte do
seu xefe, un tempo antes
en Bagdad, e morreron
por decisión dos seus
propios confidentes.

A relación evidente dos
dous feitos obriga a
concluír que o dominio da
información é dos outros.
O Mestre Sun resume os
consellos sobre espías na
súa Arte da Guerra, un tex-
to que vai cumprir 2.500
anos, na seguinte máxima:
“Sempre que vaias atacar
e combater debes coñecer
antes os talentos dos servi-
dores do inimigo”. Sun
Tzu engade outro
razoamento que de puro
obvio ten algo de cómico:
“Calquera asunto esixe co-
ñecemento previo”.

Na precisión obxectiva
da matanza así como na
conseguinte profanación
dos cadáveres tamén se po-
de ler a mesma mensaxe,
non menos clara por moito
que se queira denostar
coma terrorismo: son
outros os que deciden
cando un axente de
información está queimado. 

Thomas Powers, autor
de Guerras da Espionaxe:
a historia secreta de Norte-
américa dende Hitler a Al
Queda reflexiona nun arti-
go de hai días sobre o moi-
to que depende a política
exterior de Washington da
información da CIA. Un
sistema de espionaxe que
minte con demasiada
impunidade a prol dos
intereses da fabricación de
armas e da fracción máis
reaccionaria do Congreso.
A democracia toma
decisións transcendentes
sobre información reserva-
da que nin é certa nin está
sometida a control
democrático como pasou
co famoso arsenal satánico
de Hussein ou no atentado
do Golfo de Tonquín, que
lanzou a escalada da
guerra do Vietnam.

De crer a Powers, ao
goberno de Bush non lle
cabe dúbida de ningunha
clase sobre a mentira bási-
ca que serve de alicerce a
guerra contra Iraq e por
iso delega a función da in-
formación nun aliado
menor. Seguindo a Powers
e a Sun Tzu, quen domina
a información decide
cando un confidente (ou
un pagador de
confidencias, para o caso)
está queimado.♦♦

Aznar e a trama iraquí
XOSÉ FERNANDO PÉREZ OIA

‘O s modernos estados
seguen estratexias de

‘información persuasiva’,
de corte para-feixista,
para lograren vitorias

nos plebiscitos mediáticos”

A revista norteamericana Fortune publicou, no número do 2 de decembro de 2002, o
artigo de Bill Powell reseñado en portada con este título: Despois de Saddam, se todo
vai ben, o petróleo correrá e a economía mundial prosperará. Se non, coidado.
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CÉSAR LORENZO GIL
Un dos nosos lectores máis bo-
real recomendounos reabrir es-
ta sección algo esquecida co no-
me do ferrolán Nacho Novo.
Loxicamente, xa sabiamos do
bo papel que está a desenvolver
este dianteiro no Dundee FC da
Premier escocesa mais o que
nos decidiu a contar con el pa-
ra o combinado galego é a ma-
durez mostrada durante esta
tempada e a anterior, acadando
un gran nivel e as olladas do
poderoso Rangers de Glasgow.

Ignacio Gómez Novo é un deses
xogadores nados para xogar, inca-
paces de soportar a presión da su-
plencia ou o acomodo doutro traba-
llo que os libre dos campos de her-
ba rara, as duchas de agua fría e as
mazaduras dos cóbados dos defen-
sas. A súa peripecia vital marca un
camiño totalmente oposto, un sacri-
ficio a prol da súa vocación alí onde
lle pagasen para mostrar a súa valía.

Novo non tivo sorte en Ferrol.
Os técnicos do Rácing decidiron
que non era suficientemente bo
como para xogar no primeiro
equipo e abríronlle as portas cara
á emigración. Co fútbol galego
semiprofesional en crise profun-
da, Novo non encontrou escadra
onde xogar como dianteiro en
Galiza e acabou nun equipo pe-
queno pero “con bos contactos”,
o Huesca, no verán do 2000.

Alí foi observado polos moi-

tos olleiros escoceses que introdu-
ciu en España o ex barcelonista
Steve Archibald e asinou un con-
trato por un combinado que case
ninguén coñecía entre os seus
amigos de Ferrolterra, o Raith Ro-
vers. Animado polo exemplo do
seu compatriota David Fernández
e agarimado sempre pola directi-
va, Nacho Novo puido medrar co-
mo futbolista e alcanzar un nivel

futbolístico
atinado para
dar o salto á
primeira ca-
tegoría.

Un ano
despois de aterrar en Edimburgo,
asinou novo contrato co Dundee
Football Club, un dos equipos da
cidade do mesmo nome, a terceira
máis importante de Escocia. Novo
(Noufo, din algúns xornalistas fa-
lando del) chegou antes do outono
do 2002 como grande esperanza
dun equipo ansioso por obter éxi-
tos rapidamente.

Non defraudou o galego. Na
súa primeira campaña, na que xo-
gou moitas veces de extremo de-
reito, alcanzou a cifra de sete go-
les en 36 partidos e entrou por de-
reito nas carteiras dos olleiros dos
dous grandes: Celtics e Rangers.

Mais aos seus 24 anos, este
explosivo dianteiro que destaca
pola súa velocidade, aceleración
e agresividade na puxa cos de-
fensas rivais, aínda precisa máis
partidos para coñecer en profun-
didade a liga escocesa. Entre os
fans do Dundee xa gañou fama
de líder e moitos seareiros asu-
men a súa pronta marcha coma
un orgullo. “Teremos outro de
Dundee en Glasgow”, di un afec-
cionado nun foro non oficial do
equipo, en referencia á suposta
oferta que o Rangers xa fixo para
contar con el o verán próximo.♦
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Os mixiricas
MANUEL PAMPÍN

Hai poucos anos, o máis
profesional dos
futbolistas gregos traba-

llaba nalgún pesqueiro case
toda a xornada, e xa de noite,
rendido e esgotado, tiña folgos
para ir adestrar. Tamén había
estudantes, carniceiros, dentis-
tas e profesores de instituto.
Mentres, os rusos alternaban
labores militares, policiais e
mesmo de espionaxe –algún
internacional chegou a
traballar para o KGB– co fút-
bol, xa que moitos clubes eran
precisamente representantes
das forzas de seguridade.

Na actualidade, nin uns nin
outros pintan nada, pero xa sa-
íron os choromicas españois
falando de que o grupo da Eu-
rocopa é moi complicado, que
as seleccións son moi duras,
que teñen que desprazarse a
Faro, Porto e Lisboa… os laios
de sempre duns caprichosos,
privilexiados e excesivamente
pagos, que conducen un Pors-
che ou un Ferrari e cabréanse
cos xornalistas cando lles fan
unha pregunta incómoda ou os
critican.

Xa están estes nobres
tremendo diante dun posíbel no-
vo ridículo internacional fronte
aos plebeios? Poñen a venda
antes da ferida? se tocasen en
sorte Liechtestein, San Marino
ou as Illas Feroe tamén dirían
que son grandes potencias e a
clasificación difícil… 

Non valen as
lamentacións; todo iso son
escusas de mal pagador.
España ten que gañarlles a
Grecia e a Rusia cos ollos
pechos. Os portugueses xa
son outra historia. 

Pero igual son conscientes
da realidade. Ao mellor
véndennos moito fume e non
é para tanto. Porque pode que
Raúl non sexa tan galáctico
como a prensa madrileña suxi-
re, ou Valerón ten tanta fanta-
sía como fraxilidade na
cabeza; algo así coma o boxe-
ador de extraordinaria
esgrima, pero puños de cristal.

Lévoo dicindo desde hai
moitos anos: a liga española é
unha cousa e a selección espa-
ñola outra distinta. O nivel do
campionato dáno os estranxei-
ros. Antes eran Cruyff,
Kempes, Stielike,
Maradona… logo foron
Romário, Laudrup, Redondo,
Rivaldo, Stoichkov,
Zamorano… e ultimamente
Makaay, Ronaldo, Beckham,
Aimar, Zidane, Ronaldinho,
Nihat e compañía. Aí está a
pequena gran diferenza.

Por iso me fan graza os
grandes titulares da prensa
cando se achega algunha
competición importante, e so-
bre todo Ase Marca fan alar-
de dun optimismo patriótico
desmedido; logo pasa o que
pasa, e os feitos demostran un
día si e outro tamén que Espa-
ña ten unha selección
acomodada e mediocre.

Os “valentes” españois xa
están entoando unha saeta;
prefiro o fado, pero como
agardo alegrías dos anfitrións
o vindeiro verán, quédome
con aquilo de “Ai Portugal
porque che quero tanto…!”♦

A  ‘ P R E S E L E C C I Ó N ’  G A L E G AA  ‘ P R E S E L E C C I Ó N ’  G A L E G A

consegue brillar na liga escocesa no modesto Dundee FC

O goleador que non quixo o Racing 
Nacho Novo

Nacho Novo adaptouse de contado ao duro fútbol escocés.

Nome:
Ignacio Gómez Novo.

Lugar e data de nacemento: 
Ferrol , 26 de marzo de 1979.

Equipo:
Dundee FC

País:
Escocia.

Posto:
Dianteiro Centro, estremo
dereito.

Equipos anteriores:
Huesca e Raith Rovers (Esc.)

FICHA



A memoria
de Osorio Tafall
No Pazo de Mugartegui de Pontevedra está
aberta unha exposición na que se recolle a
memoria máis próxima do que fora alcalde
da cidade en tempos da República. A mos-
tra está composta de documentos e obxec-
tos que proceden da casa familiar de Bibia-
no Osorio Tafall e que foron coidados pola
súa muller, Josefina Arruti, finada recente-
mente na cidade, cando o alcalde marchou
para o exilio. Fotos da época, retratos co-
mo alcalde, exemplares da súa biblioteca,
instrumentos de laboratorio ou orixinais
de traballos científicos compoñen esta
mostra que pecha o ano do centenario.♦

O F. Mantecón
con 450 deseños
Máis de 450 traballos presentáronse ao II
Concurso Internacional de Deseño de Carte-
lismo Publicitario Francisco Mantecón do
que resultou gañador o madrileño José Ma-
nuel Puga Molina. O certame, convocado por
Bodegas Terras Gauda, está dotado con 6.000
euros e o xurado estaba composto por  Javier
Mariscal, o presidente de Terras Gauda, Xosé
Mª Fonseca Moretón, Siro López, Enrique
Costas, Pilar Barreiro, Paulino Novo e Mo-
desto Martínez Vázquez-Prada, o deseñador
que gañou a primeira edición do certame.♦

Leopoldo Nóvoa
en Madrid
Do 9 de decembro ao 11 de xaneiro perma-
necerá aberta no Círculo de Belas Artes de
Madrid a exposición “De cinzas e luz” que
recolle arredor de medio cento de obras de
gran formato do artista Leopoldo Nóvoa.
Para a ocasión, a Revista Minervada enti-
dade inclúe no último número un texto de
Juan Carlos Onetti no que o escritor con-
ta a súa relación co artista ao que chama-
ban “el gallego” a cabalo entre Montevi-
deo e París. Leopoldo Nóvoa vive actual-
mente entre París e a súa casa de Armen-
teira, próxima a súa Pontevedra natal.♦

vecíñase tempo para reflexións e
o debate. Dos días 4 ao 7 celé-
brase en Narón o Congreso da
Memoria sobre a represión fran-
quista, o día 6 en Lalín as Redes

Escarlata convocan unha xornada de debate
co título “Participación Política” na Casa da
Xuventude  e para os días 13 e 14 a Plata-
forma contra a Burla Negra está a ultimar a
organización do Foro Negro da Cultura. De
alternativas se trata e, por iso, os responsá-

beis da Sala Nasa e Galán demandan un
maior compromiso económico por parte das
administracións públicas para que eles podan
desenvolver os seus programas, en especial o
próximo Festival Alternativa 2004. Tamén
cun carácter especial con respecto ao que
impera nos circuítos oficiais do cine cele-
brase Cineuropa 2004 que este ano premiou
a película de Lars von Trier Dogville e reco-
ñeceu tamén  As invasións bárbaras na sec-
ción chamada “panorama internacional”.♦

A

N
º 

1.
10

7
D

o 
4 

ao
 1

0 
de

 d
ec

em
br

o
de

 2
00

3
A

no
 X

X
V

I

BÓVEDA
SEMPRE

Bibiano Osorio Tafall.
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Rematou o congreso A Galiza
de Bóveda desenvolvido en
Pontevedra nesta fin de novem-
bro de 2003 e que contou cos
apoios do Concello de Ponteve-
dra e a Fundación Alexandre
Bóveda como entidades pro-
motoras, e a Universidade de
Vigo, a Asociación Sócio-Peda-
góxica Galega e a Asociación
Galega de Historiadores, como
entidades organizadoras. 

Desde declaracións de Ra-
món Villares, responsábel da
conferencia inaugural, Bóveda
defínese como unha figura in-
cómoda do galeguismo, que
non pode ser atrapado polo
pensamento oficial actual,
afirmación que se vai confir-
mar ao longo das sesións. Des-
pois de ser tratada a vida de
Bóveda, por Francisco Carba-
llo e por Alfonso Álvarez Các-
camo, sentiuse a necesidade
dunha nova biografía desde
unha óptica máis actual e que
recolla todas as contribucións
anteriores. Especialmente aco-
llida polo público foi a mesa
redonda coa presencia de Ave-
lino Pousa Antelo, Mariví Vi-
llaverde, Isaac Díaz Pardo e
Gonzalo Adrio Barreiro, dos
tempos de Bóveda. Adrio era
un rapaciño que viviu a ilexiti-
midade dun xuízo e a crimina-
lidade do fiscal. A sesión do
primeiro día remataba coa pre-

sentación dos estudios máis
actuais sobre o tema: (Re)co-
ñecermos a Bóvedamonográ-
fico do Terra e tempo, os arti-
gos xornalísticos de Alexandre
Bóveda en A Nosa Terra, com-
pilados por E. Gutiérrez (Ed.
Laiovento) e A asemblea de
concellos de Galiza Pro-Esta-
tuto da Fundación Alexandre
Bóveda.

O Contexto histórico da
República foi presentado por
Carlos Velasco, que se centrou
en Galiza; Xavier Castro, que
compuxo unha biografía so-
cial, e X. Enrique Acuña que se
responsabilizou da acción polí-
tica e sindical en Pontevedra.
Baldomero Cores Trasmonte
analizou o estatuto do 36. Noa
Bergantinhos fixo unha análise
da cuestión da muller no na-
cionalismo galego que deu lu-
gar a un interesante debate.
Bernardo Máiz, Aurora Marco
e Manuela Santalla ocupáronse
da represión en Galiza, Ponte-
vedra e do caso Bóveda, res-
pectivamente. Co tema da re-
cuperación da memoria rema-
taba o día 28: Bieito Alonso
analizou o papel do exilio,
Uxío-Breogán Diéguez a pre-
sencia de Bóveda no interior e
no exilio e Marga Romero a re-
cuperación de Bóveda a través
da literatura.    

O derradeiro día a cuestión

relixiosa en Bóveda foi presen-
tada polas emotivas interven-
cións de Engracia Vidal que
mostrou o seu perfil relixioso,
contextualizado na época, e por
A. Torres Queiruga que analizou
desde o cristianismo o proceso
de paixón e morte de Alexandre

Bóveda. Non podía faltar no
marco deste congreso a relación
entre Bóveda e Galeuzca que
presentou dun xeito especial-
mente clarificador Xosé Este-
vez, sen esquecer a súa condi-
ción de galego que vive en Eus-
kalerria. Tamén era necesaria

unha análise do pensamento
económico de Bóveda que reali-
zou X. Manuel Beiras, mostran-
do a actualidade, modernidade e
necesaria vixencia do proxecto
que Bóveda concibiu, en con-
creto a creación dun Banco Pú-
blico Galego.♦
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congreso BÓVEDA

Reclaman o recoñecemento oficial
para Alexandre Bóveda

A celebración do centenario de Alexandre
Bóveda e, como actividade central, o
Congreso adicado ao estudio e recupera-
ción da súa figura exemplar, forma parte
dunha xeira iniciada en Pontevedra no ano
1999, un ciclo político que ten un dos seus
eixos vertebradores na recuperación histó-
rica, entendida como fundamento da
construción da identidade colectiva (...).

Porque temos a certeza de que a me-
moria é o maior patrimonio, a máis valio-
sa herdanza que recibimos. O exercicio
limpo, sereo e recto da memoria é a nosa
primeira tarefa, a principal causa que nos
compromete como representantes públi-
cos. Nunca a posterguemos, nunca a adie-
mos pola urxencia doutras causas máis
cómodas ou máis rendíbeis (...). Naquel
ano 1999 iniciouse unha andaina que tivo
precisamente a primeira e fundamental
expresión no nomeamento de Alexandre
Bóveda como fillo adoptivo, na concesión
da Medalla de Ouro e na conmemoración
institucional do Día da Galiza Mártir. 

Un recoñecimento a Alexandre Bóve-
da que se sustenta nunha dupla dimensión

da súa figura irrepetíbel: dunha parte a
denuncia da súa morte alevosa, cruel, in-
humana, afrontada coa dignidade e a va-
lentía de quen cría firmemente nas súas
ideas e non estaba disposto a renunciar a
elas. (...) Doutra banda, Bóveda como re-
presentación da esperanza, dos proxectos,
da ilusión dunha Galiza moza, animosa,
capaz de afrontar as maiores empresas e
de facer realidade as máis difíciles arelas.
Por iso hoxe constitue unha presenza ne-
cesaria, en expresión exacta de Xosé Ma-
ría Alvarez Cáccamo, “para os desta ban-
da da ética, os que nunca levaremos as
costas eslombadas polo peso da culpa, os
herdeiros do seu pensamento, os admira-
dores da norma humana e do rumbo en-
teiro de Alexandre Bóveda” (...)

Queremos cultivar e ver florecer
aquel sangue convertido en semente.
Gardamos viva e limpa a memoria dos
militantes demócratas e republicanos de
todas as opcións políticas; dos obreiros,
campesiños, comerciantes, empregados,
mestres que morreron impunemente nas
cunetas, nos camiños e nas rías de Gali-

za. Homes e mulleres cuxos nomes que-
remos recuperar e pronunciar con orgu-
llo. Recoñecemento e homenaxe aos en-
carcerados, aos desterrados, aos expul-
sados dos seus cargos e postos de traba-
llo; ás familias que foron vítimas do si-
lenciamento, da persecución e da aldra-
xe, que tiveron que engadir ao drama da
perda dos seus seres queridos a dor per-
manente da memoria oculta baixo unha
inxusta lousa de silencio oficial.

Sabemos que o exercicio da memoria
molesta, incomoda, é causa de conflito.
Mais é unha actitude, un sentimento nece-
sario para sentírmonos dignos, para po-
dermos mirar aos nosos fillos, aos nosos
irmáns coa mirada limpa, cos ollos bri-
llantes de bágoas e de orgullo coa que nos
miran Pilar Bóveda e Mariví Villaverde. 

Por iso sentimos a obriga de seguir
promovendo encontros coma este Con-
greso Bóveda, impulsando iniciativas
de reivindicación permanente e teimosa
da lembranza, unha tarefa que se abre
paso superando tabús e medos de épo-
cas aínda ben recentes; sobrepasando

atrancos e dificultades que se poñen
desde ámbitos institucionais, académi-
cos e mediáticos. 

É o mesmo motivo polo que sauda-
mos e compartimos iniciativas como o
Congreso da Memoria promovido en
Narón pola Asociación Memoria Histó-
rica Democrática, a primeira vez que se
encara un proxecto de estudio da repre-
sión e da recuperación da memoria des-
de unha perspectiva plural e que abran-
gue o conxunto da Galiza.Nesta mesma
laboura insérese a proposta xa anuncia-
da polo Alcalde de Pontevedra de erguer
un Monumento á Memoria na beira do
río Lérez, como testemuño permanente
da brutalidade do terror xenocida, como
recordo imborrábel do sacrificio de
tantas vidas xenerosas e íntegras, como
símbolo dunha exemplaridade que ha de
pervivir como unha chama acesa ata o
final dos tempos (...)♦

Resumo do discurso de LUÍS BARÁ,
Concelleiro de Cultura de Pontevedra,

na clausura do congreso A Galiza de Bóveda

Memoria, liberdade e futuro
LUIS BARÁ

MARGA ROMERO
Malia a importancia da figura de Alexandre Bóveda o congreso
celebrado en Pontevedra do 27 ao 29 de novembro foi o primeiro
que se dedicou monograficamente ao estudo da súa vida e obra e
ponlle o ramo á celebración do centenario do nacimento. Un con-
greso que suporá un significado especial cara aos estudos vindei-
ros polas achegas dos relatorios presentados que serán publicados.

O congreso de Pontevedra púxolle o ramo ao ano do centenario.
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Nese documento final destácase
a importancia da recuperación da
memoria e o apoio a todas as ini-
ciativas, nomeadamente o Con-

greso da Memoria sobre a Repre-
sión Franquista en Galiza, que se
ha celebrar a próxima fin de se-
mana en Narón, e ao acto que ti-

vo lugar o día 1 de decembro no
Parlamento Español en homena-
xe ás vítimas do golpe de estado
e da ditadura franquista, no que a
Fundación Alexandre Bóveda ta-
mén estivo representada. 

Finalmente, mostrouse a es-
peranza de que as iniciativas de-
senvolvidas ao longo deste ano
polo concello de Pontevedra, a
Fundación Alexandre Bóveda e
outras entidades e organismos,
contribúan a que as institucións
representativas da cidadanía ga-

lega (Parlamento e Xunta de Ga-
liza) asuman e executen medidas
concretas que se reclamando des-
de hai tempo, o recoñecemento
oficial da figura de Alexandre
Bóveda e a difusión, polos me-
dios máis asequíbeis ao grande
público, do seu legado ideolóxi-
co fundamental. Reclamouse, ta-
mén, o impulso ao artellamento
dun centro, sobre a base da Fun-
dación Alexandre Bóveda,  que
actúe como centro de investiga-
ción e difusión do seu legado.♦

Un centro podería custodiar o seu legado

Literatura e
compromiso
MARTA DACOSTA

Non acredito na arte pola
arte. Desde sempre con-
sidero e defendo que a

arte debe estar intimamente
relacionada e comprometida co
mundo en que nace. Entre as
súas funcións teño para min que
a interpretación da realidade e o
compromiso coa sociedade á
que se dirixe é fundamental,
pois é nin máis nin menos que a
esencia mesma da
comunicación. Mesmo cando
elaboramos literatura escapista,
estamos a adoptar unha postura
concreta no mundo, a da
negación.

Valoro inmensamente a
literatura comprometida, pola
súa carga comunicativa e, espe-
cialmente, pola súa dificultade.
Se é un misterio como a través
da palabra podemos facer vibrar
almas e estómagos, como pode-
mos condensar nun conxunto de
sons a esencia mesma dos senti-
mentos, máis inexplicábel é po-
der conseguir conmover unha
muller, un home, un pobo, e
suscitar neles a necesidade de
pensar, de  preguntar, de reaxir.
O compromiso en literatura é
unha das ferramentas máis difí-
ciles de utilizar, pois entre a
literatura e o panfleto pode
haber só un paso.

O momento que estamos a
vivir demostra até que punto o
compromiso é necesario e tamén
a extraordinaria recepción entre
unha sociedade necesitada de
palabras de alento, de solidarie-
dade, de tomar emprestada a ex-
presións dos sentimentos que ta-
mén son seus. Vivimos un
tempo neboento en que se
meden as palabras, calcúlanse as
mensaxes, considéranse as con-
secuencias, pois estamos someti-
dos a unha interpretación mediá-
tica disposta a levarnos ao pare-
dón da crítica estabelecida, un
momento histórico en que a
liberdade de expresión xa non
significa o mesmo e as
ferramentas do sistema para im-
pornos unha determinada
realidade están a pleno
funcionamento. Son as horas do
eufemismo e da revisión da lin-
guaxe, o diccionario perdeu o
seu valor.

Por iso nesta néboa determi-
nadas empresas culturais son os
fachos que nos abren o camiño,
ese camiño que vén do pasado,
que nos trae a memoria,
elemento fundamental  para
costruírmos o futuro. A recupe-
ración da memoria foi o tema
fundamental do Galeusca, un
encontro contra a guerra; a me-
moria das catástrofes inmediatas
está en Salitre, a obra de teatro
de Volta e Dálle, ou en Sempre-
mar, a homenaxe que a
Plataforma contra a Burla Negra
realiza ás xentes da cultura. 

Na memoria levaremos a
Martí e Pol, poeta do seu país e
do seu tempo. E na memoria le-
vamos a Bóveda, sempre, e exer-
ceremos o noso dereito a
reclamar que se revise o xuízo
ao que foi sometido, que se
restaure a súa memoria.♦

congreso BÓVEDA

M.R.
En representación das entidades promotoras e organizado-
ras do Congreso na sesión de clausura deuse lectura ás con-
clusións do mesmo nas que se insiste no recoñecemento do
legado político herdado de Bóveda: democracia republica-
na, pluralismo, nacionalismo, dereito de autogoberno, in-
ternacionalismo solidario, dereito de autodeterminación,
defensa do pacto federal ou confederal ou defensa das po-
tencialidades da Terra e dun desenvolvemento auto-centrado. 

MARGA ROMERO
Fardel da memoria gardado  por
Amalia, ritual de amor a pousar
as mans nas cartas, soños e pro-
xectos de futuro. Papeis de Ale-
xandre herdanza da construcción
da familia, do país, tronzada. Car-
teira legada á Sempre Galiza de
Bóveda, descuberta. E coma sem-
pre estiveron elas: Pilar Bóveda,
irmá de Alexandre, Amalia Bóve-
da, filla póstuma e Mariví Villa-
verde, exiliada e restauradora da
verdade. Elas, memoria, compro-
miso e ética, simbolizaron o máis
emotivo do congreso. As flores
para Pilar, para Amalia e para
Mariví, entregadas polo Alcalde
de Pontevedra, polo Concelleiro
de Cultura e pola organización do
Congreso foron a gratitude e o re-
coñecemento da razón e da sabe-
doría. Papeis que nos devolveron
a Alexandre na voz dos poetas,
desde silencio e compromiso, non
era posíbel outro remate: no Tea-
tro Principal dábase lectura ao
primeiro poema publicado nun li-

bro en Galiza, de Salvador García
Bodaño. Bernardino Graña e Ma-
nuel María iniciaron a conexión
co público nesa convocatoria fei-
ta por Alexandre. E seguiron po-
mas pensados para a ocasión de:

Adolfo Caamaño, Ana Romaní,
Antía Otero, Cesáreo Sánchez,
Darío X. Cabana, Emma Cou-
ceiro, Kiko Neves, Lucia Novás,
Luisa Villalta, M. X. Queizán,
Marica Campo, Marta da Costa,

Fernán-Vello, Pilar Pallarés, Vi-
tor Vaqueiro, X. Mª. Álvarez
Cáccamo, Vázquez Pintor, Xur-
xo Souto e Yolanda Castaño.
Momento de triste maxia foi a
lectura do poema que Xela Arias
dedicara a Rosalía, recoñece-
mento á poeta e amiga que xa
forma parte do futuro e que le-
vou con ela coma tantos segre-
dos un poema para Alexandre. E
logo Xosé Luís Bóveda, entrega-
do na tarefa de restaurar a casa
común, arrombada por alleos e
alleiros, abre a carteira de Ale-
xandre, remexe nos papeis, e le
unha carta de Armando H. Ro-
dríguez, amigo vivo, logo, un so-
neto recente de Fernández Abe-
lla e, finalmente, un poema de
1928, autoría dun home namora-
do que tamén quixo facer poesía,
o Alexandre Bóveda que soñou
compartir vida e país cunha mo-
za. A actuación musical da Mai-
te Dono foi o ponto final dunha
xornada de tres días a favor do
progreso e da liberdade.♦

Os papeis de Alexandre

Susana Trigo presentou o recital poético.



Título: Morgún / Crónica de Ofiusa.
Autores: Suso de Toro / Francisco Vázquez 
Chantada.
Edita: Xerais / Sotelo Blanco.

Houbo un tempo que fixo his-
toria, mais ao que a Historia
non dá moito creto. O tempo
das lendas, ao que o racionalis-
mo case sempre desprezou.
Tempo que, porén, pervive
agochado no espírito humano,
ensinándolle que todo puido
ser doutra maneira. Heitor Me-
ra fixouse recentemente, nestas
páxinas, no valor simbólico da
historia escri-
ta por Suso de
Toro. Shakes-
peare ou Ho-
mero, tan uni-
versais, tamén
beberon con
frecuencia e
fortuna destas
fontes, as len-
das.

Aínda que
lendas e mitos acotío se pre-
sentan invariábeis dunha cultu-
ra a outra,  tamén conteñen cer-
tos indicios que as caracterizan
e dan personalidade propia.
Entre elas achamos, as condi-
cións e traballos que Morgún
debe enfrontar para deixar o
círculo protector da nai adopti-
va, unha convención para que
os heroes demostren a súa ver-
dadeira categoría e personali-
dade. Tamén hai referencias á
lenda do caldeiro da abundan-
cia e tampouco se pode asegu-
rar que esta sexa exclusiva-
mente celta. O mesmo que as
covas encantadas, que tamén
aparecen. Ou o barco máxico
(aquí hai referencia ao barco
máxico de Mananan). Ou a es-
pada invencíbel. Ou o mito da
xigante fermosa, representando
o feito de que forza e beleza
gañan valor se van xuntas. Ou
a importancia da cabeza. Ou o
druidismo (aínda que non todas
as sociedades celtas contaron
con esta institución) e a inmor-
talidade da alma. Se se pode
afirmar que Morgún quere re-
mitirse ao mundo mitolóxico
celta, non é tanto pola presen-
cia dalgún elemento determi-
nado, senón pola harmonía que
compoñen entre todos. Logo, o
castro de Baroña ou Breogán
estan aí como suxestións dunha
xeografía determinada.

Xeralmente estes motivos
teñen tamén a virtude de fun-
cionaren como convites á refle-
xión, axudando a construír un
discurso sincrético e integrador
de base poliédrica. O mundo
das profecías, da predestina-
ción (que non é unha condena),
o mundo da maxia, non se ex-
clúen mutamente coa razón.
Non é unha acumulatio fácil e
forzada (realmente non hai

aquí nada forzado, que non se-
xa o totalmente prescindíbel
capítulo final), para relatar
aventuras disparatadas, o feito
de que Morgún sexa á vez mu-
ller e home, esposa e irmán (ou
irmá), lobo, humano e xigante
(de orixe divina). Nin casuali-
dade que o mar estea así recu-
berto dunha substancia que im-
pide o navegar pola súa super-
ficie, obstáculo que non deterá
a figura do Desexado, o novo
Artur, Morgún.

Presentada en capítulos bre-
ves que permiten unha lectura
moi intensa dunha aventura na
que a maxia ten moito protago-
nismo, Morgún, pode lerse só
como unha aventura máxica.
Mais a súa lectura será máis ri-
ca de non devestirmos o discur-
so de todo o emblematismo que
posúe e que o redimensiona. Un
emblematismo que non é tan
acusado en Crónica de Ofiusa,
outra novela tamén edita en co-
lección para lectores mozos
(Morgúnde Fóra de Xogo, Cró-
nica de Ofiusaen Doce por Vin-
tedous), mais que fará disfrutar
tamén os adultos. Conta, con to-
do, con características diferen-
tes á de Suso de Toro. 

Crónica de Ofiusa segue
sendo unha aventura épica e ne-
la o heroe ten que superar unha
serie de probas para lograr o seu
propósito. Mantense tamén o
engado, a fascinación do numé-
rico e do esoterismo, nunha via-
xe iniciática na procura do amor
e do coñecimento. Mais é pal-
pábel nela unha traidora com-
pracencia no narrado, sobre to-
do nos primeiros capítulos.
Cousa que condiciona o léxico e
o ritmo, pexando a andadura

épica máis do desexábel. Aínda
que certamente non se pretenda
unha aventura épica estritamen-
te pura, pois velaí a introduc-
ción de pasaxes humorísticas
que dan variedade (de rexistros,
pero sobre todo de personaxes e
atmósfera) ao discurso e van
avisando de que non será fácil
que se instale nel a traxedia, tan
propia deste xénero. 

En Crónica de Ofiusase-
leccionáronse con especial coi-
dado tanto os nomes das perso-
naxes, como os topónimos. Co-
mezando mesmamente por
Ofiusa, que, como é de agardar,
nos remite tamén a épocas re-

motas, posibelmente celtas a
xulgar pola profusión con que
nesta simboloxía é posíbel ato-
par representacións da serpe e
sabendo que se trata dun topó-
nimo que significa precisamen-
te iso. Unha Ofiusa, tamén,
que, sorpresivamente, non ma-
nifesta alá moitas ocorrencias
nas nosas letras, a aparece res-
catada nesta novela de Francis-
co Vázquez Chantada. Novela,
ao igual que Morgún, que che-
ga nunhas datas nas que co-
munmente se di que este tipo
de discursos teñen especial
aceptación.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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De piratas
Caldo de mares para homes
libres, de J. A. Xesteira, é un-
ha historia de pirataría, no
sentido romántico de gremio
de xentes
libérrimas
que fan do
seu barco a
súa patria.
Na procura
dun tempo
de piratas se-
rodios, xa no
século XIX,
tres
personaxes de
novela: o
capitán portu-
gués Nuno de Aléncastre,
Amaro Piñeiro e Padiola,
navegan polo Mar Caribe a
bordo do Santa Lilaina. Entre-
crúzanse as historias de Pedro
Blanco, o negreiro de Cádiz;
de Benito Soto ou de Henri
Christophe, rei de Haití. Edita
Xerais.♦

Biblioteca
de tradución
Sotelo Blanco vén de editar
dúas obras mestras da litera-
tura
universal
na nosa
lingua. Xa-
vier
Queipo tra-
duce Tifón,
de Joseph
Conrad, no-
vela de
aventuras no
mar, na com-
paña do capi-
tán McWhirr
á espera dun gol-
pe de infortunio
procedente da
natureza. Luís
Fernández tradu-
ce para o galego
O proceso, de
Franz Kafka, a famosa
historia, culmen da literatura
do absurdo, do gris
empregado Josef K., culpado
sen saber por que.♦

Un xogo macabro
Agatha Christie escribiu no
1939 And then there were no-
ne, traducida agora ao galego
por Eva Almazán como Dez
negriños, para a biblioteca
da autora en Galaxia. Dez
personaxes son convidados a
unha casa situada nunha illa
deserta.
Pouco a
pouco
airearanse
os seus se-
gredos e
recae sobre
cada un a
sospeita de
que asasina-
ron alguén
no pasado.
A única pista
para saber quen é o culpábel
é unha canción infantil, que
fala de dez negriños, cuxos
versos valen de guión para
saber como morrerá o
seguinte, nun xogo que man-
tén en vilo o lector.♦

As lendas
apréndenno
s a ver que
todo pudo
ter sido
doutra
maneira,

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. O ARMIÑO DORME .
Xosé A. Neira Cruz.
Galaxia.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. DICIONARIO GALEGO

DOS NOMES.
Xosé Feixó.
Xerais.

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

3. NO PAÍS DO NUNCA MÁIS.
Xurxo Lobato.
Galaxia.

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).

Lendas de inspiración celta para o nadal
Suso de Toro e Francisco V. Chantada
presentan dúas novelas de mitos e heroes

Suso de Toro. Á dereita, a portada de Crónica de Ofiusa, de Francisco Vázquez Chantada.
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Título: Destrucción.
Autor: Xavier López Rodríguez.
Edita: Xerais.

O escritor estremeiro Xavier Ló-
pez Rodríguez, narrador avalia-
do por unha xa dilatada obra ás
súas costas, comeza a publicar
en galego no ano 1992. A nove-
la curta O anano enredador é a
súa estrea no mundo edirotial,
cun bo manexo da lingua para

quen apredeu a soletrear en es-
pañol e abeirarse ao galego por
sentimento e compromiso. A es-
ta obra arraina hai que sumarlle
o ano seguinte Outros heroes,
novela entre a reportaxe xorna-

lística e a crea-
ción. Seguirán
A citación, Co-
ma unha plu-
ma liviá, Días
de desterro,
Linguas lon-
gas, Brumoso,
O neno que
matou a Deus,
Noitebra, Un
burro hippy,
Catro pitas,
Amigo medo, Castiñeiro e com-
paña… Fai agora a  sua presen-
tación no mundo da literatura
para adultos da man dunha no-
vela firmemente chantada na re-

alidade, actual pola temática
central da violencia de xénero,
novidosa polo seu tratamento. A
vinganza, o odio, os axustes de
contas veñen ser os eixos cen-
trais sobre os que xiran os seis
días nos que transcorren os fei-
tos, que corresponden á media
ducia de capítulos en que está
dividida a obra.

Destrucción é unha novela
contrapuntística onde o real é
perseguido polo monologo in-
terior, a reflexión, os remorsos
e as dúbidas da protagonista.
Nada hai de delicado, lene ou
poético no retrato da Galiza
profunda que fai López Rodrí-

guez, tan lonxe daquel Balbino
que nos mostraba o país a tra-
vés da mirada dun neno.

Xavier López Rodríguez
sacha na realidade, arrincando
terróns que salferen pola súa
crúeza, o realismo é de onde ti-
ra o autor a inspiración. Des-
trucción ten na linguaxe o seu
mellor valedor para nos mergu-
llar no abafante e rexeitábel
submundo no que se desenvol-
ven os feitos. O lector vese so-
metido á tiranía de tomar parti-
do, de erguer a vista e tomar
alento para seguir lendo.♦

XOSÉ FREIRE

Stursky & Hutch
á ourensá
Título: The past to come.
Grupo: Cinnamon gum.
Edita: Zouma Records.

Empezaron facendo funki
nunha piscina. Un baixo, un
hammond e unha batería aos que
se lles foi unindo o ex-batería de
Carlos Núñez, Marcos Vázquez;
o ex-saxo de Budiño, Nine Ces;
e a palestina Najla Shami, para
formar Cinnamon gum.Veñen
de presentar o seu primeiro

traballo, The past to come, con
temas de accid jazz sinxelos e
algo bailábeis, un disco pouco
orixinal que recorda ás melodías
das series norteamericanas
Stursky & Hutch, Magnum ou o
coche fantástico.♦

O chill out
de ‘Zouma’
Título: Galician chill out.
Grupo: Varios.
Edita: Zouma Records.

Zouma Records vén de

publicar o primeiro disco de
chill out galego e en galego.
Baixo o título Galician chill
out, compílanse as creacións de
Fasero, de Maestro Pacheco,
Iván Salgado, Guillerme
Ignacio, José de Liz e Fátima
Gómez, nas que se mostra unha
visión distinta deste estilo
musical. Fasero, Mutenrohi,
Beladona, Quempalloue a
Factoría do Sonveñen ser os
grupos que se encargan da
interpretación dos temas, entre
eles Dond’has de ir a herba,
Pink(blue), Despedida remixou
Entre as pallas.♦

O longo
de Medusa
Título: Larga duración.
Grupo: Medusa.
Edita: Dro East West.

Despois de dous Eps, o grupo
vigués Medusa edita o seu

primeiro traballo longo
chamado Larga duración. A
formación, que xa fora
teloneira de Oasis, e que está
formada por ex-membros de
The Killer Barbies, Foggy
Mental Breakdowne
Superbudú, saca a rúa trece
temas de pop, nos que se con-
ta ademais coa colaboración
de Carlos Raya, coa súa man-
dolina, nunha das canción.
Na producción nótase a pega-
da de Javier Abreu, en varios
temas moi próximos a grupos
como Lombardi, Os Piratas
ou Niños Mutantes.♦

Guía
dos libros novos
Nº 3. Novembro-decembro 03. Prezo 3 e.
Coordina: Moisés R. Barcia.
Edita: RdO Comunicación Cultural.

Inclúe un informe sobre a
literatura científica e a orixe de
tópicos hoxe tomados como re-
ais. Tamén poemas de Gonza-
lo Navaza
e un rela-
to, Balas
dende o
ceo, de
Anxos Su-
mai.
Moisés
Barcia
entrevista a
Henrique
Harguindei.
Antonio Capelán repara na
relación entre Xosé Luís Mén-
dez Ferrín e Compostela. Paula
Gómez dá unha visión sobre a
literatura checa actual.
Ademais, inclúense críticas das
principais novidades literarias
aparecidas en galego nos
últimos meses.♦

A Caramuxa
Nº 11. Ano 2003.
Dirixe: Colectivo Sacou.
Edita: Toxosoutos.

Conde de Paço Tristão escribe
A deusa fenicia, un relato
inzado de referencias
históricas, literarias,
mitolóxicas
e militares.
Manuel Lô-
pez, Óscar
Sendón, Ra-
món Blanco,
María do
Cebreiro e
Estíbaliz Es-
pinosa inclú-
en poemas.
Inclúese a
primeira parte
dunha entrevista do Colectivo
Sacou con Xosé Luís Méndez
Ferrín.♦

Bululú
Revista dos títeres

Nº 5. Outono de 2003. Prezo 4,50 euros.
Dirixen: Mar Nogueira e Xurxo Rei.
Edita: Xunta de Galicia.

Lorena Rei investiga a orixe da
palabra títere. Alfonso Plou
conta a experiencia de teatro
público que vén de xurdir en
Aragón. Gonzalo Cañas dá
conta das relacións entre o tea-
tro de monicreques e
as vangar-
das litera-
rias. Iolan-
da López
explica as
referencias
aos títeres
no cinema.
Fátima Ro-
dríguez lem-
bra o
desaparecido
titiriteiro chinés Iang Feng. Ca-
milo Franco fai a crónica de
Galicreques 2003. Carmen Do-
mech entrevista a Hugo Suárez,
membro da ‘Compañía de Hu-
go e Inés’. Amabel González
recupera a presenza de Maruxa
Mallo entre bambolinas.♦

Seis días de ira
Nada hai
de
delicado,
lene ou
poético
no retrato
da Galiza
profunda
que fai
López.

Título: (Cito).
Autora: Emma Couceiro.
Edita: Xerais.

Cito é o terceiro poemario, en
realidade único poema, de Em-
ma Couceiro. Antes de nada,
aviso para navegantes e outras
especies lectoras: fuxan da con-
tracapa. De verdade. (“Texto e
pretexto e co texto e paratexto e
intertexto e metatexto”, uff, e
onde queda o arquitexto?)

Bromas aparte: non lea
vostede este “texto” como un
poema, conduciríao á mesma
frustración que se o lese co-
mo un relato, “porque non
imos contar isto, ou porque

xa sabemos que algunha pala-
bras/ sempre abandonan o tex-
to”. Non lea esta búsqueda co-
mo un poema ou como un rela-
to: palabra a palabra aprendín
a salvarme. Non; nin poema,
nin relato: a historia dunha sal-
vación pola palabra, mesmo

cando non hai suficiente para
inventalas todas. 

Emma Couceiro entrega un
libro rigoroso, empeñado na
palabra e coa palabra, domi-
nando o ritmo, sabendo que o
ritmo é procura dunha media-

ción, mediante a poética, do
ético e do político. Un libro ca-
racterizado por unha afirma-
ción da subxectividade (e vai
ser imposible explicar cánto
me doe compartir este verso),
pola función referenciadora da
linguaxe, pola resolución do
enfrontamento
poético-pro-
saico median-
te o recurso a
un coloquia-
lismo... e ás
citas e autoci-
tas. Todo isto,
e outros ele-
mentos e ca-
racterísticas,
levan a unha
poesía cargada
de vida, de existencia, unha po-
esía á que lle falta unha autén-
tica e verdadeira procura esti-
listico-formal (nunca quixen
saber o valor exacto das pala-
bras), xa que é unha poesía que

non inventa, mais di. En fin,
unha poesía na que as palabras
se converten en cousas, en si-
tuacións. Unha poesía que foxe
da afasia e o silencio á que con-
duciron certos experimentos
aleatorios levados a cabo por
diletantes da palabra poética
–Facía trampas para o silen-
cio. E xa ves,/ e así como escri-
bo estes días, ensaiando a fuxi-
da e cerrando os ollos con for-
za (...)/ Trampas, para salvar
as únicas palabras que nunca
escribiría (porque estas son as
xoias do reino, o tesouro). Un-
ha poesía que lle enuncia aos
versos a posibilidade de entrar
nas cousas que é necesario di-
cir. Unha poesía inzada de me-
moria e de dor. Non sei se sa-
bendo ou non o valor exacto
das palabras, non sei se facen-
do trampas ou non; non me im-
porta. Grazas, Emma.♦

X.G.G.

É esta unha
poesía
cargada de
vida, unha
poesía
que non
inventa,
pero
que di.

Emma Couceiro, a salvación pola palabra

Emma Couceiro.



Título: Cabanas 03.
Lugar: Galería Ana Vilaseco, P. Feixóo 5, ACo-
ruña. Do 13 de novembro ao 16 de decembro
Autor: Xaime Cabanas.

A galería Ana Vilaseco, que re-
colle o feito por Trebellaraínda
que en lugar máis céntrico, abre
a sua andaina na Coruña expo-
ñendo a obra dun artista de longa
traxectoria. Aposta por un artista
local como é Xaime Cabanas, (A
Coruña, 1953) pero cunha gran
proxección no
mundo da arte
e pertencente a
unha xeración
que tivo que in-
ventar case to-
do para pintar.
A Coruña, co-
mo Galiza, nos
anos setenta
comeza a des-
p regu iza rse
artisticamente,
e grazas ás ga-
lerías que
abren as súas portas, e a voca-
ción dos máis novos, comeza a
nacer un novo mundo no eido da
arte. Xaime Cabanas vese como
un artista en movementos como
Sisga, A Carón, A galga, e xa a
nivel galego, no movemento
Atlántica. Aínda que coste reco-
ñecelo, Atlántica fora pura mer-
cadotecnia, pero quedará coma
un fito na historia da arte galega,
que marca un antes e un despois.

Cabanas pertence a esta xera-
ción, e participou nun principio
de tal movemento. E a obra que
está a facer ten moito en común
con outros artistas de entón.

A obra de Cabanas chama a
atención, primeiro, pola utiliza-
ción de dúas cores como son o
negro e o vermello. Digamos
que son cores esenciais. Marcan
a esencia das cousas. Non distra-
en na lectura do cadro. Pero ta-
mén nas paisaxes o branco é a
cor sobre da que Xaime coloca
os trazos que nos suxiren algo. A
textura xoga un papel forte nal-
gúns. E será a súa grafía, é dicir
o trazo groso o que o afastará de
todo lirismo, para denotar un

pintor con sentimentos fortes.
Non está de máis lembrar a

querencia e a súa aprendizaxe
no deseño, o que o leva a valorar
a liña, que ensaia de mil xeitos.
Unhas veces definiranos uns lí-
mites e noutros suxírenos unha
paisaxe, un barco, un serviola...

Cabanas fala, no estupendo
catálogo editado pola galería,
de que se sente coma un cantei-
ro medieval dos que fixeron as
catedrais. Eu aínda o fago fá-
mulo daqueles artistas que, a
falta de pinceis, gravaron os
petroglifos nos rochedos dos
montes galegos, deixando
constancia de mapas, abstrac-
cións de animais, do sol... Que

fai senón Xaime? Os seus ca-
dros son abstraccións do mun-
do que o arrodea. E se, ás ve-
ces, nos desvela o que pinta,
outras emprega unha linguaxe
esotérica que habería que estu-
dar, sobre todo cando inventa
un alfabeto novo para nos falar
das Aghonías dos afoghados. 

Asume a tradición que den-
de o neolítico, e pasando pola
Idade Media cando os cantei-
ros deixaban a súa pegada, na
pedra, por medio de sinais e
simbolos que nin tan sequera
quererían dicir algo. Só lles in-
teresaba deixar a súa sinatura.

A arte deste noso artista, vai
polo mesmo camiño, pero na

linguaxe actual. Pintura a canei-
ro cheo, sen retoques, directa-
mente. Dicindo algo con toda
esencialidade. Esencialidade
nas formas expresadas con toda
a forza da materia e empregan-
do cores esencias, como son o
negro o branco e o vermello.

Cabanas, coma outros artis-
tas da súa xeración como Men-
chu Lamas ou Xulio Llamaza-
res, utiliza a liña na súa pintura,
pero mentres estes debuxan se-
res imposíbeis. Cabanas traduce
a pintura o mundo que o rodea,
devolvéndonos uns cadros que
non nos deixan impasíbeis.♦

XESÚSLÓPEZ PIÑEIRO
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Xaime Cabanas, un canteiro medieval no século XXI

Programa: Vidas.
Canle: Televisión de Galicia.
Horario: Luns á noite.

A TVG tiña anunciado para o
luns 1 de decembro o comezo da
emisión dun programa de deba-
te, apoiado pola emisión dun fil-
me sobre o tema para tratar, que
co nome de “Vidas” irá abor-
dando diversos asuntos de “con-
tido social”, segundo a promo-
ción do espazo. Do primeiro que
cómpre falar non é do programa
en si mesmo, que na primeira
entrega xiraba arredor dos erros
médicos, senón á inusitada ma-
nobra da TVG, que podería cua-
lificarse de “auto-contraprogra-
mación”, e que acabou despra-
zando un espazo previsto para
as 22.30 para as “horas do lixo”
televisivo, onde só catro insom-
nes e algún comentarista televi-
sivo de garda podían velo. Así,
“Vidas” comezou sobre as
00.15, e rematou nada menos
que ás 3.30 da madrugada.

As razóns de cambio de pro-
gramación, sen máis informa-
ción que o observado nesa noite
na tele galega, non se entenden
moito. Sobre todo tendo en con-
ta que un dos espazos non pre-
vistos que a fixo mover na grella

horaria foi a enésima reposición
de Mr. Bean. Polo tanto non que-
da máis remedio que intuír como
razón do desprazamento a hora-
rios imposibles deste debate, un
suposto carácter “polémico” ou
incómodo do programa. 

“Vidas”, apresentada por Pe-
món Bouzas e que vai contar coa
presenza de varios xornalistas de
continuidade no programa, co-
ma o redactor deste xornal Per-
fecto Conde, formúlase un tanto
ao estilo da clásica “La Clave”,
cun telefilme que aborda especí-
ficamente o tema para tratar e
tras do cal comeza o debate, que
neste caso durou unha hora e
cuarto, aproximadamente.

A escolla dun telefilme pro-
ducido “ad hoc” para abordar
un tema ou preocupación social
concreta ten eivas e vantaxes. E
útil en tanto que enfoca e expón
moitas cuestións de xeito explí-
cito para o seu desenvolvemen-
to posterior. En contra ten o seu
menor atractivo para o especta-
dor (en comparación coa fór-
mula de Balbín, que permitiu no
seu día acceder a moitos clási-
cos do cine, se ben non sempre
tiñan que ver ao cento por cento
co tratado despois). O seu ca-
rácter semidocumental faraos

válidos na medida do interese
do caso máis que da súa factura,
que tampouco aspira a algo
máis ca á corrección. Trátase de
producións da FORTA, da serie
na que se inclúe a inspirada en
Ramón San Pedro, e da que xa
foron emitidas varias na TVG.
Neste caso, foi emitida a cha-
mada O meu fillo Arturo, asina-
da polo veterano Pedro Costa, e
onde se contaba un caso real
cun final relativamente “feliz” a
diferenza do
acontecido na
realidade, on-
de a nai dunha
vítima mortal
dunha fraude
médico su-
cumbiu ao te-
cido médico-
xudicial, se-
gundo se
apunta no pro-
pio filme.

A actitude
de corporati-
vismo na pro-
fesión médica
denunciada no
telefilme, que
fai case imposible acadar peri-
taxes profesionais e testemuñas
á hora da denuncia penal, repe-

tiuse case mimeticamente no
debate posterior, por parte dos
varios galenos alí presentes e
unha funcionaria do Sergas,
que gañou puntos diante dos
seus superiores coa apaixonada
defensa do sistema sanitario e a
perfecta información que lles
presta aos usuarios, segundo
ela.

Claro está que os profisio-
náis da medicina alí presentes
non estaban acusados de nada,
pero deseguida pecharon filas,
con algunha excepción, e atrin-
cheiráronse nunha armadura
“deontolóxica” que non fixo
máis que confirmar a idea do
gremialismo a ultranza atribuí-
da á profesión.

Na outra banda, había uns
cantos representantes das víti-
mas de erros ou neglixencias,
que puideron contar os seus cal-
varios particulares. Tamén un
avogado que defendeu os intere-
ses de quen representa nunha
asociación de afectados por es-
tes casos; unha xuíza que se
mantivo neutral aínda que, sen-
do algo malpensados, parecía
“abalar” algo para o estamento
médico. Os xornalistas “de ofi-
cio” do programa, en especial
Conde, puxéronlle ben logo al-

go de picante ao debate, cun
cruzamento verbal cos represen-
tantes do stablishmentsanitario
que os puxo algo nerviosos.

As críticas déronlle ao de-
bate un carácter vivo, pouco
usual nesta e outras canles.
Tampouco se dixo nada do ou-
tro mundo, pero hoxe hai que
celebrar calquera manifesta-
ción de libre expresión nas on-
das. Quizais a discusión se dis-
persou por momentos coas
moitas intervencións, cousa
habitual polo demáis neste tipo
de programas, e as posturas fi-
nais quedaron resumidas na ac-
titude excesivamente defensiva
dos representantes médicos. 

O interese destas “Vidas” de-
penderá noutras entregas de
manter  a variedade dos partici-
pantes, sen medo a polemizar e
confrontar pareceres, dándolle
así un ton fresco que tivo este pri-
meiro. O medo semella estar na
propia TVG, que ao inserilo en
semellantes horas inutilizouno,
facendo unha clara censura encu-
berta cuxas causas, por máis vol-
tas que lle deamos, seguimos sen
albiscar, ainda nunha canle tradi-
cionalmente timorata.♦

GONZALO VILAS

Unha miúda fenda de aire fresco
A TVG desterra o seu debate Vidas á madrugada

Será o trazo
groso
o que o
afastárá de
todo lirismo
para
denotar un
pintor con
sentimentos
fortes.

A actitude
de corpora-
tivismo
na
profesión
médica
denunciada
no telefilme
repetiuse
case
mimetica-
mente
no debate
posterior

Peite, peixe, roda. Á dereita, Bodegón.



De silencios será o terceiro libro
de Maite Dono, despois de pu-
blicar Manta de Sombra e O mar
vertical (Espiral Maior), un títu-
lo que tempo despois levaría ta-
mén o segundo disco da autora,
logo do inicial Corazón de brief.
Arredor destes catro títulos ató-

panse os tres libros e dous discos
que forman a obra desta particu-
lar artista que mestura linguaxes
e que defende unha especial en-
trega diante do proceso da crea-
ción. Pero malia coñecer escena-
rios e salas de concertos, Maite
Dono considera que o silencio é

unha opción que, en certa medi-
da, define a súa forma de ser.
Desde os seus inicios como poe-
ta, a propia palabra aparecía re-
petida en infinidade de ocasións.
“O título é elocuente. Dentro do
silencio cabe de todo, amor, be-
rro, desexo, natureza... O libro

ten moito de cápsula, dunha in-
trospección que se transmite a
través da comunicación dos sen-
timentos intensos que tiven pero
que deixa o campo aberto para
que a xente pense” afirma Dono. 

O silencio permítelle tamén á
autora mostrarse, segundo di,
completamente sincera. “É a for-
ma máis adecuada de non men-
tir. O que máis me gusta é obser-
var, son unha voyeur, e cando
máis escribo é cando miro” di a
escritora. Pero non só sincera se-
nón tamén espida aparece en De
silencios. “O máis que son ca-
paz, aínda que por iso poda su-
frir, na arte é necesario dalo todo.
Dentro desa cápsula de silencio
estou eu soa, mirando, espida, a
flor de pel” comenta. Por todo is-
to, Dono sentiuse nalgún mo-
mento case desbordada despois
de coñecer que era gañadora do
Premio Esquío, concedido pola
Fundación Caixa Galiza e a So-
ciedade Cultural Valle-Inclán de
Ferrol. “As persoas que dalgun-
ha maneira nos pechamos tamén
sentimos medo cando nos temos
que mostrar. Existe unha certa
contradición niso, eu podo can-
tar diante de miles de persoas pe-
ro logo non atreverme a facelo
para unha soa” explica. A muller
que decide deixar de falar na pe-
lícula Persoa de Ingmar Berg-
man ou a entrega vital á poesía
de Emily Dickinson son algúns
exemplos que ela mesma pon
dese silencio do que fala. 

De silencios naceu de corri-
do, a autora di que coma un río,
sen parada. Asúa xénese está nun
proxecto conxunto no que Maite
Dono traballou xunto ao escultor
Carlos Rodríguez para unha in-
tervención artística no Ateneo de
Madrid. O libro non sae tanto de-
sa proposta creativa de xuntar as
dúas especialidades artísticas se-
nón que é máis debedor das con-
versas previas que mantiveron o
escultor e a poeta. “Para min a
linguaxe da escultura era lonxana
e el tiña tamén esa sensación coa
poesía. O que falamos entre os
dous foi fonte de inspiración e o
que ía ser un texto comezou a
converterse nun libro de poemas.
Abandonei o proxecto literario
no que estaba para meterme de
pleno neste que naceu como un
poema continuo” comenta, desa
orixe coa que tamén ela se sor-
prendeu. As imaxes do escultor e
as súas propias propostas abrí-
ronlle un mundo novo a Maite

Dono que admira aínda daqueles
diálogos a impresión que lle cau-
sou falar da forza das mantas mo-
lladas ou a proposta de experi-
mentar cos sons nun silo.

Versos de nenos

Para Maite Dono a poesía é a
“forma máis fermosa e íntima de
comunicarse e dicir algo, a forma
máis básica de falar. Os nenos
din poesía”. Afirma por iso que a
súa poesía débelle moito ao seu
cativo fillo, a expresións que
crea, a asociacións que el fai. De-
fende neste mesmo sentido que
este xénero literario dista moito
de ser “unha lectura difícil e para
intelectuais”, ben ao contrario, a
sinxeleza permítelle estar á beira
de quen consiga achegarse a ela.
“Síntome orgullosa de ter descu-
berto a poesía pero tamén é certo
que non foi gracias aos profeso-
res e o sistema de ensino porque
non lograron comunicarme a
emoción dun poema” sinala, xa
que foi na escola de arte dramáti-
ca á que asistiu onde aprendeu a
ler doutra maneira a poesía. Re-
comenda, pois, contaxiar o gusto
“pola poesía a través da propia
lectura e botando man da súa
musicalidade, que pode facela
máis atractiva mesmo para a mo-
cidade”. A música é, de certo,
fundamental na obra poética de
Maite Dono. Ela di que “pensa
en música” e que está sempre
presente cando escribe poesía.
Contra o que pasou con algunhas
das composicións de O mar ver-
tical que logo formaron parte do
CD do mesmo título, en De si-
lencios non hai cancións pero iso
non quita a que a musicalidade
estea especialmente presente en
varios dos poemas do libro. 

Maite Dono chegou a Ma-
drid hai once anos. Despois de
vivir alá catro, regresou a Gali-
za de onde marchou tres anos
máis tarde para volver a insta-
larse naquela cidade onde aínda
reside. Como proxectos inme-
diatos quere rematar o libro que
quedou interrompido polo ím-
peto de De silencios e prepara
un disco do que non quere falar
pero que presenta como un pro-
xecto moi acariñado por ela.
Nesta edición do Premio Esquío
quedou finalista o libro de Oli-
ver Escobar A última bengala e
gañou en lingua castelá o libro
de Luís Artigue presentado co
título El lado feminino.♦
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Nace a colección Poesía de
Xerais con títulos de Enma
Couceiro e Marilar Aleixandre.
En Bueu presentan os gañado-
res do Johán Carballeira, os li-
bros de Carlos Negro e Alexan-
dre Nerium e en Santiago dan-
se a coñecer os novos títulos de
Eduardo Estevez e David
Creus, tamén gañadores de cer-
tames literarios, mentres que
para a segunda semana do mes
se saberá o nome do segundo
trunfador do premio Caixano-
va-Pen Clube. Decembro
anúnciase como un mes com-
pleto para a poesía. 

As cidades mergulladas de
Marilar Aleixandre e (Cito) de
Enma Couceiro inician a nova
colección literaria de Xerais
presentada co título xenérico
de Poesía. A nova serie nace
antes de que desapareza Ablati-
vo Absoluto, a colección da
editorial dedicada á textos poé-
ticos con ánimo renovador. O
libro de Enma Couceiro pre-
séntase na Coruña o día 4 no
Barrio das Flores coa partici-
pación de Fran Alonso, Yolan-
da Castaño e Lino Braxe e mú-
sica pinchada por Madi+Bita. 

Novidades editoriais son
tamén os libros dos dous gaña-

dores da séptima edición do
premio Johán Carballeira que
se presentaron en Bueu o pasa-
do sábado día 29 de novembro.
Héleris de Carlos Negro e Vo-
gar de Couse de Alexandre Ne-
rium saen publicados baixo o
selo de Espiral Maior e co
apoio do Concello de Bueu que
decidiu repartir catrocentos
exemplares entre os socios das
catro bibliotecas do concello
co ánimo de darlle un novo im-
pulso ao certame e achegar os
veciños á lectura da poesía.
Héleris é o terceiro libro de
Carlos Negro despois de as la-
ranxas de alí baba e Far-west

e Vogar de Couse preséntase
como o primeiro título de Ale-
xandre Nerium, poeta que par-
ticipou no desaparecido Bata-
llón Literario da Costa da
Morte. O libro preséntase cun
limiar de Francisco Fernández
Rei no que destaca a riqueza
semántica e a presencia do mar
na obra de Nerium. 

Non serán estes os únicos
libros premiados que se presen-
ten neste inicio de mes. O día
10 de decembro os poetas
Eduardo Estevez e David Creus
xúntanse na Galería Sargadelos
de Santiago para presentar os
seus poemarios con galardón.

Estevez presentará o Caderno
apócrifo da pequena defunta co
que gañou o Eusebio Lorenzo
Baleirón e que agora publica
Edicións do Castro. Yolanda
Castaño e Belén Constenla se-
rán as encargadas de dar a co-
ñecer o libro que o autor creou
como homenaxe á poeta Ale-
jandra Pizarnick. No mesmo
acto presentará tamén David
Creus Palabras para un parque
hidraúlico, o gañador do pre-
mio convocado pola asociación
Afonso Eanes e que agora pu-
blica a editorial TresCtres e
contará para iso coa interven-
ción de Marilar Aleixandre.♦

Premios, presentacións e novas coleccións poéticas

Maite Dono
‘A poesía é unha forma básica de falar’

CARME VIDAL

Con De silencios Maite Dono ven de facerse co Premio Esquío de
Poesía. O libro naceu de seguido, case imparábel, coma un río, e é
a obra máis persoal e íntima desta autora que é tamén cantante e
actriz. Ela di que nesas páxinas móstrase espida ao completo pero
que é así como hai que estar na arte, onde é necesario “dalo todo”.



“Hoxe traemos a Lourenzo Vare-
la o cesto de pombas e mazás que
el pediu nun poema para os com-
pañeiros da súa xeración mortos
ou asasinados”. Con estas pala-
bras comezaba o catedrático Xe-
sús Alonso Montero a conferen-
cia que inaugurou en Monterroso
a homenaxe a Lourenzo Varela
organizada polo Concello o 29 de
novembro. O profesor, amais de
dedicar a súa intervención ao
“trompetista australiano que to-
cou o Himno de Riego”, situou a
persoa e a obra de Lourenzo Va-
rela no “discurso universal contra
a inxustiza”.

Rafael Dieste, amigo insubor-
nábel do poeta de orixe monterro-
sina, falou unha vez do “bambán
desesperante do exilio”. A esga-
zadura do home exiliado sobre-
voou a mesa redonda que ocupou
a tarde da xornada e arredor da
que se axuntaron os máximos es-
pecialistas nos traballos e nos dí-
as de Lourenzo Varela. O profe-
sor da Universidade da Coruña
Xosé Luís Axeitos, editor da case
que obra completa do poeta, lem-
brou a Carmen Múñoz, dona de
Rafael Dieste, quen dicía que “a
vida e a morte de Lourenzo Vare-
la cáusanme un gran desacougo”.
Unha biografía atormentada, tal o
título do libro sobre o escritor do
xornalista Fernando Salgado,
que, segundo Axeitos, discorre
“da esperanza fraternal ao desa-

sosego existencial no que morre
un Varela derrotado”. 

O poeta Claudio Rodríguez
Fer declarouse “militante da
memoria” e “daquela, interesa-
do no caso Varela”. Valeuse de
dous versos do cantautor ar-
xentino Atahualpa Yupanqui
para definir a vida de Lourenzo
Varela: “Lo primero es el hom-
bre / y luego poeta”.

Da imposibilidade de afastar
o home do seu tempo e dos seus
lugares falou o xornalista e bió-
grafo de Lourenzo Varela, Fer-
nando Salgado. Salgado, asema-
de, relatou os avatares do opús-
culo do poeta Elexías españolas
–para o xornalista, “na mellor
tradición da poesía satírica”–
que o fillastro de Varela, Fernan-
do Scornik Gerstein, agasallou
en edición orixinal ao Concello
de Monterroso e que tanto cele-
brara Pablo Neruda tras unha
lectura do propio Varela no de-
partamento do cónsul de Chile
en México. A escolma de textos
que presentou Xosé G. Ferreiro
Fente amosa precisamente as
valoracións que, co Varela e os
seus poemas como paisaxe, rea-
lizaron escritores de aquí e de
acolá. O profesor Carlos López
Bernárdez incidiu no ollar sobre
as artes plásticas do poeta. Ber-
nárdez considerou os ensaios de
Varela –“quen mellor escribiu
de arte nas nosas letras”– verbo

da pintura como “unha crítica
non académica e comprometida
politicamente”.

Fernando Scornik, tamén exi-
liado da Arxentina meses antes do
golpe militar de 1976, pechou a
rolda cunhas palabras serenas e
emocionadas nas que pretendeu
achegar “o outro Varela, meu
pai”. Para Scornik, os vinte anos
que Lourenzo Varela viviu na Ar-
xentina con Marika Gerstein re-

sultaron “os máis satisfactorios da
súa vida”. “Caeu de novo na be-
bida cando, de volta a Madrid, a
miña nai enfermou de Parkin-
son”. O fillastro do poeta dixo
que “Lourenzo Varela era reser-
vado, de poucas palabras, pero,
asemade, un gran conversador”.
Scornik perfilou politicamente a
Varela no “comunismo antidog-
mático” e, na memoria, “o que el
dicía eran puntos de guía”.♦
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Carmiña
de Casal
XERARDO PARDO DE VERA

Tiña a pel branca (nacari-
na, diría eu) e o cabelo
mouro en belido

contraste. Tamén grandes
ollos escuros –¿marróns,
negros?; nunca me atrevín a
mirala fixamente. Seria e
amábel, cousas non doadas
de harmonizar, poñíanos
sobre o mostrador, sen bruido
algún, o boliche de laranxa e
un pratiño de aceitunas. Eu
axexaba para ela cando ela se
esquecía de mín ata que
remataba as miñas cativas
viandas, todo en dez minutos.
Nin sabía eu entón o nome
cristián daquela núbil fada
–¿catorce anos, dazaseis?– do
Camiño de Santiago. Despois
recollía a miña bicicleta (que
coma un can vixiante, erguei-
tas as orellas, agardábame á
porta do bar, compañeira en
tantas felicidades e algún so-
frimento) e  voltaba, costa do
Amenal arriba, cara a
Compostela, estrada vella e
estreita entre a fraga. Tal me
sucedeu unha ducia de veces
–¿serían máis?; non é fácil
levar a conta no canto dun
mirar enaxenado– porque
quería que me sucedese, ma-
dialeva, namentras compría
coas miñas obrigas de
estudante de preuniversitario
en Peleteiro e no primeiro
curso de Facultade. Cando
despedín Galicia dende a
estación do Hórreo, non sou-
bera a gracia da muller de
Arca. Foi sempre a fada do
Camiño.

Andei polo mundo. Dúas
voltas ao Planeta. En Madrid
escribín versos, non sei se
poesía. En Londres fixen mo-
desto teatro e tiven unha
¿noiva? que se asemellaba á
fada. En Navarra acometín o
primeiro estudo afouto de
don Ramón María del Valle-
Inclán: a Fada antoxábaseme
a princesa Rosalinda, na beira
do Bidasoa. En París
contáballes aos pelegríns que
partían que en Arca de
Galicia había alguén que po-
dería ser unha Virxe-nena nos
pinceis de Urbano Lugrís.
Acordábame dela en
Pekenikes co Lady Pepa.

Regresei á patria. Cando
levamos os fillos á miña Uni-
versidade ensináballes o
pequeno bar, pechado dende
non sabía canto tempo, e con-
táballes: –Aquí había unha fa-
da que cos seus ollos inspirou
aos físicos a teoría dos
buracos negros, eses que
atraen e engulen canto hai ao
seu redor.A miña muller dí
que son un pesado e coarenta
e dous anos despois, nun
casual, dime Moncho, un bon
amigo do Pino, que se chama-
ba Carmiña e que aínda podo
desexarlle, bendita, toda a
ledicia que eu tiven mentres
tomaba, ben pampo, un
boliche de laranxa a carón
dunha princesa do Reino
Antergo.♦

Monterroso honra
o poeta exiliado Lourenzo Varela

DANIEL SALGADO
Vintecinco anos logo do seu pasamento, o concello natal dos pais
de Lourenzo Varela, Monterroso, trouxo a memoria do exilio a un-
ha intensa xornada cultural. O luns 29 de novembro coñecedores
e estudosos de Varela fixeron ecoar a xeración perdida de Galicia.

Retrato de Lorenzo Varela realizado por Luís Seoane.

A.N.T.
Por segundo ano consecutivo
vaise celebrar en Compostela o
Festival de Teatro Afeccionado
Agustín Magáncoa participación
de grupos dramáticos non profe-
sionais. Do 9 ao 14 de decembro
estrearanse no Salón Teatro as
seis obras seleccionadas para o
encontro, unha mostra variada
que abarca dende o clásico até o
teatro máis reivindicativo.

Metátese, Noitebra, Porta
Aberta, Achádego, O trasno no-
voe a compañía Palimoco parti-
ciparán nesta edición do Agus-
tín Magán, que naceu o pasado
ano ao abeiro do IGAEM e a
Federación Galega de Teatro
Afeccionado, co obxectivo de
“dar a coñecer un teatro moi ri-
co e a calidade”, como explica o
director do grupo O trasno no-
vo, Xaime Costas.

A mostra abrirase o martes 9
coa estrea da obra Silencio do
grupo de Palas de Rei Metátese
Teatro, na que se reflexiona sobre
o silencio e o medo a relembrar
os instintos primarios incompatí-

beis cos ruídos do mundo moder-
no. Dirixida por Alfonso García
Penas e Xesús Xabier Souto Bra-
gado, e unha obra reivindicativa
que conta coa actuación de Óscar
Varela Casal, Mónica Pérez Sou-
to e Xosé Manuel Pérez.

Unha compañía que debutará
neste festival será Noitebra Tea-
tro, o mércores 10 coa represen-
tación de Pero... ¿quen colleu o
tren?Dirixido por Andrea Bayer
o grupo de Marín presenta unha
obra de impacto onde o protago-
nista, Antón, empregado da esta-
ción de ferrocarril, vai tecendo
historias, froito da súa imaxina-
ción, sobre as persoas que baixan
e que soben do tren que teñen co-
mo eixo central o ritmo, a musi-
calidade e a acción.

O xoves 11 Porta Abertapre-
sentará O galego, a mulata e o ne-
gro, comedia chea de escravos
africanos, emigrantes, mulatas
que practican idiomas, soldados
do 98, “Mamá Iné”, gángsters,
“revolucionarios”, xoieiros, tele-
fonistas, prostitutas e contraban-
distas. Quince personaxes que se

resumen en tres, como o propio tí-
tulo da obra indica, interpretados
por Pablo Fernández, Lucía Mar-
tínez e Roi González. Baixo a di-
rección de Froíña García Abalo e
o texto de Gustavo Pernas Cora,
Porta Abertapresenta a súa parti-
cular reconstrucción do pasado
galaico-caribeño.

Versionando clásicos

Quince anos despois da súa pri-

meira representación, a forma-
ción Achádego Teatroofrecerá
unha versión da Mandrágorade
Macchiavelli, ambientada na
Florencia actual e na que se cri-
tican os modos de vida dos dife-
rentes estamentos. A planta da
mandrágora, á que se lle atribú-
en poderes máxicos e curativos
da esterilidade, será o motor da
obra que dirixe Antón Sampaio
e que se estreará o venres 12.

A partir de textos de Micha-
el Ghelerode, Baudelaire e Car-
los Ruíz entre outros, xorde a
comedia sarcástica Vixía, onde
os actores da compañía O tras-
no novo se atopan en situación
surrealistas. A obra, dirixida
por Xaime Costas, presentarase
o sábado.

A adaptación dos Miserábeis
de Víctor Hugo, realizada e diri-
xida por Paloma Lugilde, pecha-
rá a mostra. Representada pola
compañía Palimoco, recolle as fi-
gura de Jean Valjean, Fantine e
Cosset para afondar nas dualida-
des presentes na vida, as miserias
e as virtudes.♦

O galego, a mulata e o negro
no II Festival de Teatro Afeccionado

O Trasno, Novo Teatro.



“Non contabamos con tanta
participación”, explicou César
González, propietario do pub
Ardora de Vigo, que foi o que
organizou o premio, xunto coa
revista especializada Bar&Be-
er. Os cincocentos euros pro-
metidos ao gañador animaron a
oitenta persoas a concursar, aín-
da que o xurado, posteriormen-
te, seleccionou 35 das obras pa-
ra expolas no local. “Este era o
primeiro ano, pero temos voca-
ción de continuidade –asegura
César–; hai outro tipo de con-
cursos, literarios, pictóricos,
etc., mais non de cerámica, po-
lo visto os máis ceramistas es-
tán moi esquecidos. Ademais,
chegaron xerras de todo o Esta-
do, o que nos sorprendeu foi
que non houbese ningunha pro-
cedente de Portugal, aínda que
é certo que non demos moita di-
fusión ás bases do concurso”.

Nun pub, por razóns obvias,
a escolla da peza de cerámica a
participar nun concurso é a xerra
de cervexa. Incluíronse ademais
os requisitos de que tivese unha
altura máxima de trinta centíme-
tros e como moito un diámetro
de quince.

“Valoramos a parte funcio-
nal, pero tamén a plástica”, ase-
gura Miguel Vázquez, profesor
de cerámica da Escola de Artes
e Oficios de Vigo e membro do
xurado. “Pero non podían con-
cursar aquelas que se fixesen
por procedementos industriais”,
engade.

En concreto, a xerra de Xe-
sús Dobao gañou o premio por-
que “apártase da tradición na ti-
poloxía das xerras, dando valor á
plasticidade e á calidade dos ma-
teriais, en perfecto equilibrio en-
tre tamaño, capacidade e ergono-
mía”, asegura Miguel Vázquez.

“A parte de que me guste a
cervexa –indicou o gañador–,
adoito presentarme aos concur-
sos de cerámica e este en parti-
cular engadía o reto de expresar-
me plasticamente cun obxecto
que debía cumprir unha serie de
particularidades como é unha xe-
rra de cervexa”.

Aínda que só estaba previsto
un premio, en vista da boa cali-
dade das obras presentadas a
concurso, o xurado decidiu ou-
torgar dúas mencións especiais.
A primeira delas recaeu sobre a
malagueña Pilar Bandrés, pola
xerra “Auga”, e a outra á vigue-
sa Susana Lago, que presentou a
obra “Agárraa suavemente”.  A
primeira delas é unha xerra de
gres cocida a alta temperatura e a
segunda é barro negro de baixa
temperatura.

“No caso de “Auga” –explica
o representante do xurado-, elixí-
mola porque partiu do clasicis-
mo na elaboración de xerras de
cervexa e modelou unha peza
que ademais entronca co signifi-
cado da palabra Ardora [que ta-

mén é nome do pub que organi-
zou o premio]; no que se refire a
“Agárraa suavemente” elixímola
porque a asa substitúese por un-
ha unidade táctil entre a man e o
contedor”.

A gañadora da segunda
mención –a da primeira non
chegou desde Málaga– aclarou
ao recibir o diploma que “bus-
caba algo diferente, fixen va-
rias probas, pero non foi difícil
elaborar esta xerra, aínda que
levaba tres meses sen traballar
no torno”. Susana Lago tamén
lembrou que “todo o mundo sa-
be que a cervexa ten moitas
substancias que son moi boas
para a saúde”.

“Despois de elixir a xerra ga-
ñadora e as dúas mencións, pro-
bámolas todas e podo asegurar
que non nos trabucamos, sabe
ben a cervexa no interior delas”,
asegurou Miguel Vázquez en no-
me do xurado.

O pub Ardora quedará coa
xerra vencedora pero devolverá
as restantes. Aínda así, perma-
necerán durante uns días expos-
tas no local. Moitas delas teñen
asignado un prezo –decidido
polo seu autor– por si alguén
quere mercalas. Pode incluso
que alguén caia na tentación de
adquirir a elaborada por Isaac
Posada, pero nese caso terá que
abonar nada menos que ¡seis-
centos euros!♦
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Cervexa con Arte
H. VIXANDE

Barry Lyndon é o título da xerra de cervexa que gañou o primeiro concurso deste tipo de pezas cerámicas que
se celebra na Galiza. Claro que a ver quén pode rematar cos dous litros e tres cuartos que libran nesta xerra, un
contedor de gres cocido a alta temperatura. O seu autor é o ceramista e escultor Xesús Dobao Aval, de Moaña.

A xerra gañadora. Á dereita, o gañador,
Xesús Dobao, facendo uso dela.

De esquerda a dereita, o segundo e terceiro premio, xunto con dúas das xerras participantes.                                                                                                                                     Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS



Un mar de fotos para facer memo-
ria e unha selección das imaxes
máis sinaladas dos homes e mu-
lleres que fixeron da fotografía
oficio e arte. Dous espazos que
serven para especializar facetas e
son crónica diferenciada do que-
facer fotográfico. Fonseca reúne
baixo o epígrafe de “A luz univer-
sal” as imaxes necesarias para re-
presentar iconicamente o devalar
dun século tan afeito ás renova-
cións e os inventos como foi o
XIX. Pola súa parte, a Igrexa da
Universidade, e baixo o título de
“Galería de Retratos” ofrece unha
panoplia de retratados e retratadas
desde o que impresionar un lenzo
colectivo da sociedade galega da-
quel tempo. Desde imaxes dos
precursores da nosa cultura como
Murguía, Pondal ou Curros a au-
torretratos de fotógrafos como

Juan de Haz, Carlos García ou
María Carderelly, pioneiros os
tres, dos gabinetes fotográficos da
década dos sesenta. 

A mostra que, segundo o seu
comisario X. Enrique Acuña, é
“unha das grandes asignaturas
pendentes do proceso de restau-
ración histórica da nosa cultura”,
repara nas grandes figuras da fo-
tografía como Zagala, Pedro Va-
rela, Lanelongue, Sellier e An-
drés Cisneros de quen se expón
un álbum de vistas de Santiago
realizado en 1858, que se consi-
deraba perdido.

Acuña artellou unha selec-
ción desde a que se poden visua-
lizar nidiamente os enormes
cambios que se foron producindo
no noso país entre 1843, data dos
primeiros sinais fotográficos, e
ano 1900. A chegada do ferroca-

rril, a guerra carlista, as obras pú-
blicas, o mundo dos pazos e a
omnipresencia da igrexa e o cle-
ro. Tamén o desenvolvemento ur-
bano das principais cidades, o
mundo da milicia e a universida-
de ou a relación da fotografía coa
ciencia e a medicina.

A exposición vese acompa-
ñada dun repertorio de publica-
cións e libros que explican o es-
forzo dos fotógrafos en dignifi-
car e divulgar a súa obra apro-
veitando o progreso dos proce-
sos de fotogravado.

Masóns, evanxélicos, rexiona-
listas, zapateiros, músicos, mendi-
gos, banqueiros e cardeais, prota-
gonizan un discurso expositivo
que comparten coa fotografía de
mortos, das visitas reais, do excur-
sionismo e o deporte ou a chegada
dos feridos nas guerra coloniais.

Os fotógrafos afeccionados ocu-
pan un espacio que queda ligado á
aparición das primeiras revistas
gráficas e os artistas foráneos que
fotografaron Galiza destacan des-
de a obra dos franceses Laurent e
David. Pola contra, do frade tu-
dense Santos Salvado, amósase a
súa experiencia de 1875 como fo-
tógrafo entre os aborixes de Nova
Nursia en Australia . Unha das
sorpresas da exposición.

A mostra “Fotografía en Gali-
cia no século XIX”, que permane-
cerá aberta até mediados do vin-
deiro mes de xaneiro,  reúne fon-
dos dos principais museos, arqui-
vos e bibliotecas galegas e conta
así mesmo coa cesión de orixinais
por parte de numerosas coleccións
privadas que a converten no máis
intenso esforzo por sistematizar a
imaxe da Galiza decimonónica.♦
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mulleres
MARGA ROMERO

María del Carmen Ro-
dríguez (Mugardos),
Antonia Borja Borja

(A Coruña), Erika (O Carba-
lliño), Cándida Fervenza da
Concepción (Moaña),
Carmen Amado González
(Ames), Luz María Castillo
García (Lalín), D.J.V.C.
(Fuengirola), Rocío Martín
Céspedes (Barcelona), Olim-
pia San Anastasio (Segovia),
Zoria B. A. (Tenerife), Maite
L. (Terrasa), S.S.G. (l´Hospi-
talet de Llobregat), M.P.H.
(Logroño), E.S.T. (Pinos
Puente),  María Angels Ribot
(Badalona), Maite de Riego
(Badalona),  Gloria Sanz
(Tarragona), Encarnación
Santiago Malla (Granada),
M.A.V.F. (Zamora), C.G.I.
(Tudela), Elena Martelo (Li-
nares), Matilde Callejota
Maldonado (Almería),
I.M.R.R. (Alxeciras), María
Dolores R.O. (Madrid),
Silvia B. V. (Barcelona), Yai-
za R. (Gran Canaria),
Dolores A. (Reus), M.J.R.A.
(Aldaia), Patricia Maurel
Conte (Teruel), María
Rosario Toro (Zaragoza),
F.N.C. (Beniaján), Ana Mª
F.E. (Barcelona), Idrissi
Zahara (Almería), Francisca
Martín Malmierca
(Guijuelo), Ana Mª C.A. (To-
ledo), Carmen M.G.
(Palma),;  F.P.R. (Santander),
Mª del Mar Miñana
(Barcelona), Mª Teresa G. V.
(Valladolid), Mª Asunción
L.G. (Palma de Mallorca),
Margarita V.B. (Colonia de
San Jordi), Emilia del
Carmen de Balas Albert
(Madrid), Alexandra
(Alzira), Gertrudis G.A.G.
(Jaen), Francisca L.R. (Sevi-
lla), Rocio Pereira Arrojo
(Salas), Ana Vanessa Roque
González (Arona), P.N.P.
(Almería), M.G.P. (Alacante),
M.C.M.R. (San Vicente de
Alacántara), Ana Mª c.C.
(Xixón), M.J.P.G. (Barbate),
Dagmar S. (Lanzarote),
M.J.R.G. (Alxeciras), Cecilia
Guerrero Martínez
(Mallorca), Mª Rafaela D.M.
(Córdoba), Mª del Carmen
M.C. (Dos Hermanas), R.S.J.
(Salamanca), e moitas máis
das Sen facilitar nome en:
Palafrugell (Xirona), en
Alcala de Xivert, en Tenerife,
en Guisona (Segarra), en
Ciempozuelo (Madrid), en
Sevilla, en Barcelona, en
Lleida, en Barcelona, en Bo-
adilla del Monte, en San Juan
de La Rambla, en Valencia,
en Torre Pacheco, en Canals
por toda a xeografía e
colonias, tamén en Ceuta... E
MATÁRONAS ELES:
padrastos, maridos, ex-
maridos, compañeiros
sentimentais, ex-
compañeiros, noivos, xefes.
Tamén a Sonia Carabantes en
Coin Málaga e non se sabe.
Séguese a vella lei: malla ne-
la, malla no seu. Esixamos
responsabilidade e
dimisións.♦

DECIMONÓNICAS
CARME VIDAL

Centos de fotografías colgan en dous espazos nobres de Compostela. O Pazo de
Fonseca e a Igrexa da Universidade prestan as súas históricas paredes para unha
mostra tamén histórica. A que o Centro Galego de Artes da Imaxe en colabora-
ción coa Universidade de Santiago titulou Fotografía en Galicia no século XIX.

Nenos na porta do covento de Poio. Francisco Zagala, ca. 1890 Home nunha fiestra. Eugenio Lanelongue, ca. 1870

O ciclista Cordero. Pedro Varela, ca. 1895 Emilia Pardo Bazán. E. Lanelongue, ca. 1870.No balneario do Carballiño. José Pacheco, 1900



Foi na Praza da Quintana onde se
soubo por primeira vez dun dos
grupos que daría moito que falar
dentro da música folk. Eran catro
rapaces que viñan de formacións
tradicionais e presentaban un tra-
ballo que esquecera o purismo no
camiño para deixarse influir polo
jazz e mesmo polo rock e polo
funk. Titulábase precisamente co-
mo eles deran en chamar ao gru-
po, Fía na roca, e sorprendeu
porque Xavier Bueno, Xosé Váz-
quez, Quico Comesaña e Quim
Fariñas ofrecían unha música no-
vidosa que atravesaría fronteiras
con pasaporte propio. Dez anos
despois, como unha volta aos ori-
xes, volve ser Compostela o mar-
co do seu novo proxecto musical,
a gravación dun disco en directo
o 7 e 8 de decembro para celebrar
o seu décimo aniversario.

Baixo o título Dez anos ao vi-
vo presentarase o resultado, un
compacto no que Fía na roca mos-
tra a súa instantánea tras dez anos
de rodaxe polos escenarios do pa-
ís, a súa personalidade sen maqui-
llaxes, fiel ao facer do grupo.

Partiron no 93 cun estilo dife-
renciado, cun pé no folk e outro
naquel caixón de xastre que se
deu en chamar novas músicas ao
que ían parar, entre borralla e al-
go de boa música, as propostas

difíciles de clasificar. “Queríamos
darlle un novo enfoque ao que es-
taban a facer naquel momento ou-
tros grupos, queríamos unha mú-
sica con raigames galegas pero na
que se fundisen as nosas persona-
lidades e os nosos gustos musi-
cais”, comenta o acordeonista de
Fía, Xosé Vázquez. “No folk pu-
rista xa tiñamos traballado, vimos
de abaixo, da música tradicional.
Ademais neste eido xa había gru-
pos que o facían moi ben como
Milladoiro, e pouco se podía dicir
nesa liña”, engade.

Publicaron así no 93 Fía na
roca, baixo a producción de Luís
Delgado, co que conseguiron
chamar a atención da cadea bri-
tánica BBC, que escolleu un dos
temas para promocionar o Xaco-
beo 93 en Europa a través do Eu-
rochannel. Sen embargo, pouco
tempo tería que pasar para que o
grupo atravesara un dos momen-
tos máis difíciles coa marcha de
Quim Farinha e Quico Comesa-
ña que formarían xunto con An-
xo Pintos o grupo Berrogüetto.

Sen esquecer a etiqueta de
folk contemporáneo que os
acompañou durante os primeiros
anos, despois da marcha de dous
dos fundadores e a incorporación
de novos músicos, Fía desempoa
os instrumentos no 97 coa grava-

ción do traballo Agardando que
pase algo, no que incluían ver-
sións de temas tradicionais e no-
vas composicións máis jazzisti-
cas. “Foi un álbum de transición,
no que nos estabamos a recolo-
car. Con el cambiamos algo e fi-
xemos cousas que agora poden
sonar raro, pero que respondían
naquel momento ao que queria-
mos facer, sen importarnos a co-
mercialidade”. 

Coa principal novidade de in-
cluír a voz feminina de Sonia
Lebedynski, como sétima com-
poñente, sae a rúa no 2001 o seu
último disco até o momento,
Contravento, cun título signifi-
cativo do seu estilo peculiar, no
medio de boas críticas e varios
premios. Case por casualidade o
disco cruza o continente e non
pasa desapercibido no Xapón.
Unha televisión, Aichi TV utili-
za o traballo como banda sonora
da serie baseada na obra do es-
critor Paulo Coelho “O relato
dun mago”, no que se relata a pe-
regrinaxe do autor ao longo do
Camiño de Santiago. O galardón
ao Mellor disco galego por Ra-
dio Ecca no 2001 e varias com-
pilacións que rodarían por Euro-
pa e Estados Unidos completan a
discografía do grupo.

Despois de dez anos de discos

de estudio, este fin de semana, o
grupo botará man dunha das súas
armas máis potentes, o seu direc-
to, para “cerrar un ciclo” dentro
da súa carreira. E farao entre trou-
la e boureo, con moita festa a tra-
vés de catro concertos que terán
lugar no Teatro Principal. Repasa-
rán os temas máis aclamados polo
público e presentarán un par de
pezas novas e algunha versión sen
máis colaboración que a dos seus
instrumentos porque como asegu-
ran, séntense “moi seguros así”.

Sen embargo, ademais de fo-
tografar un momento, este novo
traballo preséntase como unha
volta de torca na vida do grupo.
“Con el ábrese unha nova etapa
de Fía -asegura Xosé Vázquez-.
Cambiamos aquela óptica máis
instrumental dos inicios. Agora
concibimos os temas doutro xei-
to, nos que a voz de Sonia Le-
bedynski cobra moita máis im-
portancia”.

Xosé Vázquez contesta rapida-
mente non saber nin lle importar
cantos anos máis vai cumprir Fía
na Roca. “O grupo ten que vivir
mentres haxa ilusión e os mem-
bros estean cómodos. Fía durará o
que dure a súa creatividade”. De
momento xa están a traballar nou-
tro disco de estudio posterior ao
directo, “pero sen presas”.♦

Nº 1.107 ● Do 4 ao 10 de decembro de 2003 ● Ano XXVI

Rosa Álvarez
‘Vese que non se
precisan moitos
espellos’

A.N.T.
Acaba de ser galardoada co
premio Maruxa Villanueva
por toda unha traxectoria
adicada ao teatro. Conside-
ra que esta arte está  sufi-
cientemente recoñecida?

Non son moi partidaria
dos premios, nin de aumen-
tar o seu número. Coido que
deben existir na medida que
recorden a figura destacada
que lles dá nome e cumpran
a súa función principal,
achegar o teatro a sociedade,
se é que existe o teatro.

Por que o dubida?
Porque se distribúe pou-

co teatro para a cantidade de
obras que se producen. Non
se debe tanto a unha falta de
profesionalización, senón a
que as institucións e os dife-
rentes colectivos non poten-
cian ese arte que sempre se
considerou espello da socie-
dade. Vése que non se preci-
san moitos espellos.

O seu traballo dende
Abrente foi importante na
profesionalización do teatro.
Que significou este paso?

Un salto moi importante,
porque o teatro afeccionado,
que era o que se facía, tiña
un público limitado. Coa
profesionalización proxec-
touse o teatro a todo o país e
fóiselle pedindo cada vez
máis a unha profesión que
tomou conciencia do que re-
almente era. 

Como lle inflúe ao tea-
tro que a televisión sexa un
medio masivo case coloni-
zador?

Aínda é unha análise que
está por facer, pero póñome
no plano positivo. Coa televi-
sión déronse a coñecer moi-
tos actores e actrices e a xen-
te foi consciente de que exis-
tía unha profesión. Ademais
estase a ver que as caras fa-
mosas de televisión atraen a
máis público cando represen-
tan obras teatrais, sen esque-
cer a cuestión económica,
porque gracias a pequena
pantalla poden dedicarse ex-
clusivamente a súa profesión.

Que momentos desta-
caría da súa traxectoria?

Estar nos momentos
puntuais de cambio.

Despois do premio, que
proxectos ten?

O luns comezamos os
ensaios de Fobias, do direc-
tor José Luís Prieto, que se
estreará en xaneiro.♦

FÍA NA ROCA,
dez anos en directo

MAR BARROS

Con tres discos ás costas, moito escenario pisado no país, novas incorporacións e re-
coñecemento internacional Fía na roca cumpre dez anos de andaina. Para celebralo
gravará o disco en directo, Dez anos ao vivo, este fin de semana en Compostela.
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Hai quince días falabamos da
necesidade de se sentir estre-
la para gozar do fútbol na
meirande parte dos videoxo-
gadores. A saga Fifa, co seu
impecábel traballo de edición
gráfica na recreación de fut-
bolistas, equipaxes e esta-
dios, logra namorar aqueles
que pulan polo cuarto lem-
brando os catro goles que
Diego Tristán a Iker Casillas.

Mais non vai ser todo re-
creación das principais li-
gas, nunha estensión de Di-
gital Plus a calquera hora do
día e baixo o noso mando.
Para outros xogadores, o in-
terese está en facer fútbol,
en converter os mandos da
Playstation 2 nunha caixa de
cambios coa que facer que
cada xogador na pantalla fa-
ga todo aquilo que enrique-
ce o deporte.

Esta porción do negocio
ten unha complicación: o tra-
ballo de programación é in-
xente e ocupa tempo de máis

como para pensar logo en
mercar as licenzas dos prin-
cipais equipos. Por iso o
mercado está esgazado. Se
queres facer rabonas, cabe-
zadas, paradas espectacula-
res, kodrazos e demais deli-
catessen , o teu xogo é Pro
Evolution Soccer 3 .

Este título, desenvolvido
por Konami e alleo ao merca-
do europeo durante moito
tempo, entrou con forza na
PS2. Din medio de brincadei-
ra nos principais distribuido-
res de xogos que as siglas
PES son as máis procuradas
no catálogo de xogos. En rea-
lidade, este é o xogo para os
futbolistas frustrados, inca-
paces de dominaren o balón
como lles gustaría. Mercé ao
mando da videoconsola, este
título ofrece horas e horas de
xogo total, cun realismo e es-
pectacularidade até agora
descoñecidos.

A cambio diso, o xogo é
purista: nada de detalles, na-

da de concesións á realida-
de. O problema das licenzas
acaba sendo simpático. O
Madrid chámase Chamartín
e o Barça, Cataluna, por
exemplo. Noutros ámbitos, é
contraditorio. Na capa do xo-
go aparece o famoso árbitro
italiano Pier Luigi Colina,
mais na visualización dos
partidos non hai nin colexia-
dos nin adestradores. Iso si,
hai bancos, baleiros e fan-
tasmais.

O PES 3 apuntou alto na
súa estrea en pc. Aparece só
en formato dvd, para aprovei-
tar a maior capacidade deste
formato e non recorrer a dúas
versións demasiado diferen-
tes para o computador e para
a Playstation .

Todos estes atrancos te-
ñen unha boa contrapartida
no editor que inclúe a nova
versión. É moi completo e
permite que o xogador corri-
xa na casa os despropósitos
na base de datos. Se Donato

aínda aparece no Deportivo
e consideramos que, a pesar
do moito que lle queremos
ao “preto velho”, precisa-
mos o seu posto para Jorge
Andrade ou Pablo Amo, po-
demos eliminalo do xogo,
crearmos un substituto e fi-
nalmente compralo como
“xogador libre”.

Para ir quecendo motores
de cara á terceira e última en-
trega desta serie sobre o fút-
bol, temos de dicir que o Pro
Evolution Soccer 3 permite
que fagamos carreira como
adestradores-presidentes
(managers) durante varias
tempadas. O mellor deste sis-
tema –moi precario en rela-
ción aos títulos Champions-
hip Manager 4 03/04 e Total
Club Manager 2004 , dos que
falaremos en dúas semanas–
é a posibilidade de descubrir
novas perlas da canteira e ir
pulíndoas a base de partidos
para que acaben rendendo ao
máximo nivel. ♦♦

O gran negocio do fútbol virtual (II)

Soños Eléctricos César Lorenzo

Meu Santo, Miña Santiña                   francisco a. Vidal

De um tempo a esta parte, cansa-
dos das cousas normais e boas,
há umha moda de buscar os
amantes do vinho, algo diferen-
te, que se tém por melhor, de
“madeirizar”, tentar criar ou fer-
mentar em carvalho os vinhos en
geral, e os galegos como mime-
tismo ou cópia. 

Antigamente, quando os vin-
hos se guardavam em pipas de
castinheiro ou carvalho, dava-se-
lhes umha mau de parafina aos
bocois de branco, para que nom
colhessem o sabor ou recendo da
madeira. Agora, muitos adeguei-
ros estám fazendo o contrário,
oxidando os seus vinhos em cas-
co, e vendedo-os muito mais ca-
ros, como que se fossem melho-
res, mais distinguidos e elegantes. 

Há em marcha umha polémi-
ca sobre se realmente som mel-
hores ou nom os brancos madei-
rizados ou fermentados em barri-
ca, e a Irmandade tem tomado
postura generalizada, e reco-

menda fuxir destes caldos, pois a
maior parte, o único que fam e
aumentar o prezo, estragando a
qualidade e frescura dos aromas
primários. 

Um grande vinho branco é
um milagre de equilíbrio e har-
monía entre o álcool, a acidez e a
gama aromática, e se ainda lhe
acrescentamos a madeira, tem
que ser em harmonía, e isto é o
mais difícil. Há variedades como
o Chardonnais, que compagi-
nam bem, mas as nossas varieda-
des mais bén passa-lhes o con-
trário, já que estragan o equilí-
brio com notas de baunilha e às
vezes toques de lenha, tan acusa-
dos que parece que estás mor-
dendo umha pata de umha mesa. 

E nom só som piores, em ge-
ral, os vinhos galegos madeiri-
zados, senom que ainda acima
som mais caros, pois se apela ao
esnobismo-papanatismo-bado-
quismo, que muito temos na tri-
bo galega. O adegueiro está fe-

liz, pois tem um jeito de fazer
umha marca mais cara, e os
bebedores, de regalar umha coisa
que pensan excelente e requinta-
da, que para nós, é muito pior. 

E nom só o dizemos nós, se-
nom que apelamos á autoridade
de Andrew Catchpole, do Daily
Telegraph, ou a Gerry Dawes,
crítico americano, que comen-
tam o erro de madeirizar vinhos
tam frescos e delicados. 

Há outra prática enológica
em marcha, que para nós sim dá
melhores resultados, que é o
Bâtonnage. Consiste em remo-
ver com um garabato ou aparel-
ho, as lías do fundo cada poucos
dias. Con isto consegue-se um-
ha cremosidade, um caarcer
gordo e untuoso, que lima os
ángulos do tartárico, cítrico e
málico, e redondea a sensación
do vinho na boca, engadindo-
lhe ademais umha melhor defe-
sa como antioxidante. 

Esta técnica esta-se já a em-

pregar por adegas como a de Fi-
llaboa e Pazo San Mauro, no Al-
varinho, ou Viña Guitián com o
seu godelho. Estám a conseguir
magníficos resultados, que bebe-
mos agradecidos e som aprecia-
dos polo mundo enteiro. 

O mundo pula e avança, e o
progresso e melhora dos nossos
vinhos e imparável, mas ás veces
registramos intentos errados,
provas fracassadas e desvios no
mercado, que temos que criticar.
Nom gostamos dos vinhos bran-
cos madeiriçados, e ainda as pro-
vas que temos experimentado
dos tintos galegos em casco, fal-
tam-lhes alguns anos de experi-
mentaçom e paciência, que
acompanharemos celosos, ten-
tando e desejando que a criatura
que promete tenha umha boa
criança e educaçom, para que
podamos presumir de ter nível
mundial, como o temos nos
brancos frescos e aromáticos
(nom madeiriçados).♦

Lenha à madeira!

Poesía e
circunstancia
LUÍSA VILLALTA

De seu a poesía suscita
tanto adhesións como fo-
bias confesadas e incon-

fesábeis. Meio de expresión li-
bérrimo vale, con todos os de-
graos intermedios, tanto para a
práctica do onanismo verbal
como para a síntese nemotécni-
ca e pasional de calquer
ideario, con ou sen ideas, nas
fórmulas que van do himno ao
xénero panfletario agora caído
en desuso grazas, non aos
avanzos aparentes dunha
democracia que canalizaría es-
ta expresión, senón á ausencia
de maior necesidade de panfle-
tear. Desta liberdade, unida ao
triunfo dunha especie de lei da
selva canto a estilos e contidos,
sumado isto á escasísima refle-
xión (pública) das xentes da li-
teratura sobre a propria literatu-
ra, xorde a patente desconfian-
za actual sobre o xénero,
engastallada mesmo nunha
herdada sublimación que non
nos atrevemos a finiquitar.
Gosta pero non vende,
coliximos con perplexidade das
declaracións dos editores. O
certo é que “non vende”
porque non se vende nas esco-
las, que é o único ao que cuan-
titativamente na nosa precaria
industria literaria podemos cha-
mar “vender”. E non se vende
nas escolas porque... en fin,
porque xa non hai propriamen-
te literatura nen nos plans de
estudo nen nos mínimos de su-
pervivencia da tradición cultu-
ral permitidos como adorno in-
telectual da neoburguesía
currante do neocapitalismo.
Sen embargo, e o último ano é
proba diso, parece que cando
todo falla, o que máis e mellor
resiste é a poesía. Entón as
olladas, os ouvidos e até os pe-
tos dos bons e, sobre todo, xe-
nerosos, converxen novamen-
te, como en tempos bárdicos e
heroicos, nese estraño modo
de expresión, que nunca se en-
tende de todo, máis que, preci-
samente por iso, dá cabida non
só ao que din en por si as pala-
bras, senón á circunstancia e
ao que quen as di e quen as es-
coita queren e precisan
comprender. Este estiramento
da linguaxe, resulta ser, ao
final, unha función que, consi-
derada antisocial e
antieconómica nos prosaicos
momentos de fartura, de pron-
to se converte en válvula de
emerxencia e até de economía
expresiva, por canto é capaz
de resumir o informe e o senti-
mento, a noticia e a desespera-
ción. En tal emerxencia
debemos andar, pois que aí vai
indo un ano de nuncamaises,
nonásguerras e bóvedas da
memoria en recitais e libros
colectivos, cos que a poesía
certamente pouco pode
resolver, pero si transformar a
circunstancia en monumento
intemporal, a impotencia no
poder da palabra criativa.♦



Por onde andará o don Mauro.
Aquel que, como era de coidado-
so, era de medido. O que nin le-
vantaba a palabra nin a baixaba.
O que falaba por fóra e falaba
por dentro.

Pero do don Mauro chegouse
a saber que entendera e moito de
fusís, balas e cerrollos e que, po-
las súas mans santas e monacais,
pasaron os primeiros máuser
usados pola Falanxe de Lugo.

O mosteiro no que enseñore-
aba de abade mantivéraos ago-
chados desde había tempo. No
seu dicir, para os tempos que ti-
ñan que chegar. E chegaron. 

Os ferroviarios de Sarria an-
daban co ollo revirado de tanto
carrete de caixas con Samos de
destino. Fusil tras fusil que foron
almacenados e resgardados, entre
maitíns e rezos varios, desde tres
anos antes do 36. Ben os soube-
ron embozar para a asonada e
abeirar baixo os seus hábitos.

Co Alzamento, don Mauro
gañou a súa terríbel fama. E a so-
na déronlla os fusís e o teléfono.
Exercendo como un frade privi-
lexiado quen de facer as chama-
das que tiña que facer. Aquelas
de salvar ou non salvar. Ou aque-
las que, despois da orxía de san-
gue, valerían para soltar: “salvou
a fulano”. E mais tamén para
lembrar os que non arrebatou dos
falanxistas, ou mesmo os que,
tras morte violenta, abenzoara.

Unha chamada de don Mauro
ao goberno civil de Lugo podía
salvar unha vida cando derrama-
ba polos fíos o seu “é dos no-
sos”. E tiña faculdade sobrada
para non evitala. “O que collé-
chedes no rueiro de Caneda, ro-
xo e infiel”. Sabíao o abade e o
segredo de confesión tamén.

O reitor dos benedictinos ca-
eu baixo. A súa veciñanza admi-
nistrada en fe veríao caer máis
baixo que a lama. Emporcado.

O acarrexo de fabas e patacas
foi o seu novo oficio agachado.
Pero tiña outro máis secreto co
nome de estraperlo. Os seus lu-
gartenentes na rapina eran dous
irmáns policías armadas que xa
foran gardas de asalto na Repú-
blica. Pagáballes cos años e ca-
buxas dos que fregreses e veci-
ños agasallaban obrigados e su-
misos no mosteiro.

As ánimas perdidas do mitra-
do Mauro non sei por onde an-

dan xa. Pero elas saben de certo
quen lles deu aos falanxistas ma-
tachíns de Lugo os fusís. Quen
converteu nun armeiro un lugar
sagrado gobernado por encargo
do noso Xesús Cristo. 

O “Recalcado” tirou cun de-
les e fixo dano. Moito. Como o
Borrego e o Pedrosa unha noite a
caza de homes de ben no chalé
de Morín en Monforte. O chum-
bo almacenado en Samos para
algo era.♦
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Memoria de Ferro                           Antón Patiño Regueira

Boveda,
autorretrato 
FRANCISCO CARBALLO

OCongreso Bóveda,ce-
lebrado entre o 27 e 29
de novembro é un fito

a ter en conta na historia deste
tempo. As actas para publicar
proximamente conteñen inves-
tigacións de primeira man e
valoracións fundadas en datos
firmes. A figura de Alexandre
Bóveda queda no seu lugar de
preeminencia política do sexe-
nio republicano. 

Contamos con numerosas
fotografías de Alexandre Bóve-
da Iglesias, 1903-1936: talla
baixa (mediano-baixa para
aqueles tempos), robusto, de
equilibrio e viveza. A
descrición tipolóxica que lle fi-
xeron para o servizo militar
coincide coa observábel nos re-
tratos da época. Alexandre Bó-
veda non agachou en nada a
súa maneira de ser: pulso firme,
rapidez intelectiva, memoria.
Mantivo desde moi axiña un
horizonte vital, a saber: respon-
sabilidade moral segundo a
perspectiva cristiá, servizo á
Galiza nación, loita diaria a
prol da xustiza: que ninguén
pase fame ou menosprezo. Tres
textos para o seu autorretrato.

É preciso que nos
aprestemos a loitar para
conquerir, en harmonía cos no-
sos afáns, a confianza do pobo
e a súa representación nos orga-
nismos públicos, que tanto
están precisando de
depuracións e de modos novos.
Pero a nosa tarefa é moito máis
ampla. Temos que traballar po-
la diñificación da nosa lingua, e
dos nosos costumes... Temos
que axudar a exaltación da nosa
arte e da nosa cultura, protexen-
do as súas institucións, as edito-
riais, a prensa autenticamente
galega, etc. Temos que erguer
no noso pobo o sentido da pro-
pia estima. Temos que
estimular a defensa da nosa
economía... traballar en todo lu-
gar i en todo intre por Galiza”
(ANT, 23, II, 1935). 

“Hai oito anos fun consul-
tado por primeira vegada para
vir a Madrid. Renunciei, por-
que xa fixera propósito firme
de consagrar os meus esforzos
á causa da nosa Terra. 

Voltouse a me consultar
en varias ocasións i en todas
elas ía renunciando, non sin
certa extrañeza dos
compañeiros de carreira que
me siguen no escalafón”
(ANT, 6, VII, 1935). 

“A nao do futuro galego en
que nos embarcou o noso amor
a Terra, empulada polo noso fer-
vor patriótico e pola nosa firme
decisión, chegará felizmente, pe-
se a todalas treboadas. Chegará,
porque rema nela a nosa espran-
za, inflan as súas velas os nosos
azos redoblados a cada dificulta-
de, e vai de timonel a nosa fé
conscente do seu deber”. (ANT,
25, VII, 1935.) 

Se a estes textos superpone-
mos a exactitude e valentía do
seu proxecto fiscal e financieiro
para Galiza, podemos ollar ao
Bóveda timonel e “motor de
explosión” do nacionalismo ga-
lego dos anos 30.♦

1Estamos em vésperas dos gran-
des fastos jacobeus e, segundo a
propaganda oficial, isto vai ser o
milagre da multiplicação dos
peixes. Não obstante os marin-
heiros, que ainda têm o piche nas
redes, já não crêem nos milagres
e menos nos do governo.

Os compositores galegos
também tornamos descridos. Tão
cépticos nos volvemos que vou
permitir-me fazer um augúrio do
que vai acontecer no 2004 coa
programação da música culta nas
pomposas celebrações do ano
que dizem santo. Irmos ter o de
sempre, acaso algo mais carrega-
do de bombo.

Vai suceder como no “Festi-
val Internacional de Música de
Galicia”, donde “Música de Ga-
licia” é uma retórica política que
nada tem a ver com a Galiza e
muito menos coa sua música.

Este ano escrevi, uma vez
mais, a Fraga para lhe transmitir
a profunda decepção que produz
aos compositores galegos actuais
a política musical patrocinada
pelo governo que preside. Na
resposta, o senhor Presidente
faz-me uma exaustiva relação de
formações musicais galegas
–seis orquestras sinfónicas e
uma cheia de grupos de câmara-
que “programam assiduamente
música culta galega”(?!). Tam-
bém inclui na relação os concer-
tos que oferecem os alunos dos

Conservatórios “em cujo repor-
tório predominam as obras de
autores galegos”(?!). E ainda
acrescenta com projectos de in-
vestigação e divulgação.

Pasmado estou de tanta elo-
quência retórica, e da sinuosida-
de dos argumentos para evadir-se
da questão inquirida. Admira-me
a capacidade de apropriação in-
devida, como se a titularidade da
moreia de formações musicais
que relaciona fossem da Junta.
Assombram-me as artes de berli-
ques e berloques que empregam
os assessores musicais do Presi-
dente, inventando a realidade da
música culta galega, para fazer-
lhe crer que está a governar Uto-
pia. Podem acreditar no que digo
pois a carta está assinada pelo
mesmíssimo senhor Fraga.

Cada vez que lhe escrevo ao
Presidente sob esta questão, ao
seguinte ano programam alguma
obra de autor galego, assim que
o próximo ano toca ao menos
uma. Mas o que sim podo pres-
sagiar é que os turistas que visi-
tem a Galiza, em ano tão santo,
não vão ter a oportunidade de as-
sistir a um ciclo de concertos que
mostre a música dos composito-
res galegos vivos. Vamos ter
muitos concertos com figuras in-
ternacionais, os mesmos concer-
tos de tounée que visitam as ci-
dades de origem dos turistas.
Mas aos compositores galegos

há que os manter a margem.
Semelha que os turistas ven-

ham a Galiza a saborear os vin-
hos da Rioja, ou de Bordéus, e
que nos restaurantes só degusta-
ram centolas francesas, perceves
marroquinos, ou lagostas tropi-
cais. Daí que os responsáveis da
programação musical deduzam
que tampouco devem oferecer

música culta galega, e ainda me-
nos se é de autores vivos.

Na fala popular galego-por-
tuguesa o termo “jacobeu” é si-
nónimo de hipócrita, beateiro ou
jesuíta. Tudo em minúscula e
sem ânimo de ofender como co-
rresponde à existência dos com-
positores galegos que temos a
ousadia de estar vivos.♦

O Bardo na Brétema                          Rudesindo Soutelo

Jacobeu musical

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

O armeiro da abadía

Franco con Mauro Gómez Pereira en Samos.



BaionaBaiona
■ CONFERENCIAS

TERTULIAS DO IEM
O venres 12 ás 20:30 h, X.
M. Beiras Torrado, profe-
sor, escritor e dirixente po-
lítico, impartirá unha charla
no hotel Bahíaque presen-
tará o escritor e profesor
Carlos Meixome.

O BarO Barcoco
■ ACTOS

REVISTA ALUVIÓN
A asociación cultural deste
mesmo nome presenta o
número 2 do seu voceiro o
venres 5 ás 19:30 h. na Ca-
sa da Cultura. Haberá un
recital-concerto de Carlos
Cañas, con algúns temas
do seu disco Devala o sol.

■ CINEMA

NA CASA DA CULTURA
Este xoves 4 ás 22:30 h. pro-
xéctase El beso del Oso, fita
de Serguéi Bodrov.O ven-
res 5 ás 22:30 e do sábado 6
ao luns 8 ás 17, 20 e 22:30 h,
pódese ver Underworld, de
Len Wiseman. A película
Última chamada, de Joel
Schumacher,poderá ollarse
o venres 12, o domingo 14 e
luns 15 co mesmo horario.
Party people, dirixida por

Michael Winterbottom ,
proxectarase o mércores 10
e o xoves 11 ás 22:30 h.

■ CONFERENCIAS

DA TRADICIÓN ORAL
Á LITERATURA
O escritor Luís García Ma-
ñá impartirá esta charla pa-
ra estudantes de bacharelato
e secundaria. O xoves 11 ás
12 h. na Casa da Cultura.

■ EXPOSICIÓNS

ESQUECIDOS PORNOÉ
Organizada polo Museo
Nacional de Ciencias Natu-
rais, a mostra céntrase nos
mamíferos poboadores da
península ibérica extingui-
dos hai 20 millóns de anos.
Reproducións de paisaxes a
grande escala, fotografías,
exemplares fósiles, videos
e reproducións anatómicas
tridimensionais a tamaño
natural. Na Casa Grande
de Viloria até o luns 15 de
decembro de 19 a 21 h.

BIENAL DE GRAVADO
CAIXANOVA
Esta entidade presenta ao
público, na súa sala, as obras
premiadas neste certame.

JESUSO
As últimas creacións do
artista trivés, que labra en
madeira escenas costumis-
tas, paisaxes e figuras, po-

derán ollarse na Casa da
Cultura até o 19 de de-
cembro.

■ MÚSICA

GARDENIA
Cuarteto feminino cubano
de boleros, que oferecerá
espléndidas interpreta-
cións dos temas máis co-
ñecidos do xénero, o sába-
do 13 ás 22:30 h. na Casa
da Cultura.

CangasCangas
■ EXPOSICIÓNS

LOS NIÑOS
DE LA GUERRA
As fotografías de Gervasio
Sánchezestarán no Auditorio
Municipal até o sábado 13.

CeeCee
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO
No Salón de Plenosmuni-
cipal pódese admirar a súa
obra fotográfica, até o 4 de
xaneiro.

CedeiraCedeira
■ TEATRO

ACTO IMPREVISTO
Representación de Pífano
para este sábado 6 ás 20 h.
no Auditorio Municipal.

AA CoruñaCoruña
■ EXPOSICIÓNS

YOLANDA FERRER
Las Moradas,mostra de
fotografía na galería de ar-
te Atlánticaaté o 10 de de-
cembro.

XAIME CABANAS
2003é a mostra de pinturas
deste artista que se poden vi-
sitar na galería Ana Vilaseco.

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

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 efémeracomple-
ta o título desta exposición
que, até xaneiro, vai estar no
Museo de Belas Artes. Escol-
ma de pinturas, debuxos,
gravados, esculturas, obxec-
tos e libros ilustrados que,
partindo desta personaxe, en-
sina o papel que a historia re-
servou ás princesas europeas
na política 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.

■ MÚSICA

THE NEDERBIETELS
Veñen desde Rotterdamm e
tocarán no Playa Clubeeste
venres 5 a partir das 00 h.
Prezo único 5 euros, informa-
ción e reservas no telf. 981
250 063 ou conciertos@pla-
yaclub.net ou na billeteira.

AL AYRE ESPAÑOL
Baixo a dirección de
Eduardo López Banzo,
darán un concerto o próxi-
mo xoves 11 ás 20:30 h. na
igrexa de San Domingos.

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.

FeneFene
■ EXPOSICIÓNS

A MEMORIA DO HUMOR
Vinte debuxos de humoris-
tas galegos contemporáne-
os –Alexandre, Benlloch,
José Tomás, Kiko da Sil-
va, Leandro Barea, Perei-
ro, Salas, Seijas, Tonisavs-
ki e X. Marín– para con-
templar a guerra civil e a
posterior represión. Tamén
se exporán reproducións
dos álbumes de Castelao,
Galiza Mártir, Atila en Ga-

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

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

O Museo do Humorde Fene
abre este xoves 4 de decembro
a exposición ‘A memoria do
humor’, na que se amosarán
20 debuxos de humoristas ga-
legos contemporáneos, que

dan a súa ollada sobre a Gue-
rra do 36 e a represión fran-
quista. Tamén se reproducen
os álbumes Galicia Mártir e
Atila en Galicia, de Castelao.
Até o 18 de decembro.♦

HumorHumor con historiacon historia
O O TTrinquerinque

Após o increíbel éxito do disco Pri-
vilegios de tener una ocupación in-
nutil, seguen en rota pola Galiza.
Levarannos co seu espectáculo nun-
ha viaxe, na que non poden prome-
ter, nen prometen, a felicidade eter-
na como final de traxecto, pero ase-
guran unha flota de cancións reno-
vadas, que cumpren todas as nor-
mas viarias, amenizadas con para-
das nos lugares con mellores vistas,

conversa intelectual das que xa non
hai e unha presenza física de impac-
to. Estarán o venres 5 na sala Clam
de XINZO ás 24:30; o sábado 6 na
Baranda do BARCO DE VALDEO-
RRAS ás 23; na sala Casa de Arriba
de VIGO o xoves 11 ás 22:30; na
Barriga Verdede LALÍN o venres 12
ás 22:30; no Xilfo de CARBALLO o
sábado 13 ás 22:30; e no Vinilo d’O
GROVE o domingo 14 ás 22:30.♦

TTransporransportes Hernández & Sanjurjotes Hernández & Sanjurjo
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☞ MATRIX REVOLU-
TIONS. Nesta terceira

entrega as máquinas ameazan
seriamente Sión e están a pi-
ques de entrar, de modo que
deben organizar a defensa
mentres Neo vai á cidade das
máquinas a negociar a paz.

☞ 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 in-

fancia como telón de fondo,
tres amigos da nenez volven a
relacionarse cando a filla dun
deles morre asasinada e se
inicia unha investigación para

esclarecer 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.

☞ 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

A mostra
fotográfica

de Gervasio
Sánchez
sobre os

nenos da
guerra

encóntrase
no Auditorio

Municipal
de CANGAS.

A pintura de
Tim Behrens

pódese
contemplar

no Quiosque
Afonso da
CORUÑA.

O grupo
holandés
The
Nederbietels
toca este
xoves 4 en
OURENSE
e o venres
5 na 
CORUÑA.



liza e Milicianos, en cola-
boración co Museu de Pon-
tevedra.Ambas mostras es-
tarán desde este xoves 4,
día que farán a presentación
Armando Salase Xaquín
Marín, até o 18 de decem-
bro no Museu do Humor-
Casa da Cultura. 

FerrFerr olol
■ CONFERENCIAS

A CONSTITUCIÓN
O venres 5 farase unha me-
sa redonda para debater so-
bre este tema no Ateneo.

ENVELLECER É VIVIR
Charla de Loles Díaz este
venres 5 ás 20 h. no hotel
Almirante.

■ EXPOSICIÓNS

MARÍA MANUELA
Até o 10 de xaneiro podere-
mos ollar, na galería Sargade-
los, a súa mostra de pintura.

PINTURA NO ATENEO
Mostra da obra de Juán
Prieto, Ana Alberta e
Conchi Granullaque até o
martes 16.

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

CARLOS MERINO
Podemos visitar no Ateneo
unha mostra homenaxe a
este pintor ferrolán que po-
derá ser visitada até o 20
de decembro no C. C. To-
rrente Ballester.

SGHN
A Sociedade Galega de
Historia Natural abre ao
público o seu museo, no
que se poden contemplar
esqueletos de diferentes
animais e unha colección
de pegadas e de minerais,
entre outros 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
■ ACTOS

EXALTACIÓN
DO CENTOLO
O Padroado Local de Turis-
mopromove, até o domingo
14, estas xornadas para gozar
con este marisco e da oferta
de augas termais do munici-
pio. Entre os asistentes sorte-
arase 3 fins de semana nos
balnearios da Toxa.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

SINFONÍA
Este é o título da mostra
que a artista visual Sabela
Baña ten aberta na Biblio-
teca Pública Provincial.
Até o 2 de xaneiro.

SARA LEMOS
Mostra da artista na galería
Sargadelos.

ANA MATO
Construción/destrución
do lugar, reunidos baixo
este título os seus traba-
llos son expostos no Mu-
seo Provincial, até o 13 de
decembro. 

CARLOS VALCÁRCEL
Até o 12 de decembro a
Fundación Caixa Galicia
mostrará as súas fotogra-
fías.

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 bai-
xo o cal presenta unha co-
lección das súas pinturas,
até o 16 de decembro na
sala Clérigos.

MacedaMaceda
■ EXPOSICIÓNS

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

MeañoMeaño
■ TEATRO

CHÍMPATE, CHÁMPATE
Espectáculo da compañía
Spaguetti, o venres 5 ás 12 h.
na Casa da Cultura de Dena.

MeisMeis
■ TEATRO

A FAMILIA
MALSANGUE
Títeres & Gualtrapas le-
varán até o escenario do co-
lexio este espectáculo o
venres 5 ás 13 h.

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
■ CONFERENCIAS

ALIMENTOS E VELLEZ
O ciclo A terceira non é a
vencida, sobre a alimenta-
ción como xeito de evitar o
envellecemento prematuro,
acolle a charla de Mª José
Rosellóeste xoves 4 ás 20
h. na Aula Sociocultural de
Caixa Galicia.

■ EXPOSICIÓNS

RICHARD SANTOS
Mostra das súas pinturas no
Ateneo.

BUCIÑOS
Do 4 de decembro en dian-
te poderán ollarse as súas
esculturas na Aula de Cul-
tura Caixanova.

OUTONO FOTOGRÁFICO
Está chegando ao seu remate
a XXI edición. Oitenta e oito
exposicións que estiveron re-
partidas entre Ourense e ou-
tras cidades galegas. Aquí
aínda podemos ollar: Pache-
co, a memoria dun tempo e
dun país, testemuña gráfica
da transformación de Vigo,
no C.C. da Deputación até o
15 de decembro. Leccións da
memoria,  imaxes da infan-
cia e recordos que evocan o
panorama escolar dos anos
40-70, de Olalla García, na
sala de exposicións Caixa
Galicia até o 12 de decem-
bro. Vida e morte das esta-
tuas, fantasías, obsesións e
soños variados, de Victoria
Dielhl, até o 13 de decembro
na Casa da Xuventude. Sobre
impresións, serie a cor no
que o colaxe é o elemento co-
mún, de Laura Gardós, na
Casa da Xuventudeaté 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 Municipal até o 15 de
decembro, os traballos dos
galardoados Rubén Ramos,

Mario Ayguavives e Laura
Torrado .

■ MÚSICA

BEAT PARTY
The Nederbietels veñen
desde Rotterdamm e toca-
rán no Rock Clubeeste xo-
ves 4 a partir das 21 h; no
pub Back Beat,a partir das
23:30, haberá pinchos, pro-
xeccións e a actuación dos
pinchadiscos Juanki, Jorge
(Dr. Explosión); e, de volta
ao Rock Clube,a partir das
3:30, fin de festa co mellor
R&B, beat, soul e groovy.

MONTY ALEXANDER
TRIO
Este venres 5 ás 21 h. no te-
atro Principal dentro do
programa Jazz en Outono.

PadrónPadrón
■ EXPOSICIÓNS

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

PontevedraPontevedra
■ CONFERENCIAS

ALIMENTOS E VELLEZ
O ciclo A terceira non é a
vencida, sobre a alimenta-
ción como xeito de evitar o
envellecemento prematuro,
acolle a charla de Mª José
Rosellóeste venres 5 ás 20
h. na Aula Sociocultural de
Caixa Galicia.

■ EXPOSICIÓNS

URBANO LUGRÍS
A Fundación Caixa Galicia
mostra no Café Modernoos
seus fondos corresponden-
tes a Urbano lugrís. Até o 24
de xaneiro, poderemos ollar
25 cadros nos que “a auga e
soño 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.

TUTANKHAMÓN...
... imaxes dun tesouro baixo
o deserto exipcioé o título
desta mostra, iniciativa da
Fundación Arqueolóxica
Clós, coa colaboración do
Griffith Institue-Ashmolean
Museum of Art,de Oxford, e
o Metropolitan 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.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

GRABARKA...
El monte de las seis mil cru-
ces.Pódense ver as fotogra-
fías de Cristina García Ro-
dero,até finais de decembro
no Museo Etnográfico. No
mesmo lugar  desenvólvese
a mostra fotográfica El ca-
mino de kumano. La natu-
raleza divinizada.

RibadeoRibadeo
■ MÚSICA

CONCERTOS DENADAL
Comeza este ciclo de piano
o domingo 7 ás 21 h. na
igrexa de S. Pedro de Rin-
lo coa actuación de San-
tiago Matas.

■ TEATRO

TIC-TAC
Basada nos textos de Suso
de Toro, Ningures Produc-
ciónsrepresentará esta obra
o domingo 7 ás 20:30 no
Auditorio Municipal.

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

8
Unha das fitas máis citadas
pero menos coñecidos de
Federico Fellini rodada en
1962 en Italia, proxéctase na
sala Yagoo martes 9. O mér-
cores 10 tamén poderemos
ver, deste mesmo director,
As noites de Cabiria (Italia,
1956 ) no auditorio deXor-
nalismo ás 20:15 e 22:30.
Ambas mercé ao cineclube.

PROMISES
Documental de Justine
Shapiro e B.Z. Goldberg
(Israel, EE UU, Palestina,
1999) que trata da viaxe de
Goldberg polas comunida-
des palestinas e os asenta-
mentos da Beira Ocidental,
que podemos ollar no Yago
até o 8 de decembro ás 18 h.
Sang Woo e a súa avoa,de
Lee Jung-Hyang(Corea do
Sur, 2002) é un drama que
conta a historia dun neno de
cidade de 7 anos que fica ao
coidado da súa avoa aldeá.
Unha homenaxe a todas as
avoas do mundo. No Yago
até o 8 de decembro ás
20:15 e 22:30 h.

■ EXPOSICIÓNS 

AS CORES DA MÚSICA
A Casa da Parraacolle es-
ta mostra de Rafael Úbeda.
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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. Da

man de Artello - Teatro Alla Sca-
la 1:5, será representada en DO-
NOSTIA o xoves 4 na Amara Kultur
Etxea. O venres 12 estarán na Ca-
sa da Culturado BARCO DE VAL -
DEORRAS, para finalizar a xira que
están a realizar, o venres 26 no Fó-
rum Metropolitanoda CORUÑA.♦

Amadís de algurAmadís de algureses

Tocarán, xunto con Les Philippes,no Igua-
na Clubede VIGO o venres 12; e estarán no
Playa Clubda CORUÑA o sábado 13.♦

Love of LesbianLove of Lesbian

Grupo zaragozano de hip hop, que
acaba de publicar o seu primeiro
traballo, Zerdos & Diamantes,con
rimas frescas e xuvenís e predomi-
nio do vacile, que estarán no Cla-
vicémbalode LUGO o venres 5 ás
23 h; no Mardi Grasda CORUÑA o

sábado 6 ás 22; e na Casa do Pa-
tín de SANTIAGO o domingo 7 ás
21:30. Venda de entradas (6 euros)
en Skoita e Clavicémbalo de Lu-
go; Portobello e Mardigras da Co-
ruña; e Fat Fly e Tipo de Santiago.
Na billeteira costará 8 euros.♦

FlowklorikosFlowklorikos

A mostra
Wildlife

Photographer
of the year

está na
ESTRADA.

María
Manoela
mostra a

súa pintura
na galería

Sargadelos
de FERROL.

Aínda se
poden
contemplar
algunhas
das mostras
do Outono
Fotográfico
en
OURENSE,
como a de
Pacheco.



ABISMO DEL AZUL
Estas son as obras de Pan-
cho Rodiño que poden
ollarse, até o 9, na galería
Paloma Pintos.

CANTO CUSTA O AMOR?
Instalación de María Ruí-
do e Xoán Anleoque pode-
mos ollar, até o 4 de xanei-
ro dentro do ciclo Procesa-
lia 03, no coro da Igrexa da
Universidade.

PINTURA GALEGA
Manuel Abelenda, Barrei-
ro, Mª Antonia Dans,
Fran, Godoy, Garabal,
Laxeiro, Lugrís Vadillo,
Lago Rivera, Leopoldo
Nóvoa, Miguel Pradilla,
Xabier Pousa, Pailos,
Mercedes Ruibal, Sevilla-
no, Seoane eArturo Souto
son os integrantes desta co-
lectiva que se pode visitar
na galería José Lorenzo.

FOTOGRAFÍA NA
GALIZA NO S. XIX
Poderemos ollala 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.

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
Onofre, Nothing will go
wrong, ata o 10 de decem-
bro. A de Marina Abramo-
vich, titulada Studen Body,
que poderá 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

LUIS EDUARDO AUTE
Este xoves 4, o cantautor e ar-
tista multifacético toca no Pazo
de Congresos e Exposicións.

I FAGIOLINI
Actuará xunto con Robert
Jollingworth no Auditorio
de Galizao xoves 4 ás 21 h.

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.

REAL FILHARMÓNICA
DE GALICIA
O vindeiro xoves 11 ás 21
h. baixo a dirección de An-
toni Ros Marbà, toca no
Auditorio de Galiza.

■ TEATRO

HISTORIA DUNHA VIAXE
Espectáculo de títeres, ba-
sado no Códice Calixtino,
que narra as aventuras do
apóstolo Santiago. Por Tí-
teres Cachirulo este do-
mingo 7 ás 12:30 no Yago. 

II FESTIVAL AMADOR
A. MAGÁN
Organizado polo IGAEM
no Salón Teatro,comeza
coa representación de Si-
lencio pola compañía Me-
táteseo martes 9; o mérco-
res 10 será Noitebra que
represente Pero... quen co-
lleu o tren?; o xoves 11,
Porta Aberta subirá ao es-
trado con O galego, a mu-

lata e o negro;o venres 12,
A mandrágora,por Achá-
dego; o sábado 13, Vixía,
por O Trasno Novo; e o
domingo 14, Os Misera-
beis, de Víctor Hugo, por
Palimoco. As sesións son
ás 22 h. e custan 3 euros,
hai un bono por 12. 

INSOMNIO
Teatro Cachuzorepresenta
este texto, de Rubén Ruibal,
da viaxe de dúas Alicias in-
somnes que decorre dunha
banda para outra do espello,
o próximo xoves 11 e ven-
res 12 ás 22 h. e o sábado 13
ás 23 h. na sala Nasa. 

SoutomaiorSoutomaior
■ EXPOSICIÓNS

DE ITACA A MANIATÁN
Pódese contemplar a obra
de Marina Pintos-Fonseca,
até o venres 5, no Castelo.

TTuiui
■ DANZA

VISTO Y NO VISTO
A compañía madrileña
Aracaladanza representa-
rá esta obra para crianzas,
que recibiu o premio ao
mellor espectáculo de dan-
za Fetén 2003, o venres 12
ás 21 h. no teatro da Área
Panorámica.

■ EXPOSICIÓNS

VII COLECTIVA
DE NADAL
A galería de arte Trisquel e
Medulio organiza un ano
máis esta mostra na que
participan máis de 30 artis-
tas. Até o 17 de xaneiro.

■ MÚSICA

CORO DA SINFÓNICA
DE GALICIA
Concerto de estrea, que vai
desde o clasicismo até o
máis puro modernismo, pa-
sando pola música popular
e tradicional, este venres 5
ás 20 h. na Catedral.

■ TEATRO

PINOCHIO
O máis famoso monicreque
feito por Geppetto vivirá as
máis incribles aventuras
grazas á maxia de Títeres
Cachirulo no escenario da
Área Panorámicao venres
5 ás 21h.

VValadouraladouroo
■ ACTOS

IMAXES
DA EMIGRACIÓN
Dentro das II Xornadas Cul-
turais, o sábado 6 ás 20 h.
no Salón de Actos da Casa
da Culturade Ferreira fala-
rá Fernando Monterroso
Carril sobre Os do Vala-
douro na Habana. Imaxes
da Emigración, a xeito de
prólogo da Exposición Fo-
tográfica. O domingo 7, no
mesmo lugar e á mesma ho-
ra, haberá unha mesa redon-
da sobre O fenómeno mi-
gratorio, con varias persoas
que viviron o caso de perto,
con coloquio aberto. 

VVerínerín
■ MÚSICA

V CICLO SINFÓNICO
Alberto Condee a Orques-
ta Sinfónica de Melidees-
tarán o venres 12 ás 20 h. na
igrexa PP Mercedarios.

VVigoigo
■ ACTOS

DISCAPACIDADES
A Fundación ONCE organiza
unhas xornadas de portas
abertas na súa sede, dentro
das que se encadra o concer-
to da Coral Polifónica Ci-
dade de Vigo,o martes 9 ás
20:30; a mesa redonda sobre
Deporte e discapacidade,o
mércores 10 ás 20:30; a re-
presentación teatral de Fara-
gullas polo grupo Valacar o
xoves 11 á mesma hora; ou o
progama radiofónico Hoy
por hoy, Vigo, o venres 12

de 12:30 a 14 h. 

ARTE CON SENTIDO
Programa do MARCO para
achegar a institución á socie-
dade, a medio de actividades
didácticas. Os xoves 4 e 11 e
os venres 5 e 12 ás 17 h.habe-
rá obradoiros plásticos para
crianzas de 3 a 8 anos. Os do-
mingos 7  e 14 ás 12 h., as
crianzas de máis de 2 anos
que vaian acompañadas po-
derán participar no espectácu-
lo e obradoiro O castelo dos
olores e no Obradoiro dos
sentidos: O gusto e o olfato. 

XXIV T ORNEO
DE XADREZ
A asociación Máximo Gorki
organiza este encontro a 5 rol-
das que comezará o sábado 6.
Máis información, de 17 a 19
h, no telf. 986 224 457.

■ CINEMA

CICLO ADOLESCENTES
Cine e vídeo para/sobre mo-
zas e mozos comeza o ven-
res 12, coa proxección de
Lick the Star(1998), de So-
fía Coppola; Air All I need
(1998), de Mike Mills ; Ar-
chitecture of Reassurance
(1999) e Paperboys(2000).
O sábado 13 proxectan, de
Helen Sickler, Stoked, The
Rise and Fall of Gator
(2003). O domingo 14, Plaid

O CORPO INTELIXENTE
Do luns 8 ao venres 12, Guillermo
Weickert imparte, no teatroGalán de
SANTIAGO , este obradoiro de danza
destinado a bailaríns, actores e intere-
sados no corpo como ferramenta de tra-
ballo e medio de expresión. O curso
tentará explorar e optimizar os recursos
persoais e activar e espertar a intelixen-
cia do corpo. No mesmo lugar e datas,
Baltasar Patiño dirixe o curso de ilu-
minación e espazo escénico Sólido-Lí-
quido-Gaseoso,no que se reflexiona
sobre o concepto do espazo baleiro, en-
tendido como “o espacialmente esen-
cial, a xusta medida da que falaban os
arquitectos exipcios, un mundo onde os
obxectos e elementos escénicos poidan
chegar a, ou sexan nalgún momento,
personaxes ou figuras dun espectácu-
lo”. Máis información no telf. 981 585
166 ou en www.teatrogalan.com

III PREMIO DE INVESTIGACIÓN
FERMÍN BOUZA BREY
Organizado polo Concello de PONTEA-
REAS, poderan optar a este premio  aque-
les proxectos, inéditos, de investigación
científica sobre historia, arte, arqueolo-
xía, etnografía, literatura ou ciencias so-
ciais, que teñan como referente o muni-
cipio de Ponteareas, e que vaian acom-
pañados dunha memoria onde figuren
obxectivos, metodoloxía, periodización,
recursos a empregar, temporalización do
traballo, etc. Serán presentados ou envia-
dos, con carácter anónimo, por quintu-
plicado, cunha plica onde figurará unha
copia do DNI, datos persoais, enderezo e
teléfono do participante, ao Museo Mu-
nicipal de Ponteareas (A Perillana 2,
36860 Ponteareas-Pontevedra) antes do
27 de decembro. Está dotado con 2.000

euros, entregándose un 25% unha vez fa-
llado e o 75% restante unha vez entrega-
do o traballo de investigación. Máis in-
formación no Museo Municipal de Pon-
teareas, Perillana 9-11, 36860 Pontea-
reas; no telf. 986 660 765 ou bibliote-
ca.museo@ponteareas.org

CONCURSO DECARTEIS
FEIRA DO GRELO
Poderán participar aquelas persoas que
teñan cumpridos os 12 anos antes do 31
de decembro e que non supere os 30 na
mesma data. As medidas do cartel serán
de 40 x 70 cm, como máximo, preferi-
belmente en formato vertical, de técnica
libre no que aparecerá, obrigatoriamente,
o texto: XXIV Feira do Grelo. AS PON-
TES 22 de Febreiro de 2004. Presentara-
se un só cartel por participante, que de-
berá ser inédito e orixinal, no Departa-
mento de Cultura do Concello das Pon-
tes, sito na Casa Dopeso, Rosalía de Cas-
tro 28, 15320 As Pontes, ACoruña, antes
do 12 de xaneiro de 2004, acompañado
dun sobre pecho no que se incluirá o no-
me, enderezo, fotocopia do DNI e teléfo-
no de contacto. O premio será de 300 eu-
ros para o cartel gañador, que pasará a
ser propiedade do Concello, podendo ser
declarado deserto polo xurado.

CURSO DE CABARÉ
A Asociación de Actores, Directores e
Técnicos de Escena de Galizapromove
esta actividade, impartida por Jose Luis
Mosquera, que ten realizado prestixio-
sos estudos de interpretación e partici-
pado en multitude de espectáculos de
cabaret e music hall,do luns 15 ao ven-
res 19 de 17 a 21 h. na sala Galán de
SANTIAGO , cunha representación aberta
ao público por parte dos participantes o

sábado 20. Os interesados poden matri-
cularse, de seren membros da AADTG
até as 15 h. do xoves 11 cun custe de 60
euros; e os non socios até o venres 12 de
9 a 15 h. cun custe de 120 euros. Máis
información  en telf./fax 981 584 171
ou consultar www.aadteg.com

PREMIOS ÁGORA
A Concellaría de Xuventude de LUGO e a
A.C. Ágoraconvocan un ano máis os cer-
tames de conto, cómic e fotografía, dirixi-
do a mozos e adultos de todo o Estado, ha-
bendo este ano unha nova convocatoria, o
Ágora de pintura.Como bases comúns es-
tablécense as seguintes: nos certames po-
derá participar calquera afecionado, e divi-
diranse en dous grupos: A) menores de 14
anos e, B) maiores desta idade. O de foto-
grafía divide as categorías doutra maneira:
A) con idades entre os 15 e os 30 anos e,
B) para todas as idades. O tema será libre
en calquera caso, e os traballos deberán
presentarse ou ser enviados ao Centro So-
ciocultural Uxío Novoneyra (OIX), Qui-
roga Ballesteros 1, 2º andar - 27001 Lugo
ou a Ágora Cultural,San Marcos 1, 2º dta
- 27001 Lugo, debidamente certificados,
do 2 ao 31 de xaneiro de 2004, ás 20 h. Os
traballos deberán remitirse acompañados
cun sobre co título do premio e a categoría
na que se participa, así como o lema ou tí-
tulo que os identifique, indicando no inte-
rior os datos persoais do autor e unha foto-
copia do DNI. Hai un 1º e 2º premio –pa-
ra o grupo A–, dotados con diploma, es-
tancia para 4 persoas nunha casa rural e lo-
te de libros. E un 3º que varía segundo o
certame no que se participa. Para o grupo
B, un 1º premio valorado en 400 euros, un
2º de 200 e un 3º de 120, así como dúas
mencións honoríficas de 60 euros. O Ágo-
ra conto,deberá ser inédito e escrito en ga-

lego. A extensión non poderá superar os 6
folios escritos a duplo espacio e por 1 ca-
ra. Cada participante poderá entregar dous
traballos, dos que só poderá ser premiado
un. Presentaranse 7 copias ou 3 nun dis-
quete coa copia do conto en formato de
procesador de textos de Windows. No
Ágora cómic,cada participante poderá en-
viar unha serie de viñetas cun máximo de
6 páxinas e os textos serán en galego. Ca-
da autor poderá entregar 2 traballos distin-
tos, dos que só un será premiado. Poderá
utilizarse calquera técnica e non se presen-
tarán copias do orixinal. Se o traballo é
mediante proceso de ordenador, a obra ori-
xinal deberá ir acompañada de disquete ou
CD. Presentaranse en soporte ríxido, sen
marco nin cristal e sen datos que identifi-
quen o autor, aparecendo detras de cada
soporte: o grupo, técnica, lema ou pseu-
dónimo, data de realización e título. No
caso do Ágora pintura,cada participante
poderá enviar unha obra en lenzo sobre
bastidor cun formato estandar. A técnica é
libre. Presentarase sobre soporte ríxido,
indicando os mesmos datos que no caso
anterior. No Ágora fotografía,as colec-
cións constarán dun mínimo de tres e un
máximo de seis fotografías, non precisan-
do unidade temática, debendo ser inéditas
e non ter acadado ningún outro premio.
Poderase utilizar calquera recurso foto-
gráfico, en branco e negro ou cor. Presen-
taranse en soporte ríxido, cun tamaño de
40 x 50 cm, non podendo ter as fotos me-
nos de 20 cm a dimensión máis cativa.
Cada participante poderá entregar dúas
coleccións como máximo en cada aparta-
do, que se presentarán sen datos que iden-
tifiquen ao autor, indicando detras do so-
porte: o lema da colección en cada foto,
formato, título, técnica, data de realiza-
ción e identificación da imaxe.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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Até o 14 de
decembro
podemos

ollar a obra
de Teresa

Hubbard &
Alexander

Birchler,
entre outros,
no CGAC de
SANTIAGO.

Como todos
os anos a
galería
Trisquel e
Medulio de
TUI organiza
a Mostra de
Nadal, na
que
participan
máis de 30
artistas.



“Itsu” (2002), de Mc Fe-
tridge; Detached Building
(2001), de T. Hubbard e A.
Birckler ; Dulces Confiden-
cias (2002), de Cova Mací-
as; Hans und Grete(2002),
de Sue de Been. As sesións
ás 20 h no MARCO. Máis in-
formación en www.marco-
vigo.com. 

■ CONFERENCIAS

PORTUGAL E
O SEU CONTEXTO
Periferia artística? David
Barro analizará este tema,
dentro do programa de acti-
vidades parellas á mostra
Outras alternativas, o ven-
res 5 ás 20 h. no MARCO
(entrada de balde). No mes-
mo lugar o xoves 11 ás 20
h. a Xefa do Departamento
de Obras Audiovisuais do
Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, Berta Si-
chel, presenta o programa
Adolescentes: cine e vídeo
para/sobre mozas e mozos.

A INMIGRACIÓN
AFRICANA EN ESPAÑA
Actividade enmarcada den-
tro da V Semana Grande
de AIDA que trae ao escri-
tor e periodista guineano
Donato N´dongo Bidyogo
Makina como director do
Centro de Estudos Africa-
nos da Universidade de
Murcia. O martes 9 ás
20:30 h. na sala de confe-
rencias do C.C. Caixanova

■ EXPOSICIÓNS

COLECCIÓN
CAIXANOVA
Mostra permanente de 120
obras na que se ofrece unha
visión clara e amena da evo-
lución das distintas tenden-
cias artísticas desenvolvidas
en Galiza desde o século
XIX até a actualidade. Obras
de Castelao, Lugrís, Gra-
nell, Maruxa Mallo, Masi-
de, Colmeiro, Laxeiro, Se-
oane, Buciños, Sucasasou
o grupo Atlántica entre ou-
tros, pódense contemplar no
Centro Social Caixanovade
luns a venres de 18 a 21:30
h. e os sábados, domingos e
festivos de 12 a 14 e de 18 a
21:30 h. Máis información
en www.coleccioncaixano-
va.com.

A OUTRA
CARA DE ÁFRICA
Este museo étnico, presen-
tado por Ibrahima Niang,
presidente da asociacion AI-
DA, estará na Federación de
AAVV Eduardo Chaoaté o
xoves 18 de decembro de
18 a 21 h. de luns a venres e
o sábado 13 de 11 a 21 h.

NAVIGO
Mostra de modelos de bar-
cos, de Santiago Signo Ló-
pez, no museo Liste.

OLLADAS OCEÁNICAS
Máis de 40 artistas na-
cionais e internacionais
participan nesta mostra que
ten o mar como fío condu-
tor. Antón Patiño, Isaac
Pérez, Mª Ruido, Montse
Rego, Longina, Francisco
Leiro, Carlos Rial, Coca
Rivas, entre outros, harmo-
nizarán diferentes discursos
sobre o mar. A heteroxenei-
dade dos artistas permíte-
nos ollar a variedade da
criatividade dos últimos 20
anos, empregando todo tipo
de soportes. Até o 18 de xa-
neiro no Museo do Mar.

BIZARR@S
Sexta e derradeira mostra
da serie Malas Artes 03que
poderemos ollar na Sala
dos Peiraosaté o 11 de xa-
neiro. Desta volta é o mun-
do do xénero e a identidade
sexual o que nos trae as
obras de Fran Miguéns
Ferro, Camino Vidales,
Álex Mene, Rebeca López
Cierto, Félix Fernándeze
Carlos Latorre. Malas Ar-
tes tamén 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.

ISAAC PÉREZVICENTE
Poderemos ollar as súa pin-
tura na galería Ad hocaté o
15 de xaneiro.

XULIO RODRÍGUEZ
Até o 17 de decembro, pode-
rase ollar esta mostra no cen-
tro de arte Vicus(www.cen-
troartevicus.com).

DOLORESGUERRERO
A súa pintura pode ser olla-
da na galería Sargadelos
até o xoves 11.

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.

GALA E DALÍ , MÁIS
ALÓ DA INTIMIDADE
Até o 14 de decembro, no
C.C. Caixanovapoderemos
coñecer esta exposición for-
mada por máis de 60 fotogra-
fías dos anos 60 de Marc La-
croix; dous módulos estere-
oscópicos (cos que investiga-
ron a pintura en tres dimen-
sións) e varios libros e debu-
xos do artista. A fascinante ri-
queza creativa e a extrava-
gante persoalidade de Dalí.

OUTRAS ALTERNATIVAS
Novas experiencias visuais
en Portugal,no MARCOaté
o 25 de xaneiro. Mostra co-
lectiva cun fío condutor xe-
ográfico: é a primeira dunha
nova promoción de vinte
creadores portugueses, na-
dos na década dos setenta.
Artistas que teñen aberto un
espazo na escena interna-
cional, con participacións en
bienais e exposicións. Se-
tenta e sete obras multicisci-
plinares: fotografía, escultu-
ra, videoproxección, instala-
cións, debuxos, murais e in-
tervencións que, nalgúns ca-
sos, exceden os límites do
espazo e abarcan até o vestí-
bulo do museo ou que, nou-
tros casos, son obras espe-
cialmente creadas para esta
mostra. 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
unha linguaxe propia. Até o
13 de decembro (de luns a
sábado 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).

LAXEIRO
Unha serie dos seus Debu-
xos inéditosestará, até o 7
de decembro, nas salas da
Fundación Laxeiro.

PATRIMONIO ACTUAL
O Centro de Artesanía Tra-
dicional comezou a progra-
mación do outono coa expo-
sición que percorrerá as en-
tidades sociais e culturais.
Paneis ilustrados e pezas re-
alizadas por artesáns que re-
collen oficios tradicionais.
Como complemento conta
cun artesán que fará unha
demostración dalgún dos
oficios. Podémola ollar no
Centro Cívico de Teis até o
venres 19 de decembro.

CÉSAR PORTELA
O MARCOexpón unha es-
colma das obras do arquitec-
to até o 11 de xaneiro. Un

itinerario por toda a súa
obra, desde os primeiros tra-
ballos, como as paradigmáti-
cas vivendas dos ziganos de
Pontevedra; a ponte “Azu-
ma” no Xapón; o proxecto
do bloque número 14 do
Malecón de La Habana; ou a
Estación de Autobuses de
Córdoba, até chegar aos seus
últimos proxectos na Galiza:
o Verbum-Casa das Palabras
e o Museo do Mar de Galiza,
en Vigo; o cemiterio de Fis-
terra na Coruña; ou o futuro
Pazo de Congresos de Vigo. 

VERBUM.
CASA DAS PALABRAS
Neste museo adicado á co-
municación humana, ade-
mais dos módulos que re-
flectirán de xeito permanen-
te distintos aspectos deste
tema, pode verse unha expo-
sición temporal sobre os
medios de comunicación
(até o 5 de xaneiro de 2004).

■ MÚSICA

QUIQUE GONZÁLEZ
Vai tocar no Iguana Clube
o sábado 13.

ARE-MORE
O venres 5 ás 20:30 pódese
gozar do espectáculo A voz
humana de Francis Pou-
lenc e Jean Cocteau, diri-
xida por Alfonso Romeroe
na voz da soprano Carmen
Gurriarán no cine Fraga
Caixagalicia. O mércores
10 teremos a actuación de
Gabinete Armónico inter-
pretando Cantatas inéditas
do barroco español, pre-
sentación do Manuscrito
Macworth na Igrexa Con-
catedral de Santa Maríaás
21 h. O venres 12 ás 20:30
contaremos coa presenza
da violinista Viktoria Mu-
llova e Katia Lebeque ao
piano no cine Fraga.

FESTIVAL
DE PANXOLIÑAS
Unha ano máis, esta é a tri-
xesima octava edición, as

corais e coros do país danse
cita no Centro Cultural Cai-
xanova a partir do sábado 6
ás 12 e 19 h. Logo conti-
nuarán co mesmo horario
os días 7, 8, 13 e 14. E o sá-
bado 20, ás 19, será o con-
certo das corais selecciona-
das polo xurado.

■ TEATRO

HAI QUE ROMPER
Esta obra, dirixida por Ánxe-
la G. Abalo e Gustavo Per-
nas Cora, é unha aventura
poética con música orixinal
en directo, que teatraliza a
obra de Avilés de Taraman-
cos.O sábado 12 ás 22:30 no
auditorio do CC Caixanova.
Abonos á venda na billeteira
telefónica (986 110 500) e en
www.caixanova.es.

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.

VViveiriveir oo
■ TEATRO

A COMEDIA
DO GURGULLO
O Centro Dramático Gale-
go produce a adaptación de
Celso Paradada obra do la-
tino Plauto. Ademais das pe-
ripecias da parásita Gurgullo
e demais personaxes do retá-
bulo plautino, tamén disfru-
taremos do circo, cabaré,
music-hall e a tradición da
comedia moderna, cunha
proposta estética “naif”. Este
xoves 4 ás 20:30 h. no teatro
Pastor Díaz.♦♦

MOVEMENTO
POLOSDEREITOSCIVÍS
http://mpdc.blogspot.com

Páxina electrónica que vén de poñer en
funcionamento o Movemento polos De-
reitos Civís e na están a disposición dos
internautas os documentos importantes
que publica esta organización de defensa
dos dereitos fundamentais, así como no-
ticias das súas actividades e denuncias
por agresións a dereitos básicos.♦

AA RedeRede
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■ Eskakeo, grupo rock de Ferrolterra,
precisa vocalista. As persoas interesa-
das poden escoitar a nosa maqueta en
www.eskakeo.com e, de vos ir a nosa
música, chamade ao 699 336 270.

■ Portuges hiztunak, portuges es-
lolak edota elkarrizketak elkartrukatu-
ko lituzke Euskarazko eskolak hartu
eta elkarrizketetan parte hartzeagatik.
Telefonoa: 645 207 868 (Xavier) E-
posta: xavier@kaixo.com.

■ O organismo popular anti-repre-
sivo Ceivar envia a todas as pesso-
as e colectivos interessados os seus
informes anti-repressivos periódicos.
Pomos  a disposiçom o correio de-
nuncia@ceivar.org para aquela infor-
maçom, contrastada, sobre a repres-
som espanhola na Galiza. Página
electrónica www.ceivar.org; correio
ceivar@ceivar.org; telf. 679 533 749.

■ Casa de turismo rural en Ponte-
caldelas, con capacidade para 8 per-
soas, alúgase enteira para fins de se-
mana ou semanas completas. Máis
información no telf. 606 343 527.

■ Véndese baixo comercial na rúa
Espedrigada (Balaidos) de Vigo, de 65
m2 por 54.000 euros. Telf. 667 357 056.

■ 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. Camisetas a
15 euros; insígnias 3. Información no

616 870 908 perguntando por Toni.

■ Libroteca21, catálogo de libros de
ocasión, especialidade en lingua e li-
teratura galegas, filoloxía e historia. In-
clúe, tamén, revistas e discos. Cosúl-
tanos en http: //es.geocities.com/libro-
teca21/index.html

■ Urxe venda de mobiliario com-
pleto dunha vivenda. Dous dormito-
rios, un salón, unha sala de estar, un
comedor e unha cociña. Antigos e de
boa calidade. Telf. 986 411 178; pre-
guntar por Ángel.

■ RST, grupo gay-lésbico (Raras So-
mos Todas), buscamos asociacións
para compartir local en Vigo. Telf.
655 996 742.

■ Coidado e compañía de persoas
enfermas, minusválidos e maiores en
Santiago. Telf. 981 503 240 (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 Riba-
deo, en Tapia de Casariego, alúga-
se casa, nova, de campo con xar-
dín, grella para asados, pista de ba-
loncesto. Fins de semana, de venres
a domingo, 100 euros. Vila moi tran-
quila, 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.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

O festival
Are More
de VIGO
presenta, o
venres 5, o
espectáculo
A voz
humana,
que conta
coa soprano
Carmen
Gurriarán.

No
local da
Federación
de AA de
VV Eduardo
Chao
viguesa
encontrase
unha mostra
de arte
africana.



HORÁCIO VIXANDE
Para celebrar o 150 anos do Faro
de Vigo entrevistamos a un dos
seus xornalistas máis relevantes:
Fernando Franco, un reporteiro
de rúa, con sentido do humor e
cun profundo coñecemento do
seu medio e da súa profesión.

Como se toma que o entreviste-
mos neste aniversario?

Sorprende pero non en senti-
do negativo. Nestes casos as res-
postas son convencionais e lau-
datorias, xa que se trata dunha
celebración sen críticas porque
do que se trata é de dar unha
imaxe do periódico.

E para falar dos xornais xa
non importan os xornalistas. Fa-
lan os directivos, os executivos.

Na última dinámica dos me-
dios está a súa implicación en in-
tereses económicos máis podero-
sos e os xornalistas son unha mer-
cancía máis. Pasa en todas as em-
presas da chamada prensa burgue-
sa, unha denominación que hoxe
resulta paleolítica. É a organiza-
ción económica do sistema. Ta-
mén hai precariedade laboral, non
no Faro, aínda que isto non afecta
á vella garda dos xornalistas.

E iso de ser un periódico
que ten 150, facilita o traballo
do xornalista na sociedade?

Non creo que iso imprima al-
gunha influencia pero no caso do
Faro existe un efecto “xenético”
que se crea na poboación porque
o xornal estivo durante xeracións
no contorno familiar. A xente vai
comprar un Faro. Que outro me-
dio conseguiu substituír un nome
propio por un común? Non estou
seguro de que sega a ser así coas
novas tecnoloxías e aversión das
novas xeracións pola galaxia Gu-
tenberg, pero de momento é un
obxecto que forma parte do nece-
ser cotián dos vigueses, por iso a
Voz non consegue entrar en Vigo.

Defina o Faro, porque iso
de “Decano da Prensa Na-
cional” dáme a impresión de
que non abonda.

Que difícil! Facemos unha
cousa: pénsoo, falamos máis tar-
de por teléfono e respóndolle.

Non, improvise.
... O Faro é un agregado de

moitas “culturas” periodísticas e a
intelixencia empresarial de ter so-
brevivido a contextos sociais e po-

líticos moi distintos e ás veces con-
tradictorios. No Faro, os xornalistas
non teñen directrices da dirección,
pero, como en todos os medios, co-
ñecen o escenario no que traballan.

E que me di da porfía da
compentencia en que o Faro é
un periódico catalán, por aqui-
lo da súa propiedade?

É unha visión prehistórica da
empresa falar de localismos pro-
pietarios. Estamos en tempos nos

que non existen fronteiras á pro-
piedade. Proba das bondades que
supón que un xornal deixe de ser
familiar é que se desvincula dos
poderes fácticos locais aos que
sempre estivo vencellado. Iso per-
mítelle opinións máis indepen-
dentes, como no caso do porto [o
Faro opúxose a un novo aterrado]
e do estacionamento de Urzáiz.

Que xornalismo fai o Faro
entón?

Prima a información comar-
cal. É evidente que ten unha posi-
ción sen competencia e ademais
ese ámbito representa a comarca
máis desenvolvida de Galiza. Lo-
go séguelle a información sobre
Galiza. Isto en canto contidos, no
plano periodístico, como en toda a
prensa, destaca a burocratización
dos profesionais, en canto a que
prima o traballo no bureau. Os
xornalistas de todos os medios
traballan menos na rúa que nas
mesas. Importan os teléfonos, es-
tán os gabinetes de prensa, que
parcializan a realidade porque
acomodan a información a intere-
ses determinados... Ademais está
a optimización da enerxía dos
xornalistas, o que antes se chama-
ba plusvalía: traballan máis e por
fortuna hai máis cualificación.

Fernando Franco, que xor-
nalismo fai?

Todo o contrario ao periodis-
mo de mesa por azar e porque mo
permite o periódico. Son un anal-
fabeto no que se refire ao traballo
de mesa. Tampouco me gusta o
mando e ao mellor estou nunha
burbulla que me evita padecer os
suplicios doutros xornalistas.

Un bo xornalista ten que
ser de rúa ou de barra?

O de barra é un xornalismo
que tamén ten que ver coa reali-
dade, aínda que é máis fugaz; es-
tá relacionado co cotián. Canto
tempo pasamos todos, e digo to-
dos, nas barras dos bares?♦

Nº 1.107
Do 4 ao 10 de
decembro
de 2003 Hai socialistas disgus-

tados coa marcha de
Pérez Mariño. Están

molestos co BNG. Tamén
hai votantes do PP que com-
parten esta idea. Estaban ilu-
sionados cun alcalde duro

e... antigalego. Pero, ¿tiñan
outra alternativa os naciona-
listas, logo de seren expulsa-
dos do goberno e logo de es-
coitar da boca do alcalde que
xa lle gustaría telo feito o
primeiro día? ¿Debían outor-

garlle máis confianza a al-
guén que despreza as tímidas
ordenanzas municipais sobre
o galego e con elas a todos
os seus usuarios? Alguén
que o día antes do debate se
marcha a Huelva? ♦
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Os erros
de Vigo
FRAN ALONSO

Sería un tristísimo signo
do futuro político de
Galicia que o próximo

día 13 o PP se fixese coa al-
caldía de Vigo; poñería en
entredito toda a política glo-
bal dos pactos da esquerda. 

Sen dúbida, o BNG co-
meteu varios erros importan-
tes nesta crise. O primeiro,
poñer como condición inne-
gociable a saída de Pérez
Mariño da alcaldía. O segun-
do, situar a Mª Xosé Porteiro
demasiado perto do branco
das súas críticas, agudizando
os desafectos humanos que o
proceso xerou. E o terceiro,
un simple problema de dis-
curso, de expresión e argu-
mentación pouco eficaz ante
a cidadanía. 

Pero resulta evidente
que o erro máis grave é res-
ponsabilidade do PSOE, do
individualismo autoritario
de Ventura Pérez Mariño: a
desmedida expulsión dos
seus socios nacionalistas do
goberno municipal. Porque,
cómpre lembralo, foi Mari-
ño quen expulsou ao BNG,
e non ao revés. E se é certo
que na propia corporación
viguesa o BNG actuou co-
mo goberno e, por veces, co-
mo oposición, non é menos
certo que esa desconcertante
política, con moita maior
dureza, foi inaugurada por
Carlos Príncipe coa compli-
cidade dun PSOE que, des-
de Santiago e con boas pala-
bras, xogaba a dúas bandas. 

Da crise viguesa sácan-
se dúas claras conclusións.
A primeira é que, a pesar
dos intentos de Perez Ma-
riño, é imposíbel gobernar
Vigo co modelo autoritario
de Paco Vázquez (e moito
menos en minoría) porque
esta cidade está estrutura-
da a partir de moi diversos
modelos sociais e de im-
portantes poderes fácticos
que hai que facer encaixar
consensuadamente, como
fixo Lois Castrillo no seu
mandato. A segunda é que
o PSOE ten que decidir
dunha vez por todas o tipo
de partido que desexa, re-
definirse nas súas contra-
dicións, e clarificar o seu
modelo de estado; non po-
de seguir xogando á facer
política galeguista, reivin-
dicando esa tradición, e ao
tempo apostar por políti-
cos de orientación anti-na-
cionalista, como Mariño,
cando no seu propio equi-
po de goberno en Vigo
existen persoas que cum-
pren co perfil necesario
para a alcaldía.  

A estratexia autócrata de
Ventura Pérez Mariño frag-
mentou a cidade. A actual
postura do PSOE bota por
terra as ilusións da cidadanía
na posibilidade dun cambio
na Xunta de Galicia. E a es-
querda debería repensar o
seu comportamento.♦

Ano XXVI.
IV Xeira.

Faga a súa reserva no telf. 986 433 830, fax 986 223 101ou mediante o correo electrónico subscripcions@anosaterra.com

Da arte
etnográfica
de Xaquín
Lourenzo

● Impresa a 5 tintas en seis idiomas.
● Cosida a fío, con marcador,
acabamento da capa en coiro rexenerado.
● Papel verxurado 90 g/m2 crema.
● 22 x26,5 cm. de tamaño.

PREZOS ESPECIAIS

PARA EMPRESAS

E INSTITUCIÓNS.

Oferta
de lanzamento para
os nosos subscritores

20 euros. 

Prezo: 25 euros.
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Fernando Franco
‘Agora os xornalistas non saen a rúa’

PACO VILABARROS




